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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan maakt de realisatie van de tweede fase van de nieuwe woonwijk 
Ekelenberg met maximaal 60 woningen en een woon-werkkavel mogelijk. 

De nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd ter plaatse van het voormalige recreatiepark Ekelenberg. Dit 
park is reeds medio 2008 gesloten, vervolgens gesaneerd en in 2017 is het bestemmingsplan voor het 
gehele plangebied vastgesteld. Dit bestemmingsplan regelde: 

de ontwikkeling van circa 3,5 hectare bos;
de ontwikkeling van de woonwijk Ekelenberg (circa 8,7 hectare), waarin;
1. de eerste fase met 59 woningen, 6 woon-werkkavels en een woon-zorgcomplex direct bij recht 

mogelijk is gemaakt;
2. de tweede fase reeds is bestemd als 'Woongebied' en nader is aangeduid als 'toekomstig 

wonen'. 
Het plangebied van de tweede fase is weliswaar reeds bestemd als 'Woongebied', binnen de aanduiding 
'toekomstig woongebied' is het bouwen en het gebruik als woongebied expliciet niet toegestaan. De 
aanduiding 'toekomstig wonen' kan in dit bestemmingsplan worden beschouwd als een vorm van een 
uitwerkingsbevoegdheid. Omdat deze zogenaamde 'uitwerking' niet als zodanig in het bestemmingsplan 
is opgenomen, is het noodzakelijk het bestemmingsplan partieel te herzien zodat het gebruik als 
woongebied en het bouwen van de woningen mogelijk wordt gemaakt. 

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidoostzijde van het dorp Zuidwolde. Het Ekelenberg terrein wordt aan de 
oostzijde begrensd door bossen met daar achter de autoweg N48 (Hoogeveen - Ommen). Aan de west- 
en zuidzijde grenst het plangebied aan bos met daar achter respectievelijk de woonwijk Middelveen, 't 
Heuveltje en agrarisch gebied. Ten noorden van het plangebied ligt aan de overzijde van de Slagendijk 
het bedrijventerrein Zuiderkerkes. 

Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Zuidwolde, sectie C, nummers 6305 
(gedeeltelijk), 7739 (gedeeltelijk) en 8729 (gedeeltelijk) en heeft een oppervlakte van circa 3,6 hectare. 
De ligging van het plangebied is in figuur 1.1 weergegeven.
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Figuur 1.1: ligging en begrenzing van het plangebied 'Ekelenberg, tweede fase'
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1.3  Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Ekelenberg, Zuidwolde' dat is vastgesteld op 
29 juni 2017. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de volgende (dubbel)bestemmingen en 
aanduidingen (zie figuur 1.2):

Enkelbestemming 'Woongebied' met ter plaatse de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
woongebied - toekomstig wonen';
Enkelbestemming 'Maatschappelijk';
Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoge verwachting';
Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische betekenis'.

Figuur 1.2: Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan "Ekelenberg, Zuidwolde" (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl)

'Woongebied' & 'specifieke vorm van wonen - toekomstig wonen'

Het overgrote gedeelte van het plangebied is als zodanig bestemd. Het bouwen en gebruik ten behoeve 
van wonen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen en parkeervoorzieningen niet is toegelaten. Daarnaast 
bevat het bestemmingsplan geen afwijkings-, wijzigings- en/of uitwerkingsbevoegdheden om het plan 
alsnog mogelijk te maken. Herbestemming is derhalve noodzakelijk. 

'Maatschappelijk '

Een deel van de kavel voor het beoogde woon-zorgcentrum in de eerste fase van Ekelenberg wordt niet 
als woon-zorgcentrum ontwikkeld, maar wordt betrokken bij onderhavig woningbouw plan. De bouw van 
en het gebruik als woonwijk is binnen deze bestemming niet toegestaan. Daarnaast bevat het 
bestemmingsplan geen afwijkings-, wijzigings- en/of uitwerkingsbevoegdheden om het plan alsnog 
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mogelijk te maken. Herbestemming is derhalve noodzakelijk. 

Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' & 'Waarde - Archeologische betekenis'

Deze dubbelbestemmingen beogen de bescherming van eventueel voorkomende archeologische resten 
in de bodem en bevat voorwaarden ten aanzien van deze bescherming voor de ontwikkeling van de 
woonwijk. Dit aspect is nader verantwoord in paragraaf 4.6 Erfgoed. 

Conclusie

Omdat onderhavig plan niet direct bij recht is toegestaan en vanwege het ontbreken van binnenplanse 
afwijkings-, wijzigings-, en/of uitwerkingsbevoegdheden is het noodzakelijk het vigerende 
bestemmingsplan te herzien. Middels onderhavig bestemmingsplan wordt het onderhavige plan 
juridisch-planologisch verankerd. 

1.4  Leeswijzer

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit acht hoofdstukken. De opbouw van de 
hoofdstukken is zodanig dat er sprake is van een logische volgorde in vraagstelling (wat, waarom, waar, 
hoe, etc.). Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 een beschrijving van de bestaande situatie en 
de beoogde situatie. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het relevante beleid op rijks-, provinciaal, 
regionaal en gemeentelijk niveau. In hoofdstuk 4 wordt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 
aangetoond vanuit de relevante milieu- en omgevingsaspecten zoals geluid, externe veiligheid, 
luchtkwaliteit, ecologie en water. Hoofdstuk 5 geeft een (juridische) toelichting op de regels. Hoofdstuk 
6 geeft inzicht in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 van dit plan 
ingegaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan, oftewel het (voor)overleg, de inspraak en 
de procedure.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Historische ontwikkeling

Stuwwal de 'Rug van Zuidwolde'

Het plangebied ligt op de stuwal 'De Rug van Zuidwolde' die loopt van Hoogeveen tot aan de Vecht. 
Deze stuwwal is tijdens de één na laatste ijstijd gevormd onder invloed van landijs, is later overdekt met 
zand (als gevolg van windwerking) en heeft tegenwoordig korte flauwe hellingen. Deze hellingen zijn in 
het plangebied nog steeds waarneembaar. In het middendeel van het plangebied bereikt de stuwwal een 
hoogte van circa 14,2 m +NAP. In zowel oostelijke als westelijke richting loopt het maaiveld met circa 1 
m af tot circa 13 m aan de randen en tot 12 meter in de zuidwesteljike hoek (zie figuur 2.1). Verder naar 
het westen en het oosten (aan de westzijde van de woonkern en aan de oostzijde van de N48) ligt het 
pijl tot 8 meter lager het dit deel van Zuidwolde.

Figuur 2.1: uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) 

Historische ontwikkelingen van de cultuurgronden

De oudste naam van de streek is het Suthwalda en is de middeleeuwse naam van het ‘Zuidwoud’ ofwel 
Zuidwolde. Op de 8 kilometer lange Rug van Zuidwolde vestigen zich in de loop van de 13e eeuw voor 
het eerst mensen. Ze stichtten een rij buurtschappen die steeds uit een paar boerderijen met een 
gezamenlijke es bestonden. Zo ontstonden op de rug, van noord naar zuid, Ten Arlo, Lubbinge, 
Steenbergen, Kerkenbosch, Schottershuizen, Linde en tot slot Nolde. Het gehucht Kerkenbosch heeft 
zijn naam te danken aan de voormalige 'kerk in het bos'. Rondom deze kerk werden huizen gebouwd en 
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het gehucht groeide later uit tot het huidige Zuidwolde. Het gehucht Kerkenbosch kreeg dus de naam 
van de streek.

Onderhavig plangebied ligt tussen de (vroegere) gehuchten Kerkenbosch / Zuidwolde en 
Schottershuizen en ligt ingeklemd tussen de 'Steenberger Esch' en de 'Schotter Esch'. Rond het 
plangebied zijn nog steeds enkele ruimtelijke elementen aanwezig / aanwezig. De oude verbindingsweg 
van Ruinen over de Rug van Zuidwolde, via de Ommerschans naar Ommen staat in Zuidwolde nu 
bekend als de Ommerweg en de Hoofdstraat. Daarnaast is ook de Slagendijk op de topografische kaart 
van 1850 al aanwezig. 

Figuur 2.2: historische ontwikkeling cultuurgronden (bron: kadaster)

Tegen het eind van de 19e eeuw werden op de Rug van Zuidwolde de slechtste akkers op grote schaal 
ingepoot met eiken, berken en naaldbomen. Op de topografische kaart van 1905 is te zien dat rond 
deze tijd ook de eerste velden in het plangebied zijn beplant met bos en dat dit door de jaren heen is 
uitgebreid. Op de topografische kaart van 1936 is dwars door het plangebied een verbindingsweg 
aangelegd van de Ommerweg naar de huidige Slagenweg. 

Het woord "èkel" is een Germaans woord, dat 'afkeer' en/of 'walging' betekent. Volgens geruchten, die 
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van generatie op generatie, zijn doorgegeven zou hier in de Steentijd voor-historische 
voorouder-vereringen hebben plaats gevonden. De naam 'Ekelberg' komt voor het eerst voor op de 
topografische kaart van 1881. 

In 1964 vestigde in het plangebied de camping Ekelenberg. In de eerste jaren had het nog een omvang 
van circa 2 hectare. Door is het de camping continu uitgebreid tot dat het in de jaren '90 de omvang had 
van het latere recreatiepark Ekelenberg. Op de topografische kaart van 1988 is een groot deel van de 
infrastructuur van het park, het centrum gebouw , de recreatiehuisjes en de kampeervelden al 
weergegeven. 

Figuur 2.3: Recreatiepark Ekelenberg anno 2005 met begrenzing van het park voor de herbestemming

Recente historie van het plan

Op haar hoogtepunt had het recreatiepark een omvang van 12,9 hectare en bood het plaats aan ruim 
200 chaletjes/stacaravans, circa 30 recreatiehuisjes en circa 100 vrije toeristische plaatsen op de 
kampeervelden. Naast de verblijfsrecreatieve eenheden beschikte het park over de centrale recreatieve 
voorzieningen, het zwembad, enkele bedrijfsgebouwen, twee bedrijfswoningen en verspreid over het park 
meerdere gebouwen met sanitaire voorzieningen. Het park werd weliswaar omgeven door bos en 
bosschages, het betrof een intensieve invulling met en hoge dichtheid aan recreatieve eenheden met 
bijbehorende parkeerplaatsen, terrassen en ingerichte tuintjes (zie foto's in figuur 2.4).
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Figuur 2.4: foto's chaletjes voormalige park en het centrum

Nadat het recreatiepark als gevolg van de realisatie van het bedrijventerrein Zuiderkerkes aan de 
noordzijde van het park en de woonwijk Middelveen aan de westzijde van het park haar vrije ligging in 
het buitengebied was verloren, in combinatie met de beslissing om in het recreatiepark te investeren is 
de beslissing genomen om te zoeken naar een vervolg functie. In overleg met de gemeente De Wolden 
was besloten dat de locatie wordt herontwikkeld naar woningbouw waarbij sprake is van een waardevolle 
natuurlijke afronding van het dorp. In juni 2017 is het bestemmingsplan 'Ekelenberg, Zuidwolde' 
vastgesteld waarin:

1. het recreatiepark Ekelenberg definitief is beëindigd; 
2. een deel met een omvang van 3,6 hectare is herbestemd naar 'Bos';
3. een deel met een omvang van 0,7 hectare is herbestemd naar 'Agrarisch';
4. een deel met een omvang van 5,0 hectare is aangewend voor het woningbouwplan 'Ekelenberg, 

eerste fase' dat plaats biedt aan:
a. 59 woningen;
b. 6 woon-werkkavels;
c. woon-zorgcentrum;

5. een deel met een omvang van 3,6 hectare is bestemd als 'Woongebied' met de nadere aanduiding 
'toekomstig wonen' ten behoeve van 'Ekelenberg, tweede fase'. 
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Figuur 2.5: indeling verschillende ontwikkel zones voormalige recreatiepark Ekelenberg

2.2  Huidige situatie plangebied en omgeving

Ekelenberg eerste fase is reeds in uitvoering, de kavels zijn nagenoeg verkocht en een groot deel van de 
woningen is reeds gerealiseerd. In figuur 2.6 is te zien dat de contouren van de nieuwe woonwijk zich 
duidelijk beginnen te vormen. Het omliggende bos vormt nog steeds het kader waarbinnen de woonwijk 
zich ontwikkelt. Aan zuid- en oostzijde zijn de voormalige kampeervelden nog duidelijk waarneembaar 
en vormen momenteel landschappelijke kamers in het bos. 
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Figuur 2.6: luchtfoto huidige situatie van het plangebied en directe omgeving

Onderhavig plangebied, met een omvang van circa 3,6 hectare, ligt momenteel volledig braak. De 
opstallen van de camping zijn gesaneerd en ook de tuintjes, heggen, uitheemse beplanting en 
niet-volwaardige volwassen bomen (zonder volledige kroon) zijn verwijderd. Uitsluitend de verharde 
wegen zijn momenteel nog aanwezig. 

Het plangebied wordt via de bestaande wegen Den Ekel, Kroepnevel en Spinwiefien van 'Ekelenberg 
eerste fase' ontsloten naar de Slagendijk. 

2.3  Beoogde situatie

2.3.1  Ruimtelijke uitgangspunten

Het plangebied van de Ekelenberg, tweede fase' komt overeen met de aanduiding 'toekomstig wonen' 
die in het geldende bestemmingsplan is opgenomen. Daarnaast wordt een smalle strook van de kavel 
van het woon-zorgcentrum meegenomen in onderhavig plan en ontwikkeld als woongebied. De omvang 
van het plangebied bedraagt circa 3.6 hectare. Bij het stedenbouwkundig ontwerp zijn de volgende 
hoofduitgangspunten gehanteerd:

1. Ekelenberg blijft een ruime en groene wijk in het groen;
2. er wordt aangesloten bij de stedenbouwkundige structuur van fase 1;
3. Ekelenberg moet een gevarieerde wijk zijn met woningen voor iedere doelgroep.
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2.3.1.1  Omliggende ruimtelijke structuur
Het plangebied wordt nog steeds omzoomd door bos. Als gevolg van deze omzoming en vanwege de 
ligging van het bedr.ijventerrein Zuiderkerkes heeft het dorp weinig relatie met Ekelenberg. Zicht relaties 
met het overige deel van Zuidwolde wordt echter ook niet nagestreefd. Ekelenberg gebruikt de hoge 
groene c.q. landschappelijke waarden om een hoogwaardig leefmilieu te creëren. Ekelenberg loopt door 
in het bos en het bos loopt door in Ekelenberg. Een groot deel van de toekomstige bewoners lopen 
vanuit hun achtertuin direct het bos in. Voor overige toekomstige inwoners zijn deze bossen nooit verder 
dan een steenworp afstand (zie figuur 2.7).

Het van oudsher aanwezige fijnmazige bospaden netwerk blijft behouden en wordt versterkt door deze 
paden door te trekken in de woonwijk. De barrières als gevolg van het gesloten karakter van het 
voormalige recreatiepark worden met onderhavig plan opgeheven en voetgangers krijgen de ruimte om, 
naast de aanwezige officiële wandelroutes, hun eigen route te kiezen. Paden die onderdeel uitmaakten 
van het voormalige recreatiepark en nu in het bos liggen dragen hier aan bij en de bestaande officiële 
mountainbike-route in het omliggende bos blijft behouden. De inwoners van Zuidwolde worden op deze 
wijze van het eens zo afgesloten recreatiepark toch bij de nieuwe woonwijk betrokken.

Figuur 2.7: omliggende groen structuren ten opzichte van Ekelenberg
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2.3.1.2  De hoofdstructuren in het plangebied
'Ekelenberg, tweede fase' is de afronding van fase 1. Enerzijds moet het stedenbouwkundige plan 
passen binnen de fysieke ruimte die wordt gevormd door de groene omkadering (het bos) en de 
bestaande woonwijk, anderzijds moet worden aangesloten op de bestaande wegen en groen structuren. 
Het sturende element in de wijk wordt gevormd door de centrale brede groene hoofdlaan (Den Ekel) die 
in het noorden vanaf de Slagendijk in zuidelijke richting in het plangebied wordt doorgetrokken en aan de 
zuidkant tot het bos doorloopt. Deze hoofdas zorgt voor de ontsluiting van de wijk naar de Slagendijk en 
alle overige wegen takken hier op aan. De bebouwing aan deze as heeft een speelse, verspringende 
rooilijn waardoor op enkele locaties deze groene laan tot wel 45 meter breed wordt. Naast de hoofdas 
zorgen ook de overige wegen voor sturende elementen in het stedenbouwkundige plan van fase 2 
doordat op deze wegen aangesloten moet worden en woningen aan de al bestaande wegen worden 
gesitueerd. 

Naast de hoofdas wordt een secundaire rondweg gecreëerd door het 'laatste kwart' in het plangebied 
door te trekken en de historische Slagenweg die eens vanaf de Ommerweg in oostelijke naar de 
Slagenweg liep (zie figuur 2.2) wordt in het plan in ere hersteld. Ook deze historische as krijgt een 
breed en groen profiel met wandelpaden die aan beide zijden het bos in lopen. Deze verlengde 
bospaden worden langs meerdere wegen in het plangebied gerealiseerd waardoor ter plaatse van de 
aantakkingen in het bos groene doorzichten worden verkregen en het bos de wijk in wordt getrokken. De 
brede hoofd-assen en de vele groene doorzichten naar het bos vormen de groene longen van de wijk. 

Figuur 2.8: hoofdstructuren in het plan

2.3.2  Stedenbouwkundig plan

De in de vorige paragrafen beschreven uitgangspunten hebben geleid tot het stedenbouwkundige plan 
zoals weergegeven in figuur 2.9. Langs de brede hoofd-as (de straat Den Ekel) worden 2 woonblokken 
met in totaal 12 sociale huurwoningen gerealiseerd. Deze woonblokken alle ruimte en worden aan drie 
zijden omgeven door groen openbaar gebied. Aan de achterzijde van de woningen is ruimte voor 
parkeren. 
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De woningen langs de gehele oostzijde, westzijde en een deel van de zuidzijde betreffen hoofdzakelijk 
vrijstaande woningen en twee-kappers en beschikken allen over tuinen die grenzen aan het bos. Het 
woonblok aan de zuidzijde van het plangebied bevat 6 geliberaliseerde woningen voor middenhuur met 
forse tuinen en hebben aan de voorzijde zicht op het bos. De historische as, de straat die loopt van 
west naar oost, is net als de 'hoofdas', een brede groene laan die aan beide zijden direct zijn verbonden 
met het omliggende wandel netwerk. Verspreid over het plangebied zijn 7 locaties met groene 
doorzichten en entrees naar het omliggende bos.

Figuur 2.9: stedenbouwkundig plan Ekelenberg, tweede fase (incl. bestemmingen)

Mogelijke invulling deelgebied met patiowoningen

Voor het woonvlak ten behoeve van de patiowoningen is nog geen definitieve invulling gegeven. Omdat 
dit deelgebied ruimte biedt aan 12 patiowoningen waarbij de parkeerplaatsen binnen het 
bestemmingsvlak gerealiseerd moeten worden is de onderstaande inspiratie situatietekening opgesteld. 
Doel van de inspiratie-tekening is het beoordelen of het vlak het beoogde programma kan bevatten. 
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Figuur 2.19: inspiratie plattegrond patiowoningen

2.3.3  Woningbouwprogramma

Waardevolle groene omgeving

In 'Ekelenberg, tweede fase' wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de waardevolle groene 
omgeving. Naast de vele doorzichten en entree's naar het bos zijn zoveel mogelijk achtertuinen tegen 
het bos geplaatst. Hierdoor wordt de beleving van het bos maximaal benut en kunnen inwoners vanuit de 
tuin het bos in lopen. Woningen die niet aan het bos grenzen zijn allen langs één van de brede groene 
wegen geplaatst. 

Bouwen voor iedere doelgroep

Uitgangspunt voor Ekelenberg is de realisatie van een woonmilieu voor iedere doelgroep dat onder 
andere ook sociale woningbouw en woningen voor ouderen omvat. Bovendien is er behoefte aan 
middenhuur woningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor zowel een sociale huurwoning 
als een hypotheek voor een koopwoning. 

De woningen geschikt voor zelfstandig wonende ouderen worden gerealiseerd in de vorm van sociale 
huurwoningen en midden huurwoningen (de hoekwoningen krijgen een bredere beukmaat waardoor alle 
primaire leefruimte op de begane grond gerealiseerd kunnen worden) en in de vorm van patiowoningen. 
In totaal zijn 18 woningen geschikt voor zelfstandig wonende ouderen. 

De overige woningen betreffen twee-kappers en vrijstaande woningen die grotendeels worden 
aangeboden als zelfbouwkavels. Het vorengaande heeft geleid tot het woningbouwprogramma zoals 
weergegeven in tabel 2.1.

Aantallen en typen woningen

In totaal worden 60 (reguliere) woningen gerealiseerd en één woon-werkkavel. Het uitgangspunt om te 
bouwen voor zoveel mogelijk doelgroepen heeft geleid tot het in tabel 2.1 weergegeven 
woningbouwprogramma. 
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Tabel 2.1: woningbouwprogramma Ekelenberg, tweede fase

2.3.4  Infrastructuur

2.3.4.1  Afwikkeling van verkeer
Verkeersgeneratie

Het onderhavige plan gaat gepaard met een toename aan verkeersbewegingen. Om die reden moet 
worden beoordeeld of de omliggend wegennetwerk berekend is op de toename aan verkeersbewegingen 
als gevolg van het plan. Onderstaand zijn de berekeningen op basis van de CROW publicatie 
'Toekomstbestendig parkeren' weergegeven. Uit tabel 2.2 blijkt dat de extra verkeersgeneratie als gevolg 
van onderhavig plan 452 motorvoertuigbewegingen per etmaal bedraagt.

Tabel 2.2: berekening verkeersgeneratie

Interne ontsluiting

Zoals in paragraaf 2.3.1.2 De hoofdstructuren in het plangebied reeds is verwoord takken alle wegen in 
onderhavig plangebied aan op de bestaande wegen in 'Ekelenberg, eerste fase'. Hiermee wordt de 
bestaande wegenstructuur afgerond. Bospaden worden vanuit het bos doorgetrokken in het plangebied 
en vormen in combinatie met de wandelpaden in het bas een fijnmazig netwerk van wandelpaden.

Externe ontsluiting

Het plangebied wordt via de bestaande wegen in 'Ekelenberg, eerste fase' ontsloten naar de Slagendijk. 
Vanuit de Slagendijk kan in westelijke richting de hoofdstraat en het centrum van Zuidwolde worden 
bereikt. In oostelijke richting kan de N48 worden bereikt. De Slagendijk betreft rondweg om het 
industrieterrein Zuiderkerkes met een relatief hoge capaciteit. In de regel kan een wijkontsluitingsweg 
(30 km/u) circa 3.000 motorvoertuigen per etmaal verwerken. Een reguliere gebiedsontsluitingsweg, 
zoals de Ommerweg en de Slagendijk, kan tot circa 48.000 motorvoertuigen per etmaal verwerken. De 
intensiteiten op deze wegen zijn in de huidige situatie echter nog beperkt (conform de laatste 
verkeerstellingen van de gemeente in 2012 respectievelijk 4.073 en 2.646 mvt per etmaal) waardoor de 
omliggende wegen een goede ontsluitingsweg vormen voor het plangebied. 

Veilige ontsluiting
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In het kader van onderhavig plan wordt de t-splitsing van de straat Den Ekel (de hoofd-as in het 
plangebied) en de Slagendijk voorzien van een veilige overgang voor langzaam verkeer. De in de huidige 
situatie als onveilig beschouwde t-splitsing krijgt hierdoor een veilige oplossing.

2.3.4.2  Parkeren 
Parkeren van auto's als gevolg van de realisatie van de woningen moet plaatsvinden binnen de 
begrenzing van onderhavig plangebied. Daarnaast wordt zoveel mogelijk op het eigen perceel 
geparkeerd. Wanneer parkeren op eigen perceel als gevolg van de omvang van de kavel of de type 
woning niet mogelijk is, moet in het openbaar gebied voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
Voor de parkeerbalans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

De gemiddelden van de CROW-kencijfers worden in de berekening gehanteerd;
Verstedelijkingsgraad: Niet stedelijke gemeente; 
Stedelijke zone: Rest bebouwde kom;
Per deelgebiedje, dat bestaat uit een groepje bij elkaar gelegen woningen (zie figuur 2.10), is sprake 
van een gesloten parkeerbalans. Bewoners hoeven hierdoor niet ver te lopen naar een 
parkeerplaats;
Bezoekers parkeerplaatsen in openbaar gebied: minimaal 0,3 per woning. Dat betekent dat 
minimaal 18,3 (= 19) parkeerplaatsen in het openbaar gebied voor bezoekers gerealiseerd moeten 
worden;
Parkeren bij vrijstaande woningen en twee-kappers in beginsel op het eigen perceel. Indien het 
perceel te weinig mogelijkheden biedt worden de parkeerplaatsen binnen het eigen deelgebied in 
het openbaar gebied gerealiseerd;
Parkeren bij de patiowoningen vindt plaats binnen de eigen gezamenlijke woonvlak (dit gezamenlijk 
woonvlak is in figuur 2.10 gelijk aan het deelgebied); 
Parkeren bij de sociale huurwoningen vindt plaats aan de achterzijde in het openbaar gebied.

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten blijkt dat voor de beoogde woningen minimaal 127 
parkeerplaatsen benodigd zijn. Omdat per deelgebied een gesloten parkeerbalans wordt nagestreefd, en 
het ene deelgebied meer ruimte bevat om parkeerplaatsen te realiseren dan de ander, bevatten enkele 
deelgebieden meer parkeerplaatsen dan noodzakelijk. Hierdoor bedraagt het totale aantal 
parkeerplaatsen minimaal 134, waarvan 46 parkeerplaatsen in het openbaar gebied worden gerealiseerd. 
De parkeerplaatsen ter plaatse van de patiowoningen dienen binnen de eigen woonbestemming te 
worden gerealiseerd. Eén van de opties is om hier een 'semi-openbare' gezamenlijke parkeerkoffer te 
realiseren.

Tabel 2.3: parkeerberekening per deelgebied
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Figuur 2.10: deelgebieden met een gesloten parkeerbalans
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. In deze visie schetst 
het Rijk de ambities tot 2040 en de doelen, belangen en opgaven tot 2028. Daarmee moet Nederland 
concurrerend, bereikbaar en veilig worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het Rijk de ruimtelijke 
ordening meer over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) en komt de gebruiker 
centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale 
belangen. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 
belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de 
middellange termijn (2028):

1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;

2. Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn.

Doorwerking plangebied en conclusie

In onderhavig plan is sprake van een lokale ontwikkeling waarmee geen rijksbelangen zijn gemoeid. Er 
is geen sprake van strijdigheid met rijksbeleid zoals verwoord in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte. De SVIR vormt geen belemmering voor het onderhavige plan. 

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van 
bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Deze vorm 
van normstelling sluit aan op de vroegere pkb's met concrete beleidsbeslissingen en beslissingen van 
wezenlijk belang die ook van betekenis waren voor de lagere overheden. 

In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels 
te stellen zou moeten worden ingezet door de Rijksoverheid. Het gaat onder meer om de volgende 
nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote 
Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Nederlands Natuurnetwerk, Erfgoederen van 
uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, 
Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het 
kustfundament en IJsselmeergebied. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken 
zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke 
besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin die kaderstellende 
uitspraken.

De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. 
Bij besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel 
van de regels legt beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als 
een 'ja-mits', een 'ja, voor zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling.

Doorwerking plangebied

Dit bestemmingsplan maakt in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, waarmee 
bovengenoemde nationale belangen gemoeid zijn die juridisch zijn verankerd in het Barro. Het Barro 
heeft dan ook geen invloed op dit bestemmingsplan. 

Het plangebied ligt formeel nog binnen het NNN. Het beleid en de verantwoordelijkheid voor deze 
gebieden is echter neergelegd bij de provincies. Dit aspect is derhalve nader verantwoord in paragraaf 
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3.2.1 Omgevingsvisie en omgevingsverordening Drenthe.

3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie infrastructuur en Ruimte is de Ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. 
De juridische borging is wordt gevormd door artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening.  Het 
doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige 
ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving om te voorkomen dat de schaarse ruimte wordt 
volgebouwd met ontwikkelingen waar geen behoefte aan is. Als gevolg van de borging in het Bro is 'de 
ladder' een verplicht onderdeel geworden van iedere juridisch-planologische procedure waarmee nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen mogelijk worden maakt.

Ladder voor duurzame verstedelijking is in oktober 2012 ingevoerd en als gevolg van veranderende 
woningmarktomstandigheden en juridische onduidelijkheden in 2017 gewijzigd. De oorspronkelijke drie 
treden van 'de ladder' zijn samengevoegd en vereenvoudigd tot:

"De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk  maakt, bevat 
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk  maakt buiten het bestaand stedelijk  gebied, een motivering waarom niet binnen 
het bestaand stedelijk  gebied in die behoefte kan worden voorzien."  

Doorwerking in onderhavig plan 

Is sprake van een stedelijke ontwikkeling?

In de eerste plaats dient te worden getoetst of sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Uit 
jurisprudentie (ABRvS 25 maart 2015; ECLI:NL:RVS:2015:953) blijkt dat bij de realisatie van 12 of meer 
woningen sprake is van een 'stedelijke ontwikkeling' in de zin van het Bro. In het onderhavige plan is 
sprake van de realisatie van maximaal 61 woningen. Het is derhalve noodzakelijk om te ladder te 
doorlopen ten einde de behoefte aan deze woningen aan te tonen. Ten behoeve van onderhavig plan is 
deze toets uitgevoerd. In deze paragraaf is uitsluitend de conclusie opgenomen. De gehele rapportage 
is als bijlage opgenomen. 

Conclusie 'toets ladder voor duurzame verstedelijk ing'

Het onderhavige plan wordt binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. Er wordt geen buitengebied 
opgeofferd voor stedelijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt gebouwd conform de gemeentelijke 
woonvisie en wordt met het onderhavige plan een inhaalslag gemaakt in de behoefte aan woningen in 
Zuidwolde. De ladder voor duurzame verstedelijking vormt geen belemmering voor de realisatie van het 
onderhavige plan.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie en omgevingsverordening Drenthe

De provincie Drenthe vervat haar beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving in de 
Omgevingsvisie en in de Omgevingsverordenig. De omgevingsvisie bevat de lange termijn visie van de 
provincie Drenthe. De omgevingsverordening bevat regelgeving waaraan lagere overheden aan moeten 
voldoen om het gewenste eindbeeld uit de omgevingsvisie te kunnen bereiken. In deze paragraaf wordt 
voor de relevante onderdelen in de eerste plaatse het beleid uit de omgevingsvisie beschreven. Daarna 
worden de bijbehorende regels benoemd waaraan het onderhavige plan aan dient te voldoen. 

In de Omgevingsvisie staat beschreven Dat in Drenthe in de de jaren tot 2030 een vijftal belangrijke 
ontwikkelingen van groot belang zijn:

de demografische ontwikkeling;
de klimaatverandering;
de afname van de biodiversiteit;
de transitie naar een kennis- en netwerkeconomie;
de transitie naar een duurzame energievoorziening.
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De belangrijkste opdracht tot 2030 is het vinden van een antwoord op de vraag hoe Drenthe met deze 
ontwikkelingen moet omgaan. Daarnaast heeft de provincie diverse ambities en daarmee ook belangen. 
De basis hiervoor zijn de wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn aangevuld met een 
selectie van onderwerpen die in de ogen van de provincie het meest effectief te beïnvloeden zijn op 
provinciaal niveau. De hierna opgenomen onderwerpen zijn in het kader van provinciaal beleid van belang 
voor het plan.

Doorwerking in het onderhavige plan 

Thema wonen

De provincie wil investeren in de aantrekkelijkheid van Drenthe als woonprovincie. Drenthe kent 
karakteristieke woonmilieus die voorzien in de vraag naar landelijk en groen wonen. Bovenlokale 
afstemming is nodig om vraag en aanbod op de woningmarkt in balans te houden en om de 
herstructurering en verduurzaming van de woningvoorraad te bevorderen. Het is belangrijk om de 
woningvraag en het investeringspotentieel te benutten voor het herontwikkelen en transformeren van de 
bestaande woongebieden in de steden en dorpen. Daarmee geeft de provincie actief invulling aan de 
SER-Ladder voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Zorgvuldig ruimtegebruik (Omgevingsvisie) 

Een belangrijk uitgangspunt van het Drentse omgevingsbeleid is om zorgvuldig om te gaan met de 
beschikbare ruimte in Drenthe. In paragraaf 4.3 van de Omgevingsvisie is het principe 'zorgvuldig 
ruimtegebruik' nadrukkelijk verwoord. Het relatief bescheiden percentage bestaand stedelijk gebied in 
Drenthe is een van de aspecten die Drenthe maakt tot wat het is. In de Omgevingsvisie is daarom 
bepaald dat gemeenten de Ladder voor duurzame verstedelijking toepassen. Hierbij kunnen zij gebruik 
maken van de speciaal voor deze toepassing opgestelde Handreiking ladder voor duurzame 
verstedelijking. Kort gezegd zorgt deze ervoor dat er niet nodeloos gebouwd wordt en inbreiding voor 
uitbreiding gaat en dat waar uitbreiding plaatsvindt dit in principe niet los van bestaande 
bebouwingsconcentraties gebeurt. 

De Ladder voor duurzame verstedelijking moet worden toegepast voor woon-werklocaties, 
verblijfsrecreatie, detailhandel en infrastructuur. De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt tevens 
gehanteerd voor recreatie en toerisme en in de landbouwsector. Bij ontwikkelingen in deze sectoren 
gaat het vooral om het denkmodel dat gehanteerd moet worden.

Artikel 2.17 Woningbouw (Omgevingsverordening)

Een ruimtelijk plan kan voorzien in nieuwe woningbouw mits de behoefte op basis van de gemeentelijke 
woonvisie kan worden aangetoond en aansluit bij bestaand stedelijk gebied. De gemeentelijke woonvisie 
ten aanzien van de woningvoorraad:

draagt bij aan balans tussen vraag en aanbod in de gehele Drentse woningvoorraad op de lange 
termijn en is hiertoe afgestemd binnen de woningmarktregio's;
benoemt tenminste de kwaliteit, kwantiteit, doelgroepen, duurzaamheid en kernenstructuur.
schetst de opgaven in de bestaande woningvoorraad;
geeft aan op welke wijze balans op lange termijn wordt gerealiseerd;
geeft een lange termijn beeld.

Artikel 3.15: Toepassen Ladder voor duurzame verstedelijk ing (Omgevingsverordening)

Een ruimtelijk plan kan slechts in ruimtevragende ontwikkelingen voorzien op het gebied van 
woon-werklocaties, verblijfsrecreatie, detailhandel en infrastructuur indien uit het desbetreffende 
ruimtelijk plan blijkt dat dit op basis van de Ladder voor duurzame verstedelijking gerechtvaardigd is.
Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.3 van de verordening, waar de ontwikkeling wordt getoetst aan 
de Ladder voor duurzame verstedelijking.
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Figuur 3.1: uitsnede kaart bestaand stedelijk  gebied

Doorwerking voor Ekelenberg, tweede fase

Voor onderhavig plan is de toets 'ladder voor duurzame verstedelijking' uitgevoerd waarin het 
woningbouwplan ook is getoetst aan de gemeentelijke woonvisies. Dit aspect is nader verantwoord in 
paragraaf 3.1.3, 3.3.1 en 3.4.1. Uit de toets blijken geen belemmeringen voor het onderhavige plan.

Thema Natuur NNN (Natuurnetwerk Nederland)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met 
een speciale natuurkwaliteit. De provincie streeft naar een goed werkend robuust natuursysteem dat 
zorgt dat de kwaliteit van natuur zich duurzaam verbetert. Het NNN bestaat zowel uit afzonderlijke 
natuurgebieden als uit ecologische verbindingen die deze natuurgebieden met elkaar verbinden. Een 
groot deel van het plangebied is in de huidige situatie aangewezen als NNN.  

Artikel 28: Natuurnetwerk Nederland (Omgevingsverordening)

Ten aanzien van het aspect natuur is het volgende voorschrift (artikel 2.28) opgenomen:

Voor gronden aangeduid als Natuurnetwerk Nederland) geldt dat:  

a. een ruimtelijk plan, indien het een bestemmingsplan betreft, geen bestemmingen en regels bevat 
die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de wezenlijke kenmerken en 
waarden van Natuurnetwerk Nederland significant aantasten.
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Figuur 3.2: uitsnede kaart Natuur Netwerk Nederland

Doorwerking voor Ekelenberg, tweede fase

Het onderhavige plangebied ligt gedeeltelijk binnen het Natuur Netwerk Nederland. Bij de oorspronkelijke 
aanwijzing van de NNN in 1995 (toen nog EHS genaamd) zijn de globale grenzen van de NNN 
aangewezen. Bij het aanwijzen is geen rekening gehouden met het toenmalige verblijfsrecreatieve 
terrein Ekelenberg dat al sinds 1964 op deze plek in gebruik is en destijds een intensief recreatiepark 
betrof.

In beginsel zijn stedelijke ontwikkeling binnen het Natuurnetwerk niet toegestaan. In het kader van het 
geldende bestemmingsplan 'Ekelenberg, Zuidwolde' is dit aspect echter reeds opgelost. Deze oplossing 
heeft de provincie echter niet in de provinciale kaarten verwerkt. De onderstaande reactie is destijds 
door de provincie gegeven:

Als gevolg van het vigerend bestemmingsplan Ekelenberg is in de vooroverlegreactie (15 juli 2016; 
kenmerk: 201601556-00646993) reeds door de provincie Drenthe aangegeven: 

Met het plan wordt beoogd een hoogwaardig woongebied te realiseren aan de zuidoostzijde van het dorp 
Zuidwolde op basis van de kwaliteiten die er al zijn. Het woongebied is gesitueerd op een deel van een 
voormalig verblijfsrecreatieterrein. Voor zover dit terrein niet nodig is voor woningbouw zal het worden 
"teruggegeven" aan de natuur. Het gehele gebied behoort tot de ecologische hoofdstructuur (nu: NNN). 
Voor zover het niet wordt bestemd voor woningbouw blijft dit zo. 

In het bestemmingsplan 'Ekelenberg, Zuidwolde is het onderhavige plangebied reeds als 'Woongebied' 
bestemd. Het overige deel dat niet als wonen is bestemd heeft de bestemmingen 'Bos' en 'Agrarisch 
met waarden' gekregen. Conform de afspraken / reactie van de provincie had de NNN van het 
onderhavige plangebied verwijderd moeten worden. 
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Conclusie provinciaal beleid

Gezien het bovenstaande voldoet het onderhavige plan aan het provinciale beleid. Het beleid vormt geen 
belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 

3.3  Regionaal beleid

3.3.1  Regionale woonvisie Zuidwest Drenthe

Algemeen

In de Regionale Woonvisie is de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte voor de periode tot 2020 in 
beeld gebracht in samenhang met de demografische ontwikkelingen en afgezet tegen de bestaande 
woningvoorraad in de verschillende gemeenten in Zuidwest Drenthe. De Regionale Woonvisie brengt in 
beeld welke afstemming in de regionale woningmarkt gewenst is en met wie. De Regionale Woonvisie is 
een vervolg op c.q. uitwerking van de vastgestelde woonvisies van de individuele gemeenten in de regio.

Het woonbeleid van de vier verschillende gemeenten binnen de regio Zuidwest Drenthe is uitgangspunt 
voor de Regionale Woonvisie. Binnen de regio is dit beleid onlangs vastgesteld, dan wel in concept 
vergevorderd om tot besluitvorming te komen. Binnen het woonbeleid in de regio wordt vooral ingestoken 
op de volgende onderdelen:

Flexibele planvorming en gefaseerd uitvoeren;

Van kwantiteit naar kwaliteit;
Regierol gemeente op fasering en sturen op gewenst programma;
Concentratie hoofdkernen en focus op de stad bij het voldoen aan de woonvraag;
Aandacht voor kwaliteit van bestaande voorraad;
Veranderende markt door economische crisis;
In stand houden voorzieningen d.m.v. clusteren voorzieningen i.c.m. geconcentreerde woningbouw;
Woonlastenbenadering;
Inspelen op de gevolgen van de vergrijzing voor de woningvoorraad en zorg voor voldoende voorraad 
sociale woningbouw (zowel koop als huur).

Beoordeling

Zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief oogpunt kan de ontwikkeling als passend binnen het regionale 
woonbeleid worden aangemerkt.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Woonplan 2017-2022

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad het Woonplan 2017-2022: 'Een leven lang wonen' vastgesteld. De 
Wolden biedt al met al een aantrekkelijk woonmilieu. De gemeente wil het herstel van de woningmarkt 
benutten om woningzoekenden van binnen, maar ook buiten de gemeente te interesseren voor De 
Wolden als ideale woonplek. Dat betekent dat er de hoge kwaliteit van de woningvoorraad moet blijven 
behouden en waar nodig worden hersteld. Het woonplan voorziet in een fors woningbouwprogramma van 
in totaal 440 woningen tot en met 2022. Daarin worden alle doelgroepen voorzien, zowel de eigen 
inwoners als nieuwe inwoners, starters, alleenstaanden, (jonge) gezinnen, senioren en 
zorgbehoevenden.

Voor de komende jaren geeft de gemeente prioriteit aan de volgende ontwikkelingen:

Kansen voor nieuwbouw benutten waar die zich voordoen tot een netto toename van 440 woningen 
tussen 2017-2022.
Gezien de aanzienlijke opgave, wil de gemeente ruimte geven aan initiatieven die aantoonbaar 
inspelen op de vraag. Gemeente legt niet op voorhand de kernclusters vast met aantal te bouwen 
woningen.
Voorkeur voor inbreiding/herontwikkeling bestaande bebouwing.
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Betaalbare woonruimte zowel huur als koop.
Afstemming van ontwikkelingen binnen de regio. De ambitie van 440 woningen is overlegd met de 
buurgemeenten.
Voldoende sociale huurwoningen.

De te realiseren 440 woningen zijn in het Woonplan 2017-2022 als volgt verdeeld, waarbij Zuidwolde één 
van de kerndorpen betreft:

Het kerncluster Zuidwolde zal ook in de aankomende jaren een belangrijke rol vervullen in de huisvesting 
van nieuwe huishoudens. Een groot deel van de additionele behoefte komt hier terecht. Voor Zuidwolde 
specifiek geldt:

Concentratie wonen met zorg
Planmatige uitbreidingen
Bouwen voor eigen behoefte

De gemeente wil actief inzetten om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken. Ook ligt er een 
ambitie om in 2040 alle woningen in De Wolden energieneutraal te maken. De gemeente wil de 
leefbaarheid in de Woldense dorpen goed behouden door onder andere de kwaliteit van voorzieningen 
boven nabijheid te stellen, maar daarbij wel bereikbaarheid als een belangrijke factor te beschouwen.  

Doorwerking in en conclusie voor het onderhavige plan

In onderhavig plan worden in totaal 61 woningen gerealiseerd. Het exacte programma is weergegeven in 
paragraaf 2.3 Beoogde situatie. Voor Zuidwolde zijn nog voldoende woningcontigenten voor handen om 
het onderhavige plan te realiseren. Met onderhavig plan wordt zelfs een inhaalslag gemaakt omdat in de 
afgelopen jaren te weinig woningen zijn gerealiseerd. Het onderhavige plan bevat een gevarieerd 
woningbouwprogramma voor bijna iedere doelgroep, en dat op een hoogwaardige woningbouwlocatie. 

Met de gemeente besloten om een deel van de plicht tot het realiseren van sociale huurwoningen in de 
vorm van middenhuur woningen te realiseren. Zuidwolde kent momenteel een laag aantal geschikte 
eengezinswoningen voor inwoners die tussen wal en schip vallen (komen niet in aanmerking voor zowel 
sociale huurwoningen als een hypotheek voor een koopwoning). In totaal worden 12 sociale 
huurwoningen en 6 middenhuur woningen gerealiseerd. Dit maakt 30 procent uit van het aantal 
woningen. Daarnaast worden in het plan 18 woningen levensloopbestendige woningen gebouwd 
(zelfbouw woningen die ook levensloopbestendig gebouwd kunnen worden zijn hierin niet meegerekend). 

Gezien het bovenstaande voldoet het onderhavige plan aan het woningbouwbeleid van De Wolden.

3.4.2  Compensatieverordening bos, natuur en landschap De Wolden

In de Compensatieverordening bos, natuur en landschap is aangegeven dat compensatie moet worden 
toegepast voor gebieden die in een bestemmingsplan de bestemming 'natuurgebied' en/of 'bosgebied' 
hebben of daarmee vergelijkbare bestemmingen en voor bossen en landschappelijke beplantingen die 
onder de werking van de Boswet vallen. De Wet natuurbescherming heeft de Boswet vervangen. De Wet 
natuurbescherming geldt voor bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en 
struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. De compensatieregeling voor bos is van 
toepassing als:
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de houtopstand buiten de 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' ligt;
de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 m2) of het om bomen gaat in een rijbeplanting van meer 
dan 20 bomen.

Indien, na afweging van belangen, voor gebieden met de functie natuur en/of bos toch wordt besloten dat 
één van deze functies moet wijken voor, of anderszins aanwijsbare schade ondervindt van, een 
ruimtelijke ingreep ten behoeve van een ander aantoonbaar zwaarwegend maatschappelijk belang, 
zullen niet alleen maatregelen worden getroffen met het oog op inpassing en mitigatie van de ingreep, 
maar zal bovendien compensatie plaatsvinden.

Doorwerking in en conclusie voor het onderhavige plan

Het onderhavige plan is reeds bestemd als Woongebied en niet als bos of daarmee vergelijkend. 
Bovendien valt onderhavig plangebied niet onder de Boswet (thans Wet natuurbescherming) omdat het 
plangebied is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied en de bestaande bebouwde kom van Zuidwolde. 
De Compensatieverordening is niet van toepassing op het onderhavige plan. 

3.4.3  Landschappelijk Ontwikkelingskader De Wolden

De gemeenteraad heeft op 29 november 2012 het Landschappelijk Ontwikkelingskader (LOK) 
vastgesteld. Het LOK is een instrument waarbij de samenhang tussen de verschillende landschappen, 
stedenbouwkundige aspecten, uitbreidingsplannen en functieveranderingen op elkaar worden afgestemd.

Er worden in het LOK randvoorwaarden aangegeven waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Er 
worden 'rode' en 'groene' middelen aangereikt die gebruikt kunnen worden voor het creëren van bij het 
landschap en het dorp passende dorpsranden. 

Doorwerking in en conclusie voor het onderhavige plan

Het LOK bevat geen beleid voor dorpsranden in Zuidwolde. Bovendien is het landschap in onderhavig 
plan sterk vastgelegd en vormt het omliggende bos en vormt dit bos een harde landschappelijke 
inpassing voor het onderhavige plan. Het bos vormt de grens aan alle zijden. Het LOK vormt geen 
belemmering voor het onderhavige plan. 

3.4.4  Welstandsnota

Het welstandsbeleid is per 1 januari 2013 in de gemeente De Wolden gewijzigd. Op 13 december 2012 
heeft de raad van de gemeente De Wolden de Welstandsnota 2013 vastgesteld. Door het in werking 
treden van de Welstandsnota 2013 zal voor het verlenen van een omgevingsvergunning in grote gebieden 
geen advies meer van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC), voorheen 
welstandscommissie, nodig zijn. Het welstandstoezicht in de beschermde dorpsgezichten, landgoed 
Rheebruggen, het Reestdal en het dubbellint Ruinerwold blijft wel gehandhaafd.

Ekelenberg is daarmee welstandsvrij. Dat betekent dat er geen beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld als 
onderdeel van het bestemmingsplan en dat geen welstandstoets zal plaatsvinden. Voor wat betreft het 
bedrijfskavel ligt dit anders. De ligging nabij de entree van het woongebied en de ligging direct grenzend 
aan een woonwijk heeft er toe geleidt dat er voor "Ekelenberg Fase 1" een beeldkwaliteitsplan is 
opgenomen. Dit om te voorkomen dat de betreffende kavels de uitstraling krijgen van een regulier 
bedrijventerrein. Deze laatste bedrijfskavel, die in het verlengde ligt van de al bestaande bedrijfskavels 
zal hier qua kwaliteit bij aan moeten sluiten.

Voor de bedrijfskavel is daarom het bestaande, voor fase 1 opgestelde beeldkwaliteitsplan opgenomen. 
Deze is als toetsingskader opgenomen in de regels en als bijlage bij de regels toegevoegd. De in dit 
plan verwoorde kwalitatieve bepalingen moeten in acht genomen worden bij de ontwikkeling van het 
bedrijfskavel en zijn toetsbaar bij vergunningverlening.

3.4.5  De Wolden structuurvisie 2030

De gemeentelijke Structuurvisie 2010-2030 is een strategisch beleidsdocument met een 
uitvoeringsparagraaf. De structuurvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 10 maart 2011 en is 
alleen bindend voor de opsteller, in dit geval de gemeente. 
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In de structuurvisie De Wolden komen de ruimtelijke thema's voor de gemeente aan bod. 

De structuurvisie is gebaseerd op de gedachte dat in hoofdzaak moet worden ingezet op nieuw te 
bouwen woningen in de vijf kerndorpen (Zuidwolde, de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Koekange). Dit met 
het oog op het in stand houden van de aanwezige voorzieningen aldaar. 

In alle kerndorpen zet de gemeente in op nieuwbouw (het creëren van aanbod) passend bij de aard en 
schaal van de dorpen. Voor de uitbreidingen geldt de voorwaarde dat ze passend moeten zijn binnen de 
landschappelijke kenmerken van de deelgebieden. Indien in of bij de dorpen geen ruimte meer voor 
uitbreiding is, kan worden ingezet op landschappelijk bouwen in het buitengebied. De planmatige 
uitbreidingsrichtingen voor woningbouw in de vijf kerndorpen zijn met sterren op de visiekaart 
weergegeven. Ook Ekelenberg is met een ster aangegeven, zie navolgende uitsnede van de visiekaart. 
De woningbehoefte en het daarmee samenhangend bouwvolume zijn nader uitgewerkt in het woonplan.

Doorwerking in en conclusie voor het onderhavige plan

Op de visie kaart is aangegeven welke visie de gemeente voor ogen heeft voor de bepaalde gebieden. 
Op deze kaart is het plangebied aangewezen als 'mogelijke uitbreidingslocaties kerndorpen' (zie figuur 
3.3).

Figuur 3.3: Uitsnede Structuurvisie De Wolden.

Voor wat betreft woningbouw wordt in de structuurvisie uitgegaan van de basisgedachte dat de meeste 
uitbreidingen in woningbouw plaatsvinden in de kerndorpen, waar Zuidwolde er één van is. Door hier de 
uitbreiding in woningen plaats te laten vinden, kan het voorzieningen niveau in deze dorpen in stand 
blijven. Bij alle kerndorpen zet de gemeente in op nieuwbouw (het creëren van aanbod) passend bij de 
aard en schaal van de dorpen. Voor de uitbreidingen geldt de voorwaarde dat ze passend moeten zijn 
binnen de landschappelijke kenmerken van de deelgebieden. De woningbehoefte en het daarmee 
samenhangend bouwvolume zijn nader uitgewerkt in het woonplan.

Voor wat betreft de reactie op krimp, heeft de gemeente het concept 'landschappelijk bouwen' voor de 
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kleine kernen en het buitengebied geïntroduceerd. Hiermee anticipeert de gemeente in belangrijke mate 
op de verwachte krimp. Op deze manier kan de gemeente De Wolden toch gevarieerd woningaanbod 
blijven aanbieden. Niet alleen in de kerndopen, maar ook in de kleine kernen en in het buitengebied 
worden immers mogelijkheden voor woningbouw geboden. 

Op deze wijze kan de gemeente haar kernkwaliteit -het zijn van een plattelandsgemeente- handhaven 
en versterken. De kernkwaliteit uit zich ook door te bouwen in een niet-stedelijke stijl en opziet. De 
gemeente wil, ook in tijden van krimp, een aantrekkelijke woongemeente blijven door een selectief, maar 
wel gevarieerd woningaanbod. Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat het plan in lijn is 
met het gemeentelijke beleid.
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Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten

4.1  Inleiding

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een beschrijving 
opgenomen van de wijze waarop de milieu- en omgevingsaspecten bij het plan zijn betrokken. Daarbij 
moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de in dit kader van belang zijnde 
milieu- en omgevingsaspecten.

4.2  Bedrijven en milieuzonering

4.2.1  Algemeen

Milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) in de directe omgeving van zogenoemde milieuhinder 
gevoelige bestemmingen (zoals wonen) kunnen hinder vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke 
veroorzaken. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), dient te worden aangetoond dat ter plaatse van milieuhinder gevoelige 
bestemmingen sprake is van een 'goed woon- en leefklimaat'.

VNG-publicatie 'Bedrijven & milieuzonering"

Om niet alle ontwikkelingen bij voorbaat te onderwerpen aan een onnodig langdurig en kostbaar 
onderzoek is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de publicatie 'Bedrijven en 
milieuzonering' uitgebracht. Deze uitgave maakt gebruik van het principe 'functiescheiding'. Door 
voldoende afstand aan te houden tussen nader bepaalde milieubelastende activiteiten en milieugevoelige 
bestemmingen kan eenvoudigweg in veel gevallen worden aangetoond dat sprake is een 'goed woon- en 
leefklimaat'. De VNG-publicatie betreft zgn. pseudowetgeving (geen wetgeving maar een algemeen door 
de rechter aanvaarde methode).

De VNG-publicatie maakt gebruik van een basiszoneringslijst waarin voor nader gedefinieerde 
bedrijfscategorieën richtafstanden zijn bepaald. Een richtafstand wordt beschouwd als de minimaal aan 
te houden afstand tussen een milieubelastende activiteit en de milieuhinder gevoelige bestemming 
waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van milieubelastende (bedrijfs)activiteiten betreffende 
geluid, geur, stof en gevaar redelijkerwijs kan worden uitgesloten. De genoemde maten zijn indicatief; 
met een goede motivering (waaronder een onderzoek naar de feitelijke milieubelastende activiteiten) kan 
hiervan worden afgeweken.

Naast de gegeven richtafstanden hanteert de VNG-publicatie twee omgevingstypen, namelijk: een 
rustige woonwijk/buitengebied en een gemengd gebied. In een rustige woonwijk of buitengebied 
(omgevingstype 1) wordt functiescheiding nagestreefd. Tussen milieuhinder gevoelige functies en 
bedrijven dient de minimaal aan te houden 'richtafstand' in acht te worden genomen. In geval van een 
gemengd gebied (omgevingstype 2), waar sprake is van functiemenging, kan een verkleinde richtafstand 
worden gehanteerd. In tegenstelling tot rustige woongebieden worden in dergelijke levendige gebieden 
milieubelastende activiteiten op kortere afstand van milieuhinder gevoelige functies acceptabel geacht. 
De richtafstand mag in deze gebieden met één afstandsstap worden verkleind (zie tabel 4.1).

Tabel 4.1: richtafstanden tabel

Milieucategorie Richtafstand tot 'rustige woonwijk' Richtafstand tot 'gemengd gebied'
1 10 0
2 30 10
3.1 50 30
3.2 100 50
4.1 200 100
4.2 300 200
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4.2.2  Doorwerking in het onderhavige plan

Rustig woongebied en gemengd gebied?

In het onderhavige plan wordt een woonwijk gerealiseerd met aan de noordzijde één woon-werkkavel dat 
aansluit op een bestaande strook met woon-werkkavels. In het grootste deel van de wijk worden 
uitsluitend (zorg)woningen gerealiseerd. In dit deel wordt dan ook een rustig woonmilieu nagestreefd 
waarbij de richtafstanden van de VNG-publicatie niet met één stap verkleind kunnen worden. Langs de 
noordelijke grens, tegen de Slagendijk met aan de overzijde van de Slagendijk het industrieterrein 
Zuiderkerkes, ligt echter de bestaande strook met woon-werkkavels. Deze strook met woon-werkkavels 
en de direct aangrenzende woningen betreft een 'gemengd gebied' waarin de richtafstanden wel met één 
stap verkleind kunnen worden.

Onderhavig plan als milieubelastende activiteit

Onderhavig plan betreft hoofdzakelijk woningen. Woningen betreffen geen milieubelastende activiteiten 
en kennen geen milieuzoneringen. 

In het onderhavige plan wordt echter 1 woon-werkkavel gerealiseerd. Deze kavel betreft de laatste 
woon-werkkavel van de rij die reeds in het vigerende bestemmingsplan voor de eerste fase mogelijk zijn 
gemaakt. Binnen deze woon-werkkavels zijn slechts bedrijfscategorieën mogelijk gemaakt die passend 
zijn in de nabijheid van woningen. Dat betekent dat uitsluitend bedrijven conform milieucategorie 1 en 2 
zijn toegestaan. In onderhavig bestemmingsplan houden we echter wel rekening met de richtafstand 
behorend bij categorie 2 bedrijven in gemengd gebied. De afstand tot omliggende woningen is groter dan 
10 meter.

Onderhavig plan als milieuhinder gevoelige functie

Woningen betreffen milieuhinder gevoelige functies. Er dient derhalve te worden beoordeeld of in de 
omgeving van het plangebied relevante functies zijn gelegen waarvan de richtafstanden over het 
plangebied zijn gelegen. In tabel 4.2 zijn deze omliggende functies weergegeven. 

Tabel 4.2: in de omgeving gelegen functies / gebieden

Adres / locatie Functie Feitelijke 
afstand tot 
plangebied

Bedrijventerrein Zuiderkerkes Industrieterrein max. cat. 3.2 70 m
Woon-werkkavels Ekelenberg, 
Kroepnevel en Spinwiefien

woonwerk bedrijvigheid, max. cat 2 0 m

Ommerweg 18 Groepsaccommodatie 160 m
't Heuveltje Recreatiepark 't Heuveltje 42 m
Ekelenbergweg 2 Camping De Krententerp 162 m
Ommerweg 21 Agrarisch bedrijf 270

Bedrijventerrein Zuiderkerkes

Op het bedrijventerrein Zuiderkerkes zijn, op basis van de geldende beheersverordening 'Zuidwolde' 
(2016), bedrijven tot maximaal milieucategorie 3.2 toegestaan. Dat betekent niet dat ze er feitelijk 
aanwezig zijn, maar in dit bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de 
juridisch-planologische ontwikkelingsmogelijkheden op dit bedrijventerrein. De bedrijven op dit terrein 
mogen namelijk niet in de bedrijfsvoering worden belemmerd. De maximale richtafstand op basis van de 
beheersverordening voor 'rustig woongebied' bedraagt 100 m en voor 'gemengd gebied' 50 m (zie tabel 
4.1).

Daarnaast kunnen ook bedrijven feitelijk aanwezig zijn met een hogere milieucategorie doordat deze 
bedrijven 'historisch zijn gegroeid'. Deze kans is echter gering omdat het bedrijventerrein nog relatief 
jong is (de zuidelijke helft van het bedrijventerrein is niet ouder dan 1995). Voor de volledigheid zijn de 
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bedrijven op Zuiderkerkes in beeld gebracht en zijn de bijbehorende categorieën en richtafstanden 
weergegeven (zie tabel 4.3). Hieruit blijkt dat op Zuiderkerkes geen bedrijven zijn gevestigd behorend tot 
een hogere milieucategorie dan op basis van de beheersverordening is toegestaan.

Tabel 4.3: bedrijven met bijbehorende richtafstanden op Zuiderkerkes

Uit de figuur 4.1 blijkt dat de richtafstand van 50 meter behorend bij het bedrijventerrein Zuiderkerkes ter 
plaatse van gevoelige objecten in het 'gemengd gebied' niet wordt overschreden. Daarnaast wordt de 
richtafstand van 100 meter tot aan gevoelige objecten in 'rustig woongebied' eveneens niet overschreden. 
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Figuur 4.1: richtafstanden tot 'gemengd gebied' en 'rustig woongebied'

Woon-werkkavels Ekelenberg

De strook woon-werkkavels in Ekelenberg fase 1, de woon-werkkavel in onderhavig plan en de direct 
aangrenzende woningen betreft een 'gemengd gebied' conform de VNG-publicatie bedrijven en 
milieuzonering. Meerdere bedrijfspercelen en meerdere woonpercelen wisselen elkaar immers af en 
liggen in elkaar invloedsgebied. Binnen de woon-werkkavels zijn op basis van het vigerende en het 
onderhavige bestemmingsplan uitsluitend bedrijven toegestaan tot en met milieucategorie 2. Bij deze 
categorie hoort conform de VNG-publicatie een maximale richtafstand van 10 m tot gevoelige objecten 
in 'gemengd gebied' en 30 m tot gevoelige objecten in 'rustig woongebied'. Uit figuur 4.1 blijkt dat deze 
richtafstanden niet worden overschreden. 

Ommerweg 18 & Ekelenbergweg 2

De richtafstanden zoals weergegeven in tabel 4.3 behorend bij de twee bedrijfslocaties overschrijden de 
feitelijke afstanden zoals weergegeven in tabel 4.2 niet. Deze direct omliggende functies vormen 
derhalve geen belemmering.

Recreatiepark 't Heuveltje

Juridisch-planologisch betreft 't Heuveltje een recreatiepark. De afstand vanaf de bestemming 'Recreatie' 
en het bouwvlak (beide liggen gelijk aan elkaar)  tot aan de grens van het plangebied bedraagt 86 meter. 
De bijbehorende richtafstand van 50 meter wordt niet overschreden. 't Heuveltje als recreatiepark vormt 
derhalve geen belemmering. 

Ommerweg 21
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Aan Ommerweg is in de huidige situatie een akkerbouwbedrijf gevestigd. Conform de kamer van 
koophandel is er tevens bedrijf gevestigd in verhuur van agrarisch materieel. De richtafstand van 
maximaal 50 meter wordt niet overschreden. Het bedrijfsperceel is in de geldende beheersverordening 
echter bestemd als 'intensieve veehouderij'. Voor intensieve veehouderij bedrijven geldt geen vaste 
afstand. De geur en fijnstof contouren dienen in beginsel berekend te worden. In de huidige situatie is op 
het perceel echter geen intensieve veehouderij gevestigd. Op het moment dat ter plaatse alsnog een 
intensieve veehouderij tak wordt aangevraagd wordt het bedrijf reeds in de ontwikkelingsmogelijkheden 
belemmerd door gevoelige objecten die reeds tussen het onderhavige plangebied en dit bedrijf zijn 
gelegen. Dit bedrijf vormt derhalve geen belemmering. 

Tabel 4.4: richtafstanden tabel

4.2.3  Conclusie 

Gezien de voorgaande motivering kan ondanks de nabije ligging van bedrijvigheid de realisatie van 
woningen (en een bedrijfswoning) zonder belemmeringen worden toegestaan. Er worden geen richtlijnen 
en afstanden overschreden, de omliggende bedrijven worden niet in de ontwikkelingsmogelijkheden 
beperkt en ter plaatse van het plangebied is hierdoor sprake van een 'goed woon- en leefklimaat'.

4.3  Geur

4.3.1  Algemeen

De 'Wet geurhinder en veehouderij' (Wvg) vormt het toetsingskader voor vergunningen op grond van de 
'Wet milieubeheer', waar het gaat om geurhinder veroorzaakt door het houden van dieren 
(voorgrondbelasting). Daarnaast heeft de wet als input gediend voor de 'Handleiding geurhinder en 
veehouderij' in verband met de zgn. 'omgekeerde werking' in het kader van een 'goed woon- en 
leefklimaat' (achtergrondbelasting) dat zijn juridische basis vindt in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2013 zijn veel veehouderijen onder de 
werkingssfeer van dit besluit komen te vallen. In het Activiteitenbesluit is voor geurhinder van 
veehouderijen hetzelfde beoordelingskader opgenomen als in de Wgv. 

Op basis van de Wgv is de gemeente bevoegd af te wijken van de reguliere normen van de Wgv en voor 
het eigen grondgebied afwijkende geurnormen vast te stellen. De gemeente De Wolden heeft hiervan 
gebruik gemaakt en heeft een gemeentelijke geurverordening vastgesteld. Op basis van een 
gemeentelijke geurverordening zijn normen en afstanden gewijzigd die gelden bij de oprichting of 
uitbreiding van een agrarische bedrijven. Deze verordening geldt alleen voor de uitbreiding van agrarische 
bedrijven en heeft geen rechtstreekse betekenis voor de realisatie van woningen. 

4.3.2  Doorwerking in en conclusie voor het onderhavige plan

Het meest in de nabijheid gelegen agrarische bedrijf ligt volgens de vigerende beheersverordening 
Buitengebied aan de Ommerweg 21-23. Dit bedrijf is echter reeds verantwoord in paragraaf 4.2 Bedrijven 
en milieuzonering. Hieruit is gebleken dat dit bedrijf geen belemmering vormt voor de realisatie van het 
onderhavige plan. 
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4.4  Geluid

4.4.1  Algemeen

Veel ruimtelijke plannen hebben te maken met geluid; als ontvanger van geluid of als veroorzaker van 
geluid. Het aspect geluid wordt geregeld in diverse wet- en regelgeving. De belangrijkste wet- en 
regelgeving omtrent het aspect geluid betreffen:

Wet geluidhinder
Wet milieubeheer
Activiteitenbesluit
Wet ruimtelijke ordening
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het begrip 'geluidgevoelige objecten' is in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer bepaalt. De Wet 
geluidhinder maakt onderscheid in de volgende drie categorieën:

woningen;
andere geluidsgevoelige gebouwen: onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, 
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven (Besluit geluidhinder artikel 
1.2);
geluidsgevoelige terreinen: woonwagenstandplaats en ligplaatsen voor woonschepen (Besluit 
geluidhinder artikel 1.2).

In de Wet milieubeheer wordt dit onderscheid niet gemaakt, maar deze wet gaat wel uit van dezelfde 
objecten. Als middels een plan een geluidbron of een geluidgevoelig object wordt mogelijk gemaakt, of 
een uitbreiding van een geluidbron of een geluidgevoelig object plaatsvindt, dan is een toetsing in het 
kader van geluid nodig. 

4.4.2  Doorwerking in het onderhavige plan

Geluidgevoelige functie en/of geluidproducerende activiteit

Woningen betreffen geluidgevoelige functies. Er dient derhalve te worden getoetst of ter hoogte van de 
beoogde woningen geluidnormen worden overschreden. De woon-werkkavel kan een geluidproducerende 
activiteit zijn. Er moet derhalve ook worden getoetst of omliggende geluidgevoelige functies 
geluidoverlast ondervinden van de woon-werkkavel. 

Industrie- c.q. bedrijfslawaai

Het plangebied is niet gelegen binnen een geluidgezoneerd bedrijventerrein. Wel ligt het plangebied in 
de nabijheid van een niet-geluidgezoneerd bedrijventerrein (Zuiderkerkes). Geluid afkomstig van 
omliggende bedrijven(terreinen) is echter reeds verantwoord in paragraaf 4.2 Bedrijven en milieuzonering. 
Ook de geluidinvloed afkomstig van de woon-werkkavel (in onderhavig plan) naar de omgeving is in 
dezelfde paragraaf verantwoord. In deze beoordeling zijn geen belemmeringen aangetoond. 

Wegverkeerslawaai

En deel van de realiseren woningen in het plangebied worden gerealiseerd binnen de onderzoekszones 
van de Rijksweg N48, Ommerweg en Slagendijk. Om die reden is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
In deze paragraaf zijn uitsluitend de resultaten en de conclusie weergegeven. De gehele rapportage is 
als Bijlage 2 Akoestisch onderzoek opgenomen. 

Conclusie akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van het oostelijke deel van het plangebied (het deel 
aan de zijde van de N48) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximale 
ontheffingswaarde wordt echter nergens overschreden. Deze 53 dB contour ligt nog ver buiten het 
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plangebied (zie figuur 4.2).

De voorkeursgrenswaarde als gevolg van de overige wegen (Ommerweg en Slagendijk) wordt ter plaatse 
van het plangebied niet overschreden. 

Figuur 4.2: berekende 48 dB en 53 dB geluidscontouren

Omdat maximale ontheffingswaarde van 53 dB niet wordt overschreden kan de gemeente De Wolden 
overgaan tot het verlenen van hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai ten behoeve van de 
woningen binnen de zone zoals aangeduid in figuur 4.2. De maximale hogere waarde bedraagt 51 dB 
(ruim binnen de maximale waarde van 53 dB). 

Motivering hogere grenswaarde

In eerste instantie is gezocht naar maatregelen om een hogere waarde ]procedure te voorkomen. Eerst 
is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan de woning. Daarbij is gedacht aan het 
volgende.

Maatregelen aan de bron, verkeer en afscherming

Vergroting afstand bron-waarneempunt

De nieuwe woonwijk Ekelenberg is reeds zo ver mogelijk van de N48 geplaatst. In het bestemmingsplan 
'Ekelenberg, Zuidwolde' is de gehele oostelijke zone langs de N48 herbestemd van 'Recreatie' naar 
'Bos'. met het verplaatsen van de wijk zover mogelijk van de N48 is derhalve rekening gehouden. 

Verkeersmaatregelen

Het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting aan 
de bron door het verleggen van verkeersstromen behoort niet tot de mogelijkheden. De N48 wordt niet 
verplaatst. Maatregelen om de verkeersintensiteit worden ook niet genomen en de snelheid wordt ter 
hoogte van Zuidwolde niet verlaagd (ter hoogte van Zuidwolde mag 100 km/u worden gereden). De N48 
kent een belangrijke functie als gebiedsontsluitingsweg. Het verleggen en het verlagen van snelheden en 
intensiteiten wordt niet reeel geacht. 
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Maatregelen in het overdrachtsgebied

Het veranderen van het asfalt van de N48 naar een stiller wegdek betreft voor het onderhavige plan een in 
verhouding te kostbare maatregel. Over een lengte van minimaal 650 zal asfalt vervangen moeten 
worden waardoor de realisatie van het plan niet meer rendabel is. 

Het oprichten van schermen en/of wallen zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het is echter noodzakelijk 
een geluidwal dicht op de N48 te plaatsen. De grond eigendommen zijn hier echter versnipperd, 
waardoor onteigening plaats zou moeten vinden. Daarnaast zijn de gronden grotendeels bestemd als 
'Bos' en maakt het onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland. Het plaatsen van wallen en 
schermen is derhalve niet wenselijk. Vanwege landschappelijke c.q. natuur redenen is het realiseren 
van de wal / scherm niet wenselijk. 

Maatregelen een de gevels

Aan de te realiseren woningen kunnen geluidreducerende gevels eenvoudig worden toegepast. Op basis 
van de maximale berekende geluidbelastingen in onderhavig onderzoek (51 dB incl. art. 110g Wet 
geluidhinder) dient de geluidwerende werking van een buitengevel in het meest 'negatieve' geval 23 dB te 
bedragen. Op basis van artikel 3.2 van het Bouwbesluit geldt een minimale geluidwering van 20 dB voor 
een uitwendige scheidingsconstructie (buitengevel). Echter, nieuwbouwwoningen dienen vanwege 
energie prestaties (EPC / BENG) verregaand te worden geïsoleerd. Deze isolerende werking inzake 
energie heeft echter ook een geluidreducerende werking. De geluidreducerende werking van deze gevels 
bedragen al snel 35 dB waardoor een binnen niveau wordt bereikt van 20 dB (ver beneden de maximale 
norm). 

Geluidreducerende werking moderne gevels:

enkele kierdichting en goede naaddichting; 35 dB;
dubbele kierdichting en goede naaddichting; 40 dB;
speciale dubbele kierdichting; 50 dB.

Hogere grenswaarde

De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Daarnaast is het treffen maatregelen aan de 
bron, verkeer en afscherming niet reëel gebleken. Bovendien gaan de ontwikkelingen in 
gevelbeschermingen vanwege energie prestatie dusdanig ver zodat het behalen van de binnenwaarden 
eenvoudig is geworden. 

Om het plan vast te kunnen stellen is het noodzakelijk dat een hogere waarde wordt vastgesteld. Het 
besluit Hogere waarde wordt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

4.4.3  Conclusie

Mits de hogere grenswaarde tegelijkertijd met het bestemmingsplan wordt vastgesteld vormt het aspect 
geluid geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 

4.5  Bodem

Algemeen

Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid 
van 
een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het plangebied. Bovendien dient op 

basis van het bouwbesluit altijd een bodemonderzoek uitgevoerd te worden indien een woning wordt 
gerealiseerd. Er dient bepaald te worden of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige 
gebruik 
van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
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Ten behoeve van het onderhavige plan is een bodemonderzoek uitgevoerd. In deze paragraaf zijn 
uitsluitend de resultaten en de conclusie opgenomen. De gehele rapportage is als Bijlage 3 Bodem- en 
geohydrologisch onderzoek opgenomen. 

Conclusie bodemonderzoek

Resultaten

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond op het noordoostelijk deel een licht verhoogd gehalte 
aan minerale olie aangetroffen. Ter plaatse van het zuidwestelijk deel van de locatie zijn licht verhoogde 
gehalten aan koper, lood, PAK, PCB en minerale olie aangetroffen. In de ondergrond zijn licht verhoogde 
gehalten aan PAK en PCB aangetroffen. Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is gebleken dat 
tijdens eerdere onderzoeken vergelijkbare gehalten zijn aangetroffen. De gemeten gehalten overschrijden 
de achtergrondwaarden in geringe mate en vormen geen belemmering voor de geplande herinrichting en 
bestemmingsplanwijziging van de locatie. Het uitvoeren van nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Conclusie

De opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter 
plaatse van de onderzoekslocatie. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden 
geconcludeerd dat er, ons inziens, milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen zijn voor geplande 
herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging. De gestelde hypothese dat de locatie als "verdacht" 
beschouwd kan worden ten aanzien van chemische parameters is juist gebleken op basis van de 
aangetoonde licht verhoogde gehalten aan koper, lood, PCB, PAK en minerale olie in grond. De 
gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief beeld van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Bovendien vormen de gemeten gehalten (grond) en 
concentraties (grondwater) geen belemmering voor het toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie.

Resumé

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 

4.6  Erfgoed

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 
naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 
over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op 
de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de 
Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern van 
deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in 
situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex 
situ). Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van 
het plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, dient op grond van 
voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in 
de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.
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4.6.1  Archeologie

De archeologische (verwachtings)waarden in het plangebied zijn vastgelegd in het bestemmingsplan 
'Ekelenberg, Zuidwolde' door middel van 2 dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologische betekenis' en 
'Waarde - Archeologie hoge verwachting'. Ter plaatse van de bestemming 'hoge verwachting' was in het 
kader van het vigerende bestemmingsplan nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ter plaatse 
van de bestemming 'archeologische betekenis' was wel onderzoek uitgevoerd, maar kon zonder het 
uitvoeren van een nader onderzoek niet worden uitgesloten dat als gevolg van bodemverstoringen 
archeologische resten worden geschaad. Ten behoeve van onderhavig plan is derhalve een (nader) 
archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een 'Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van 
proefsleuven en een aanvullend booronderzoek met proefputten'. In deze paragraaf worden uitsluitend de 
conclusies weergegeven. De gehele rapportage is als Bijlage 4 Archeologisch onderzoek opgenomen. 
Voor het voorgaande onderzoek wordt verwezen naar de bijlagen van het vigerende bestemmingsplan. 
Voor dit bestemmingsplan is het voorgaande onderzoek niet meer relevant.

Conclusie archeologisch onderzoek

De hoge verwachting die op basis van het vooronderzoek is gesteld, is bij het proefsleuvenonderzoek 
niet uitgekomen. De hoge verwachting was gebaseerd op de hoge ligging op de stuwwal, de gedeeltelijk 
intacte bodemopbouw, de drie vuursteenvindplaatsen in het plangebied en de nabije ligging van 
verschillende grafstructuren uit het Neolithicum en de Bronstijd. Het plangebied ligt op het zuidelijke 
deel van de stuwwal van Zuidwolde. De natuurlijke ondergrond bestaat hier uit keileem afgedekt met 
dekzand. In de top van het dekzand heeft zich een podzol ontwikkeld. Door het gebruik als 
recreatieterrein is de bodem op locaties verstoord, maar de diepte van deze verstoringen is relatief 
beperkt. Alleen op de locatie van voormalige septic tanks is de bodem tot relatief grote diepte verstoord. 
Het proefsleuvenonderzoek heeft geen archeologische sporen of vondsten opgeleverd. In de sleuven zijn 
alleen recente verstoringen aangetroffen die samenhangen met het voormalige campingterrein. Dit 
betreft kabel- en leidingsleuven, septic tanks, ingegraven afvaldumps en enkele recente houten paaltjes 
of paalkuilen. Tevens zijn veel natuurlijke verkleuringen aangetroffen die zijn veroorzaakt door 
boomvallen, boomvlekken, doorworteling van bomen en struiken en diergangen.

Het aanvullend booronderzoek met megaboringen in een 2,5 x 2,5 m grid en de op basis van deze 
resultaten aangelegde twaalf proefputjes van 50 x 50 cm ter plaatse van de drie vuursteenvindplaatsen 
hebben in totaal 406 vuurstenen artefacten opgeleverd. Reeds op het maaiveld was duidelijk dat er 
sprake was van de nodige verstoring van de horizontale verspreiding door de aanwezigheid van 
verschillende grote bomen, maar ook struiken en andere begroeiing, asfaltwegen en enkele 
kuilen/afgravingen die op het maaiveld al zichtbaar waren. Een groot deel van de boringen vertoonde een 
verstoord bodemprofiel of kon niet worden gezet vanwege de hierboven benoemde aanwezige obstakels. 
De locatie van de vakken was gebaseerd op vuursteenconcentraties en voor zover mogelijk op basis van 
de mate van verstoring. Desondanks blijkt ook uit de verticale spreiding van het vuursteen dat er veel 
verstoring heeft plaatsgevonden.

Selectie advies

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en de afwezigheid van een archeologische 
vindplaats adviseert ADC ArcheoProjecten het bevoegd gezag om het met proefsleuven onderzochte 
deel van het plangebied vrij te geven voor ontwikkeling. Het aanvullend booronderzoek en 
proefputonderzoek ter plekke van de drie vuursteenvindplaatsen van het vooronderzoek heeft in totaal 
5.550 vuursteenvondsten opgeleverd. Hiervan zijn er 406 als artefacten te bestempelen waarvan het 
merendeel als chips kleiner dan 1 cm. Zowel de boringen als de proefputten hebben laten zien dat de 
vuursteenvindplaatsen zowel horizontaal als verticaal in meer of mindere mate zijn verstoord en tevens 
kernmerken van een palimpsest vertonen. Op basis van zowel de fysieke als inhoudelijke kwaliteit 
worden de vuursteenvindplaatsen middelmatig/middelhoog gewaardeerd en worden op basis daarvan als 
niet behoudenswaardig beschouwd. Daarom adviseert ADC ArcheoProjecten het bevoegd gezag om 
fase 2 van het plangebied Ekelenberg vrij te geven voor ontwikkeling.
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Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het plangebied toch nog archeologische resten 
kunnen worden aangetroffen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te 
wijzen op de plicht om archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in 
artikel 5.10 van de Erfgoedwet. 

4.6.2  Cultuurhistorie

Door de wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
moeten naast de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten ook cultuurhistorische waarden 
worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen.

Cultuurhistorische elementen in het plangebied

Zoals reeds in paragraaf 2.1 Historische ontwikkeling is beschreven gaat de cultuurhistorische 
geschiedenis ver terug als gevolg van de gunstige geografische en hoge ligging in de regio. Zuidwolde en 
omgeving ligt op de noord-zuid gesitueerde stuwwal 'De Rug van Zuidwolde'. Deze stuwwal vormde een 
belangrijke noord-zuid route vanaf de zuidelijke hoger gelegen gronden (rond Ommen) en de noordelijk 
gelegen hogere gronden rond Ruinen. Ten westen en ten oosten van de stuwwal was nog lang sprake 
van verruigte gronden en moerassen waardoor het onderhavige plangebied onderdeel uit maakt van deze 
noord-zuid route. 

Vanaf omstreeks 3.400 voor Christus vestigden zich de eerste boeren in Drenthe. Deze periode staat 
bekend als de Trechterbekercultuur en is vooral bekend van de hunebedden. Aan de zuidwestzijde van 
en buiten het plangebied ligt een grafveld uit de Trechterbekerperiode (monument 14.399, waarneming 
17.012). In het plangebied zijn dan ook veel vuursteenresten aangetroffen in het archeologische 
onderzoek. 

Ondanks deze vroege cultuurhistorische geschiedenis lag het plangebied juist net buiten de recente 
cultuurhistorische ontwikkelingen in het gebied. Op cultuurhistorische kaarten (zie figuur 4.3) blijkt dat 
het plangebied an sich bestond uit verruigt gebied dat grenst aan de Steenberger Esch aan de 
noordzijde en de Schotters Esch aan de zuidzijde. Naast deze essen, op enige afstand van het 
plangebied, begonnen de eerste (recente) dorpen te ontwikkelen. Het plangebied is in deze recente 
geschiedenis slechts bekend als de berg van afkeer / walging omdat op Ekelenberg in de steentijd 
voor-historische voorouder-vereringen plaats zou hebben gevonden. De naam Ekelenberg is dan ook het 
afgeleide van Ekel dat in het Germaans 'afkeer' en/of 'walging' betekent. Het volksverhaal over het 
‘Spinwiefien van den Ekel’ is op de cultuuurhistorische waardenkaart van de gemeente De Wolden als 
immaterieel erfgoed opgenomen. De straatnamen in Ekelenberg, Den Ekel, Spinwiefien, Kroepnevel en 
Den Ekelpad zijn gebaseerd op deze (cultuurhistorische) geschiedenis van het plangebied.

Omstreeks 1900 werd in het plangebied bos aangeplant en werden enkele bospaden aangelegd. Eén 
van deze bospaden is in onderhavig plan in ere hersteld en maakt onderdeel uit van de wegenstructuur 
in het plangebied en sluit aan op het wandelnetwerk in de omliggende bossen.
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Figuur 4.3: historische topografische kaarten

(Rijks/gemeentelijke) monumenten en karakteristieke bebouwing

In het plangebied is geen bebouwing meer aanwezig. 

Cultuurhistorische elementen in de omgeving

In de omgeving zijn geen relevante cultuurhistorische elementen aanwezig. Naast het al genoemde 
grafveld (waar onderhavig plan geen invloed op uitoefent), zijn vooral de Ommerweg en de Slagendijk nog 
als cultuurhistorische elementen zichtbaar. De Slagendijk is ter hoogte van het plangebied, bij de 
realisatie van het industrieterrein Zuiderkerkes, iets verlegd en heeft hier niet meer zijn historische 
ligging. De oorspronkelijke ligging van de Slagendijk ligt in de groenzone direct grenzend aan de 
noordzijde van het plangebied en maakt daar onderdeel uit van een wandelroute.

4.6.3  Conclusie

Zoals blijkt uit voorgaande, vormen archeologische en cultuurhistorische waarden geen belemmering 
voor de uitvoering van voorliggend plan. De cultuurhistorische waarden die bekend zijn, zijn zoveel als 
mogelijk in het plan verwerkt. Op basis van de bevindingen van het Archeologisch onderzoek kan het 
plangebied geheel worden vrijgegeven. Om deze reden wordt op de verbeelding van dit bestemmingsplan 
geen dubbelbestemming voor archeologie opgenomen. 
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4.7  Externe veiligheid

4.7.1  Algemeen

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware 
ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis van de criteria 
zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden bedrijven en 
activiteiten geselecteerd die een risico op zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij 
gaat het vooral om de grote chemische bedrijven, maar ook om kleinere bedrijven als LPG-tankstations 
en opslagen van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke stoffen, 
zoals buisleidingen, spoor-, auto-, en waterwegen, ook als potentiële gevarenbron aangemerkt.

Het externe veiligheidsbeleid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers een minimum 
beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken zijn 
gemeenten en provincies verplicht om bij besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer en de 
Wet op de ruimtelijke ordening de invloed van een risicobron op zijn omgeving te beoordelen. Daartoe 
wordt binnen het werkveld van de externe veiligheid veelal het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
gehanteerd.

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar onafgebroken 
onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. Dit risico wordt per bedrijf en transportas vastgelegd in contouren. Er geldt een contour 
waarbinnen deze kans 1x10-6 (één op de miljoen) bedraagt.

Het groepsrisico (GR) is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald 
gebied overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de 
indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Indien een ontwikkeling is gepland in de nabijheid van een 
risicobron geldt afhankelijk van de ontwikkeling een verantwoordingsplicht voor het toelaten van 
gevoelige functies.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hierin zijn de 
risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk 
vastgelegd.

Circulaire effectafstanden LPG tankstations

In de circulaire is de effectbenadering uitgewerkt voor LPG-tankstations. In beginsel zijn geen (beperkt) 
kwetsbare objecten binnen een effectafstand van 60 meter en geen zeer kwetsbare objecten binnen een 
effectafstand van 160 meter toegestaan. Naast de circulaire blijft ook de toetsing aan het Bevi 
noodzakelijk.

Transport van gevaarlijke stoffen (water, spoor, weg)

Voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe 
veiligheid transportroutes (Bevt), met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet en de bijbehorende regeling 
Basisnet.

4.7.2  Doorwerking in het onderhavige plan

Is sprake van een risicovolle bron?

In onderhavig plangebied zijn geen risicovolle bronnen aanwezig. Daarnaast worden ook geen risicovolle 
bronnen mogelijk gemaakt. 

Is sprake van (beperkt) kwetsbare objecten?

In het onderhavige plan worden woningen mogelijk gemaakt. Woningen betreffen kwetsbare objecten. Er 
dient derhalve te worden getoetst of normen ten aanzien van externe veiligheid worden overschreden.
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Risicovolle bronnen in de omgeving

Voor het bepalen van risicobronnen in de omgeving is de provinciale risicokaart  (www.risicokaart.nl) 
geraadpleegd (zie figuur 4.4). 

Figuur 4.4: uitsnede risicokaart

Op basis van de risicokaart zijn in de omgeving van het plangebied de volgende relevante risicobronnen 
aanwezig: 

LPG - tankstation aan de Nijverheidsweg 40;
Rijksweg N48 (knooppunt Hoogeveen - afrit N377 (Balkbrug).

LPG - tankstation

Het LPG - tankstation ligt op circa 350 meter van het plangebied. Op basis van de Circulaire 
effectafstanden LPG tankstations moet rekening worden gehouden met een effectafstand van 160 voor 
zeer kwetsbare objecten en 60 meter voor kwetsbare objecten. Met 350 meter ligt het plangebied 
ruimschoots buiten deze effectafstanden.  

Rijksweg N48 (transportroute voor gevaarlijke stoffen)

Ten oosten van het plangebied ligt op een afstand van circa 175 meter de N48. Over het traject ter 
hoogte van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. In de onderstaande tabel zijn de 
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relevante gegevens met betrekking tot externe veiligheid van de Regeling Basisnet weergegeven. 

Tabel 4.5: basisnet gegevens Rijksweg N48

Vanwege het transport van stofcategorie GF3 bedraagt op basis van de Handleiding Risicoanalyse 
Transport 2017 (HART) het invloedsgebied circa 355 meter vanaf de weg. Het plangebied dient te 
worden getoetst aan het Bevt. Hierbij dient het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar en het groepsrisico 
te worden getoetst en te worden beoordeeld. Zo is het mogelijk om een risicoanalyse met 
gebruikmaking van RBMII uit te voeren of gebruik te maken van de zogenaamde vuistregels van de 
HART. Omdat het plangebied slechts in een niet dicht bevolkt gebied ligt en op circa 175 meter vanaf de 
weg ligt en er sprake is van eenzijdige bebouwing, is gekozen om gebruik te maken van de vuistregels.

Plaatsgebonden risico 10-6

Het gaat om een transportroute buiten de bebouwde kom. Voor een weg buiten de bebouwde kom is er 
sprake van een PR10-6 bij een overschrijding van 3.379 transporten GF3. Per jaar zijn op de N48 
maximaal 500 transporten GF3 aanwezig, waardoor het PR10-6 op 0 meter ligt. Deze risico afstand ligt 
dus niet buiten de weg zelf. De grens- en richtwaarde van het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar wordt 
niet overschreden.

Groepsrisico

Het groepsrisico dient te worden beoordeeld binnen het invloedsgebied van de N48. Op basis van de 
vuistregels voor een weg buiten de bebouwde kom met eenzijdige bebouwing wordt een overschrijding 
van 10% van de oriëntatiewaarde gevonden bij 3.680 transporten GF3 bij een bevolkingsdichtheid van 
200 personen per hectare. 
Het aantal transporten GF3 zijn maximaal 500 per jaar en de bevolkingsdichtheid is veel lager dan 200 
personen per hectare. Hieruit volgt dat het groepsrisico ruimschoots lager is dan 10% van de 
oriëntatiewaarde. Op grond van het Bevt houdt dit in dat de verantwoording van het groepsrisico slechts 
beperkt hoeft plaats te vinden.

Beperkte verantwoording van het groepsrisico

De afstand tot aan het plangebied maakt dat de invloed van een incident met diesel of benzine waarbij 
een vloeistofbrand ontstaat niet relevant is. De effecten van een Blêve (exploderend brandend gas) zijn 
echter wel relevant.

Blêve: De tankwagen wordt aangestraald, waardoor de tank wordt verwarmd, de integriteit van de 
tankwand-constructie begeeft het en een warme BLEVE ontstaat. Door de aanwezigheid van vuur / 
brand / hitte zal de brandbare vloeistof ontsteken en een grote vuurbal met grote hittestraling tot gevolg 
hebben, met uitstraling naar de omgeving. 

Scenario's

Een scenario wat denkbaar zou kunnen zijn, is dat bij het invoegen van een LPG tankwagen vanaf de 
Oosterweg op de N48 deze wordt aangereden door een personenauto, die daardoor in brand komt te 
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staan en zo de LPG tankwagen aanstraalt. Ook een inhaalmanoeuvre op de N48 zal tot een aanrijding 
met een LPG tankwagen kunnen leiden. 

Doordat LPG tankwagens zijn voorzien van een hitte werende bekleding zullen effecten van een Blêve 
zich niet direct voltrekken maar is de verwachting dat tussen aanrijding en Blêve een uur bestrijdingstijd 
en ontvluchtingstijd aanwezig is. De kans op een dergelijk scenario is erg klein. 

Zelfredzaamheid

De personen in de woningen zijn zelfredzaam. Hierdoor is men in staat, wanneer men bij een dergelijk 
scenario snel wordt gewaarschuwd, te vluchten. Gezien de wegenstructuur is het zeker mogelijk om van 
het incident af te vluchten. 

Bestrijdbaarheid /beheersbaarheid

Bij een dergelijk scenario is het zaak hulpdiensten snel te alarmeren waardoor er nog kans is om de 
autobrand te bestrijden. Na alarmering heeft de brandweer nog zo'n 10 minuten nodig om ter plaatse te 
komen en in totaal zo'n 20 minuten om te beginnen met de bestrijding. Tijdige alarmering is hierbij dus 
cruciaal. In dit scenario zijn de mensen in het invloedsgebied aangewezen op hun eigen 
zelfredzaamheid (waarbij schuilen de beste optie is) en een goede inrichting van hun omgeving.

Maatregelen

Kijkend naar het scenario en omstandigheden zijn geen zinvolle aanvullende maatregelen te treffen die 
of de zelfredzaamheid of de bestrijdbaarheid kunnen verbeteren. Gelet op het scenario is het cruciaal 
hulpdiensten snel te alarmeren.

4.7.3  Conclusie

Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid geen belemmering 
vormt voor de realisatie van het onderhavige plan.  

4.8  Natuur

4.8.1  Algemeen

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet 
Natuurbescherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en 
gebiedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt 
beleidsmatige gebiedsbescherming plaats via Omgevingsvisie Drenthe en de bijbehorende Provinciale 
omgevingsverordening Drenthe.

In het onderhavige plan wordt een nog onbebouwd gebied aangewend voor de realisatie van een nieuwe 
woonwijk. Er kan niet worden uitgesloten dat het leefgebied van beschermde flora en fauna verloren gaat 
of wordt geschaad. Ten behoeve van het onderhavige plan is een quickscan natuurwaardenonderzoek 
uitgevoerd en is een stikstofdepositie berekening uitgevoerd.  In deze paragraaf is uitsluitend de 
conclusie opgenomen. De volledige rapportages zijn als Bijlage 5 Natuurwaardenonderzoek en als 
Bijlage 6 Stikstofdepositieberekening toegevoegd. 

4.8.2  Conclusie natuurwaardenonderzoek

Soortenbescherming

Vogels

Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn houtduif, merel, zanglijster, tjiftjaf, fitis, 
tuinfluiter, geelgors en grasmus. Voorgenoemde soorten kunnen nestelen in bomen en struiken en in 
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dichte vegetatie op de grond. Er zijn tijdens het veldbezoek geen (oude) roofvogelnesten of potentiële 
nesten van uilen waargenomen. Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen.

Zoogdieren

Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in 
het plangebied. Daarnaast blijft het plangebied geschikt als fourageergebied.

Vleermuizen

Verblijfplaatsen: er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn potentiële 
verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied aangetroffen. Gebouwen of andere bouwwerken 
ontbreken, evenals holen in bomen of bomen met losse schors.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of 
gedood en worden geen rust- of verblijfplaatsen beschadigd of vernield.

Fourageergebied: Het plangebied vormt een geschikt foerageergebied voor verschillende 
vleermuissoorten. Het is aannemelijk dat vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger in het plangebied foerageren. Vanwege de kleine 
oppervlakte, de inrichting en het gevoerde beheer, is de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied beperkt. Het plangebied wordt niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen 
beschouwd.

Amfibieën

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het 
gevoerde beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig 
kritische amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker 
beschouwd. Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte van het plangebied vermoedelijk als 
foerageergebied en vermoedelijk bezetten een aantal exemplaren er ook een (winter)rustplaats. In het 
plangebied is een kleine ondiepe vijver aangetroffen, maar deze wordt niet als een geschikte 
voortplantingsbiotoop voor amfibieën beschouwd. Amfibieën bezetten een (winter)rustplaats in holen en 
gaten in de grond en onder afval, strooisel en opgeslagen goederen. Het plangebied wordt niet als 
functioneel leefgebied van de heikikker of andere zeldzame amfibieënsoorten beschouwd.

Algemeen

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Drenthe een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en 
dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en 
dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor 
beschermde vogel-, amfibieën-, grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten, maar tot een 
ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Het plangebied wordt vooral gebruikt als 
foerageergebied, maar vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in het plangebied, bezetten 
grondgebonden zoogdieren er een rust- en voortplantingsplaats en bezetten amfibieën er een 
(winter)rustplaats. In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest 
beschermd is, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet 
beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen 
worden voor het beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.
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Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden 
en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Vleermuizen en 
zeldzame grondgebonden zoogdieren en reptielen bezetten geen rust- of voortplantingsplaats in het 
plangebied.

Het plangebied behoort tot het Natuurnetwerk Drenthe, maar ligt op forse afstand van 
Natura2000-gebied. Het meest in de nabijheid gelegen gebied Dwingelderveld ligt op een afstand van 
12,7 kilometer). De uitvoering van de voorgenomen activiteiten is niet strijdig met het ruimtelijk beleid 
voor het NNN Drenthe. Dit aspect tevens in paragraaf 3.2.1 Omgevingsvisie en omgevingsverordening 
Drenthe nader gemotiveerd. 

Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de ligging op enige afstand van 
Natura2000-gebied, is een negatief effect op Natura2000-gebied uitgesloten ten aanzien van licht, 
trillingen en geluid. Voor het aspect stikstof is een stikstofdepositie berekening uitgevoerd die in de 
paragraaf 4.8.3 Conclusie stikstofdepositie onderzoek nader is toegelicht. 

Resumé

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van soortbescherming. Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en 
de ligging van het plangebied op enige afstand van Natura2000-gebied, hebben de voorgenomen 
activiteiten geen negatief effect op Natura2000-gebied.

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met 
wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden.

4.8.3  Conclusie stikstofdepositie onderzoek

Gezien de huidige stikstofproblematiek is het noodzakelijk om de invloed als gevolg van de emissie van 
stikstof op omliggende Natura 2000-gebieden in beeld te brengen. In de verre omgeving van het 
plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden gelegen. Pas op een afstand van circa 12,7 kilometer ligt 
het meest in de nabijheid gelegen gebied Dwingelderveld. 

Voor dit plan zijn voor de toekomstige situatie 'gebruiksfase' en voor de realisatiefase 
stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd met behulp van Aerius-calculator. Uit de rekenresultaten blijkt 
dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/j op omliggende 
Natura 2000-gebieden. Er zijn daarmee geen negatieve gevolgen te verwachten voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden. Aanvullend onderzoek is niet nodig. 

Omdat geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie is het onderhavige plan niet 
vergunningplichtig op grond van de Wet natuurbescherming. 

4.8.4  Algehele conclusie natuur

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect natuur geen belemmering vormt voor de 
realisatie van het onderhavige plan.  

4.9  Luchtkwaliteit

4.9.1  Algemeen

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. In de Wet luchtkwaliteit 
staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de 
Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:
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Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);

Besluit en Regeling 'Niet in betekenende mate'

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage 
aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in 
betekenende mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat 
hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM2,5 & PM10). Toetsing aan andere 
luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 
Enkele voorbeelden zijn:

woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2, PM2,5 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.

Besluit gevoelige bestemmingen

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- 
en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. De 
grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale 
wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de 
grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig

4.9.2  Doorwerking in het onderhavige plan

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 60 woningen en 1 woon-werkkavel. 
Omdat de woon-werkkavel niet behoort tot de bovenstaande categorieën conform Besluit NIBM is 
gebruik gemaakt van de NIBM-tool. Als input is de verkeersgeneratie gebruikt zoals weergegeven in 
paragraaf 2.3.4.1 Afwikkeling van verkeer. Uit de NIBM-tool blijkt dat het onderhavige plan niet in 
betekende mate bedraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Tabel 4.5: resultaat NIBM-tool
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Het plan bevat daarnaast geen gevoelige bestemmingen, zoals genoemd in het Besluit gevoelige 
bestemmingen. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op onderhavig plan. 

4.9.3  Conclusie

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt 
voor de uitvoering van dit bestemmingsplan. 

4.10  Water

4.10.1  Algemeen

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op ruimtelijke 
plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop 
rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In dit kader 
moet de watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen 
en besluiten.

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap 
zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in het gebied en beheert de grotere boezemwateren en 
sloten, zoals geregeld in de Waterwet. Ook is het waterschap belast met het peilbeheer in het 
beheersgebied.

4.10.2  Beoordeling

Ten behoeve van het vigerende bestemmingsplan is in 2016 een waterhuishoudkundig onderzoek 
uitgevoerd. De uitgangspunten van het waterschap zijn in dit onderzoek verwerkt. Ten tijde van het 
opstellen van de waterhuishoudkundige toelichting voor Ekelenberg eerste fase, in 2016, was de 
detaillering van de tweede fase nog niet bekend.

De waterhuishoudkundige toelichting had grotendeels al betrekking op het gehele plangebied 
Ekelenberg. Hoofdstuk 4 van dit onderzoek vormde de uitwerking voor de eerste fase. Om die reden is 
voor de tweede fase volstaan met het uitwerken van een 'addendum' op het waterhuishoudkundig plan. In 
dit addendum is hoofdstuk 4 specifiek voor de tweede fase uitgewerkt. Daarnaast wordt de beschrijving 
van het waterbeleid van de provincie Drenthe geactualiseerd.

Voor de volledigheid wordt verwezen naar de Waterhuishoudkundige toelichting Woonplan Ekelenberg, 
Slagenweg 2 Zuidwolde (Ecoreest, 26 mei 2016, projectnr. 160468) en het Addendum Waterparagraaf 
Ekelenberg fase 2 (Van Lotringen Milieuadvies, 11 oktober 2019, projectnr: 19162/512). Deze 
documenten vormen samen de waterhuishoudkundige toelichting voor dit bestemmingsplan.

Mogelijkheden vasthouden hemelwater

Uitgangspunt voor de waterhuishoudkundige inrichting is om het hemelwater - ook dat van de daken en 
oppervlakteverhardingen afvloeit - zoveel mogelijk in het gebied vast te houden. Hiermee wordt verdroging 
van de aangrenzende natuurgebieden tegengegaan, evenals de afwenteling van wateroverlast op 
gebieden elders. Vasthouden van het hemelwater sluit ook aan bij een project dat in een groot gebied 
rond Zuidwolde in gang is gezet en dat er onder meer op is gericht de verdroogde bossen bij het 
plangebied van een beter waterregime te voorzien.

Mogelijkheden vasthouden hemelwater

Als gevolg van de toename van de oppervlakte aan bebouwing en verharding op de onderzoekslocatie 
zal hemelwater ter plaatse minder gemakkelijk kunnen infiltreren in de bodem. Het waterschap Drents 
Overijsselse Delta hanteert voor het omgaan met hemelwater de trits vasthouden-bergen-afvoeren. 
Hemelwater zal zo veel mogelijk vastgehouden moeten worden in het gebied waar het valt. Vasthouden 
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betekent dat het hemelwater wordt benut of direct als voeding voor het grondwater dient. Is vasthouden 
binnen het gebied niet mogelijk dan dient het hemelwater te worden verzameld in een berging waarna 
het geleidelijk beschikbaar komt voor afvoer of infiltratie. Alleen als vasthouden of bergen niet mogelijk 
is, is directe afvoer een optie. 

Aangezien in het verleden het hemelwater in het plangebied volledig werd vastgehouden door directe 
infiltratie, is onderzocht of dit ook na realisatie van de tweede fase mogelijk is. Op basis van luchtfoto’s 
is een inschatting gemaakt van de vroegere oppervlakte bebouwd en verhard in het plangebied. Op basis 
van het stedenbouwkundige plan is een schatting gemaakt van de toekomstige oppervlakte bebouwd en 
verhard in het plangebied. Deze inschatting is in de navolgende tabel weergegeven.

Voor de te bebouwen percelen is onderscheid gemaakt tussen vrijstaande bebouwing (incl. 
tweekappers) met een geschat percentage bebouwd en verhard van 35% van het perceel en 
bouwblokken (sociale woningbouw op kleinere percelen) met een geschat percentage bebouwd en 
verhard van 65% van het perceel. In een gedeelte van het plan zijn patio-woningen gepland met een 
geschat percentage bebouwd en verhard van 80%. Deze uitgangspunten zijn nagenoeg gelijk aan die in 
de eerste fase zijn gehanteerd.

 

Figuur 4.4.: Ingeschatte verharde oppervlakken in de referentiesituatie en toekomstige situatie.

Uit de tabel blijkt dat de oppervlakte bebouwd en verhard toeneemt van 36% naar 42%, gemiddeld over 
fase 2. Voor infiltratie is het van belang te constateren dat deelgebieden met woonblokken en patio’s 
een hoger verwacht percentage bebouwd en verhard hebben. Voor de wegen en parkeerplaatsen kan 
infiltratie in de bermen plaatsvinden, of, indien deze niet aanwezig zijn, in infiltratievoorzieningen. 

Voor wat betreft berging van hemelwater is voldoende ruimte in het bodemprofiel aanwezig. Buien met 
een herhalingstijd van 10 en 100 jaar inclusief 10% toeslag vanwege klimaatverandering hebben een 
omvang van 65,2 respectievelijk 87,7 mm in 48 uur. Tussen een bodem op veldcapaciteit en een 
verzadigde bodem is circa 15% ruimte in de poriën beschikbaar. Om 87,7 mm te bergen in het 
bodemprofiel is een voldoende doorlatende onverzadigde laagdikte van ten minste 0,75 m nodig. Deze 
laagdikte is overal in het plangebied aanwezig en bestaat nagenoeg geheel uit goed doorlatend zand.  

Voor de berekening van de belasting van het gebied door extreme buien (herhalingstijd 10 jaar en 100 
jaar, beide +10%) is uitgegaan van een doorlatendheid op maaiveldniveau van 2 m/dag. Berekeningen 
zijn uitgevoerd voor herhalingstijden van 10 en 100 jaar (incl. 10% toeslag) en voor percentages bebouwd 
en verhard van 50%, 65% en 80%. Uit de berekeningen blijkt dat bij een goede verdeling van het 
hemelwater over het maaiveld de berekende buien binnen 3 uur zijn geïnfiltreerd. De maatgevende buien 
met een langere duur dan 3 uur infiltreren daarna direct. In de onderstaande figuur is de cumulatieve 
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neerslagsom en de berging op het maaiveld (beide in mm) uitgezet tegen de tijd (in minuten).

Figuur 4.5: Regenduurlijnen

Tot waterdiepten van 40 mm worden bij de aanwezige hellingen / glooiingen in het gebied (tot circa 
2,5%) geen afstroming van betekenis verwacht op tuinen, gazons en groenstroken. Om stroming van 
betekenis (boven waterdikte van 40 mm) over het maaiveld te voorkomen dienen voor de situaties waar 
65% of meer bebouwing en verharding kan voorkomen maatregelen te worden getroffen. Ter plaatse van 
de woonblokken en de patio's is daarom een infiltratievoorziening noodzakelijk. Ter plaatse van de 
woonblokken en de patio's moet respectievelijk 30 mm en 110 mm neerslag, wat te veel op het 
onverharde maaiveld komt, worden geborgen. Omgerekend per vierkante meter verharding en bebouwing 
dient dan een infiltratievoorziening met een bergingscapaciteit van 16 respectievelijk 28 liter te worden 
geborgen. Dat wil zeggen dat bij de woonblokken een kubieke meter opvangcapaciteit nodig is voor elke 
60 m² verhard en bebouwd. Voor de patio's is een kubieke meter opvangcapaciteit nodig voor elke 36 m² 
verhard en bebouwd. Hiermee wordt het verschil tussen de toelaatbare maaiveldberging (40 mm) en de 
T=100 jaars bui opgevangen, zonder dat afvoer van hemelwater vanaf het perceel nodig is. In onderhavig 
plan worden in de groenzones nabij de rijwoningen en de patio's wadi's aangelegd. Deze groenzones 
zijn ruim genoeg om de benodigde capaciteit te kunnen bevatten. In het uit te werken civieltechnisch 
ontwerp en het bijbehorende rioleringsplan worden de waterhuishoudkundig systeem nader uitgewerkt.

4.10.3  Online watertoets

Het waterschap is reeds in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Zowel bij het 
bestemmingsplan als bij het uitwerken van het civieltechnisch ontwerp. Ten behoeve van het 
onderhavige plan is de online watertoets doorlopen waarmee het waterschap formeel op de hoogte is 
gebracht. In het kader van deze online watertoets en het vooroverleg zal het waterschap advies 
uitbrengen. 
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4.10.4  Conclusie

Uit de berekeningen blijkt dat het voor het grootste deel van het plangebied mogelijk is om in de 
toekomstige situatie buien van T=10 jaar en T=100 jaar op te vangen met infiltratie op maaiveld. 
Uitsluitend bij de woonblokken en de patio's wordt voor extreme buien infiltratievoorzieningen in de vorm 
van wadi's aangelegd waardoor het onderhavige plan voldoet aan opvang van hemelwater. Daarnaast 
gelden de onderstaande aanbevelingen voor de nadere uitwerking van het civieltechnisch ontwerp.

4.10.5  Aanbevelingen

Aanbevolen wordt bij de uitgifte van de percelen voorwaarden te stellen voor de omgang met hemelwater. 
Deze voorwaarden zijn: 

Het aanlegpeil van de gebouwen dient ten minste 30 cm boven het maaiveld te liggen. 
Hemelwater op het eigen perceel (bebouwing, verharding en onverhard) dient op het eigen perceel te 
infiltreren. Het is niet toegestaan de aangrenzende percelen te belasten met overtollig hemelwater. 
Om uitspoeling te voorkomen dient hemelwater zoveel mogelijk te worden verdeeld over het 
onverharde gedeelte. Vanaf de verharding dient hemelwater zoveel mogelijk in alle richtingen af te 
stromen naar onverharde gedeelten. Hemelwater dat via goten en regenpijpen vanaf het bebouwde 
gedeelte komt moet opnieuw verdeeld worden over het onverharde gedeelte, hetzij via de verharding, 
hetzij via een greppel, hetzij via een verlaagd infiltratieveld (wadi). Bij het aanbrengen van berging 
voor het hemelwater van het dak dient per 20 m2 meter dakoppervlak rekening te worden gehouden 
met 1 m3 berging (uitgaande van 54 mm neerslag). 
Voor de woonblokken en de patio’s dient een infiltratievoorziening te worden aangelegd. Deze dient 
ter plaatse van de woonblokken ten minste met een capaciteit te hebben van een kubieke meter per 
60 m² verhard en bebouwd. Bij de patois ten minste een capaciteit van een kubieke meter per 36 m² 
verhard en bebouwd. Infiltratievoorzieningen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een greppel, een 
infiltratieriool, infiltratiekratten, een wadi. 
Ter plaatse van de woonblokken, waar deze grenzen aan ruime groenstroken kunnen wadi's worden 
aangelegd voor infiltratie van overtollige neerslag. 
Ter plaatse van de wegen in het gebied dient het hemelwater naar de bermen af te stromen, waar 
voldoende gelegenheid is om te infiltreren. Indien een weg loodrecht op de hoogtelijnen ligt dient de 
weg zodanig uitgevoerd te worden dat het hemelwater niet over het wegdek tot onderaan de helling 
kan afstromen. Op regelmatige afstanden dient het water naar de berm te worden afgeleid, hetzij 
door hoogteverschillen in de weg aan te brengen, hetzij door een opvanggoot in de weg te leggen. 
Waar het afstromende water geconcentreerd in de berm komt zijn infiltratievoorzieningen nodig. 
Waar geen bermen aanwezig zijn ook afzonderlijke infiltratievoorzieningen nodig met een capaciteit 
van 0,054 m³ per vierkante meter gesloten verharding. Voor wegen en paden kan worden overwogen 
om doorlatende verharding te gebruiken. 
Bij de bouw worden geen materialen toegepast op een wijze, waarbij verontreinigende stoffen 
kunnen uitlogen naar het grondwater. Het betreft met name onbeschermd lood, zink, koper en 
teerhoudende mastiek.

4.11  Besluit milieueffectrapportage

4.11.1  Algemeen

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de 
modernisering van de m.e.r. wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober 
2009. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of 
geen m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C en D zit, 
kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar 
natuurgebied ligt. 

Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april van 2011 ook bij projecten die kleiner zijn dan de 
drempelwaarden uit lijst C en D beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Achterliggende gedachte 
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hierbij is dat ook deze projecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten 
van geval tot geval moet worden beoordeeld of een MER nodig is.  

Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke 
nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere 
woorden dan is het opstellen van een MER nodig. Voor deze toets wordt ook wel de term vormvrije 
m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden: 

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) 
plaatsvinden.

Op 7 juli 2017 is het Besluit m.e.r. weer gewijzigd. Bij deze wijziging is een nieuwe procedure 
opgenomen voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.- 
beoordeling aan de orde is, moet het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit besluit 
hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden.

4.11.2  Doorwerking in het onderhavige plan

Dit bestemmingsplan vormt juridische-planologische regeling voor de tweede fase van de woonwijk 
Ekelenberg, inclusief een woon-werkkavel. De activiteiten die mogelijk wordt gemaakt vallen onder 
categorie 'D 11.2 uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen'. De drempelwaarden van de betreffende categorie worden niet 
overschreden of zijn niet van toepassing (oppervlakte van 200 ha of meer, 2.000 of meer woningen en 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer). Dit plan maakt immers 'slechts' 64 woningen en 1 
woon -werkkavel mogelijk. 

Ondanks het feit dat de drempelwaarden uit het Besluit - m.e.r. niet worden overschreden moet nog wel 
een een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet blijken 
of niet alsnog een m.e.r.-procedure op grond van het Besluit m.e.r. moet worden doorlopen. In het 
navolgende is de vormvrije m.e.r.-beoordeling behandeld.

Voor de voorbereiding van het mer-beoordelingsbesluit, is voor onderhavig plan een aanmeldnotitie 
opgesteld. Deze notitie is als bijlage bij deze toelichting gevoegd. Uit deze notitie blijkt dat voorliggend 
plan geen belangrijke nadelige milieugevolgen als gevolg heeft. Deze aanmeldnotitie wordt voorgelegd 
aan de gemeente. Op basis van deze aanmeldnotitie neemt de gemeente een formeel besluit dat een 
MER-procedure niet doorlopen hoeft te worden. 

4.11.3  Conclusie

Gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 
effecten is geoordeeld dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen zullen optreden. Dit vloeit ook 
voort uit de beschouwing van de diverse milieuaspecten in dit hoofdstuk. Voor dit bestemmingsplan is 
dan ook geen m.e.r.-procedure noodzakelijk op grond van het Besluit m.e.r.
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Hoofdstuk 5  Toelichting op de regels

5.1  Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het 
maken van het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk 
wordt dieper ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven 
van de gemaakte keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven 
waarom een bepaalde functie ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

5.2  Opzet van de regels

5.2.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting 
opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 
januari 2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van 
bestemmingsplannen.

Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van 
bestemmingsplannen. De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale 
verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende 
verbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog 
worden verbeeld. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

1. Inleidende regels (begripsbepalingen en wijze van meten);
2. Bestemmingsregels;
3. Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);
4. Overgangs- en slotregels.

5.2.2  Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:

Begrippen 
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is eenduidige 
interpretatie van deze begrippen vastgelegd.

Wijze van meten 
Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze bouwhoogtes, afstanden, dakhellingen en 
oppervlakten moeten worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen 
moeten worden.
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5.2.3  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende 
bestemmingen

De regels zijn onderverdeeld in o.a.: 

Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, 
bebouwingspercentage, etc.);
Afwijken van de bouwregels: omschrijving van de gevallen waarin het college kan afwijken van de 
bouwregels;
Nadere eisen; in enkele bestemmingen zijn nadere eisen opgenomen, waarbij het college nadere 
eisen kan stellen aan de situering en verschijningsvorm van bebouwing;
Specifieke gebruiksregels: bepalingen wat onder strijdig gebruik wordt aangemerkt;
Afwijken van gebruiksregels: omschrijving van de gevallen waarin het college kan afwijken van de 
gebruiksregels;

5.2.4  Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is

opgebouwd uit:

Anti-dubbeltelregel
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één 
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

algemene bouwregels
In dit artikel staan regels voor ondergronds bouwen.

Algemene gebruiksregels
In dit artikel staat beschreven welk gebruik van gronden en bouwwerken in elk geval strijdig zijn met het 
bestemmingsplan.

Algemene afwijkingsregels
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op 
ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.

Algemene procedure regels
Dit artikel beschrijft de te volgen procedure bij het besluit tot nadere eisen.

Overige regels
In de overige regels zijn voorschriften opgenomen om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

5.2.5  Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven 
wat de juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. 
In de slotregels wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

5.3  Verantwoording van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke 
bebouwing mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over 
welke functies waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig 
toegestaan kan worden. 

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische 
situatie voor het plangebied is.
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Hieronder volgt een toelichting op de in dit bestemmingsplan voorkomende bestemming.

'Wonen' en 'Woongebied'

In de bestemmingsomschrijving is opgenomen dat deze gronden zijn bestemd voor de functie wonen. In 
de bouwregels wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
Bij gebouwen wordt nader onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen enerzijds (de woningen) en 
bijbehorende bouwwerken anderzijds. Onder bijbehorende bouwwerken vallen bijgebouwen en aan- en 
uitbouwen. Een bijbehorend bouwwerk mag bijvoorbeeld wel worden gebruikt als slaapkamer van het 
huishouden dat in de woning is gevestigd. Overkappingen zijn hiervan uitgesloten, deze vallen onder de 
regeling voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De woningen mogen worden gebouwd als vrijstaande of halfvrijstaande woningen. In de bouwregels een 
specifieke bouwregel opgenomen voor de locatie waar rijwoningen en patiowoningen worden 
gerealiseerd. 

Deze bouwregels zijn zo vormgegeven dat het recht doet aan het plangebied en de omgeving. De 
toegelaten omvang van de bebouwing, afstanden tot de perceelsgrenzen zorgen ervoor dat het 
woongebied een landelijke, open en groene uitstraling krijgt en geen gevoel van stedelijkheid ontstaat. 
Kortom de regels zijn de juridische basis voor een goede woonkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Bij het wonen is het toegestaan een aan huis verbonden beroep of bedrijf uit te oefenen. De oppervlakte 
hiervan mag ten hoogste 60 m² bedragen, met dien verstande dat deze oppervlakte de oppervlakte van 
het hoofdgebouw niet te boven mag gaan. Zo wordt geborgd dat de woonfunctie de hoofdfunctie blijft. In 
een bijlage bij de regels wordt inzichtelijk gemaakt welke beroepen en/of bedrijven toelaatbaar zijn.

'Tuin' en 'Tuin - Collectief'

De bestemming 'Tuin' is gekozen voor de delen die voor de naar aan de naar de openbare weg gekeerde 
zijde van de uitgeefbare percelen liggen. In de bestemming 'Tuin' mogen geen gebouwen worden 
gebouwd. Wel zijn voor de voorgevel van het hoofdgebouw gelegen entreepartijen, of erkers toegelaten. 

Ook zijn binnen de bestemming tuin uitsluiten bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd 
tot maximaal 1 meter hoogte. Concreet wordt hiermee voorkomen dat aan de straatzijde van de 
woonbebouwing hoge schuttingen worden geplaatst die doorzichten en het ruimtelijke gevoel 
belemmeren.

De bestemming ' Tuin - Collectief' is opgenomen voor het collectieve tuin rondom de patiowoningen. De 
betreffende tuin dient gezamenlijk in gebruik te worden genomen door de bewoners van de 
patiowoningen. De regeling sluit aan op de bestemming 'Tuin' zoals hierboven beschreven. 

'Groen'

De bestemming 'Groen' is van toepassing op de groenvoorzieningen in het plangebied en deze 
bestemming is gericht op de versterking en de bescherming van groene waarden en groene inrichting 
van het gebied. De bestemming valt (tezamen met de bestemming 'Verkeer' samen met de begrenzing 
van het openbaar gebied in de beoogde woonwijk. Dit groen zorgt voor voor een groot deel voor de 
groene kwaliteiten van het woongebied. Binnen de bestemming 'Groen' mogen geen gebouwen worden 
gebouwd, uitgezonderd noodzakelijke gebouwen voor de nutsvoorziening en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde. 

'Verkeer'

De nieuwe wegen binnen het bestemmingsplan is bestemd als 'Verkeer'. Binnen deze bestemming zijn 
geen gebouwen toegestaan. Wel zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan die noodzakelijk 
zijn voor de verkeersfunctie, zoals lichtarmaturen bewegwijzering. 

'Bedrijf' 
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De bestemming bedrijf is opgenomen voor de meest noordelijke kavel in het plangebied. Dit is een 
woon-werkkavel. Binnen deze bestemming is een bedrijfsgebouw met bedrijfswoning toegelaten die 
uitsluitend in combinatie met elkaar mogen worden gebouwd. Binnen de bestemming is alleen 
bedrijvigheid in de milieu categorie 1 en 2 toegelaten, voor zover opgenomen in de bij het plan 
behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten - Functiemenging. Op deze wijze wordt geborgd dat er alleen 
bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn die in de nabijheid van woningen qua milieuhinder verantwoord is.

In de regels is tevens geborgd dat de parkeerbehoefte, zowel voor het woon- als werkgedeelte volledig 
op het eigen terrein moet plaatsvinden.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ruimtelijke procedure dient op grond van artikel 3.1.6 lid f van het Besluit 
ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. 

Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 rust op de gemeente op grond van artikel 6.12 lid 1 
van die wet de verplichting tot kostenverhaal bij grondexploitatie. Deze verplichting houdt in dat als de 
gemeente er bij een ruimtelijke ontwikkeling niet in slaagt met alle particuliere eigenaren in het gebied 
een overeenkomst te sluiten over grondexploitatie, de gemeente publiekrechtelijk de kosten moet 
verhalen bij alle eigenaren in het exploitatiegebied waarmee niet is gecontracteerd. Gemaakte kosten 
(limitatief opgesomd in artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro) zoals plankosten, 
onderzoekskosten, kosten van inrichting van de openbare ruimte etc. kunnen worden verhaald door 
middel van een exploitatieplan dat gelijktijdig met het bestemmingsplan moet worden vastgesteld.

De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van wat onder 
een bouwplan wordt verstaan is opgenomen in artikel 6.2.1 Bro (o.a. bouw van 1 of meer woningen, 
bouw van 1 of meer hoofdgebouwen). Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van meerdere 
woningen. Deze ontwikkeling maakt daarmee een bouwplan mogelijk in de zin van artikel 6.2.1 Bro.

De gemeente heeft met de eigenaar een overeenkomst gesloten over grondexploitatie (een anterieure 
overeenkomst). Hierin zijn afspraken gemaakt over de betaling van de gemeentelijke kosten. De kosten 
van grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden zijn hiermee anderszins verzekerd. Het 
maken van een exploitatieplan is om die reden niet nodig.
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Hoofdstuk 7  Inspraak, overleg en zienswijzen

7.1  Vooroverleg

In het kader van het overleg ex art. 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het plan voorgelegd aan 
de betrokken overlegpartners. De Provincie Drenthe en de VRD hebben aangegeven dat er voldoende 
rekening is gehouden met hun belangen en te kunnen instemmen met het plan. Het waterschap had 
vragen over de afvoer van water, die zijn beantwoord. RENDO geeft aan dat er een gasleiding ligt op het 
perceel, hier moet met graven rekening mee worden gehouden.

7.2  Inspraak

Op 2 juli 2019 is in het kader van het op te stellen stedenbouwkundig plan een (informele) inloopavond 
gehouden voor omwonenden en belangstellenden. Eenieder heeft hier kennis kunnen nemen van de 
beoogde plannen. Tijdens deze informatie waren circa 50 aanwezigen. Tijdens deze inloopavond heeft 
eenieder zich kennisnemen van de beoogde plannen. Vragen, opmerken en/of bedenkingen zijn 
vervolgens betrokken bij definitieve stedenbouwkundige plan. Het bestemmingsplan wordt niet als 
voorontwerp ter inzage gelegd. 

7.3  Zienswijze procedure

De procedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens de artikelen 3.7 en 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan zal in dit kader, voor een periode van zes weken, ter inzage 
worden gelegd. Gedurende deze zes weken kan een ieder een zienswijze bij de gemeenteraad naar 
voren brengen. 

7.4  Beroep

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. Gedurende 
deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze 
beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Stedenbouwkundig plan
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Bijlage 2  Akoestisch onderzoek

 
 70



 

 

 

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan 

Woonpark Ekelenberg te Zuidwolde, 

gemeente De Wolden 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan 

Woonpark Ekelenberg te Zuidwolde, 

gemeente De Wolden 

 

 
 

Inhoud 

Rapport met bijlagen 

 

 

4 juni 2018 

Projectnummer 277.15.51.00.00 

 

 

 

 

 



 

 
Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Woonpark Ekelenberg  - 4 juni 2018 
 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 3 

2 Situatie 4 

3 Wet geluidhinder 5 

3.1 Wegverkeerslawaai 5 

3.1.1 Zones 5 

3.1.2 Normstelling en ontheffing 6 

3.1.3 Binnenwaarde 7 

3.1.4 Dove gevels 7 

3.1.5 Aftrek artikel 110 g 7 

3.2 Cumulatie 7 

4 Rekenmethode 8 

5 Uitgangspunten 9 

5.1 Fysieke gegevens 9 

5.2 Verkeersgegevens 9 

6 Berekening en toetsing 10 

6.1 Wegverkeerslawaai 10 

6.1.1 Berekening geluidscontouren 10 

6.1.2 Berekening woningen gelegen binnen de 48 dB geluidscontouren van de 

N48 11 

6.1.3 Toetsing wegverkeerslawaai 12 

6.2 Cumulatie 12 

7 Hogere waarden 13 

8 Conclusie en samenvatting 15 

 

 

 



 

  
Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Woonpark Ekelenberg  - 4 juni 2018 
 

3 

1 Inleiding 

In opdracht van Woonpark Ekelenberg B.V. heeft BügelHajema Adviseurs b.v. een akoestisch onder-

zoek uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen in het kader van het Bestem-

mingsplan Woonpark Ekelenberg te Zuidwolde, gemeente De Wolden. De Wet geluidhinder 

beschouwt een woning als een geluidsgevoelig gebouw. Daarom dient er een toetsing plaats te vin-

den aan de eisen uit de Wet geluidhinder.  

 

Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een woning of 

een geluidgevoelig object gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De nieuw te 

realiseren woningen bevinden zich binnen de geluidzone van de N48, Ommerweg en Slagenweg  

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van en woningen en deze 

te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor het vaststellen 

van de binnenwaarde van de woningen valt buiten het kader van dit onderzoek. 

 

Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” (RMG 2012). 

De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage. 
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2 Situatie 

Het initiatief heeft betrekking op de locatie gelegen tussen de Ommerweg, Slagenweg en N48 in 

Zuidwolde in de gemeente De Wolden. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de 

realisatie van een aantal woningen mogelijk wordt gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voor-

genomen situering van de te realiseren woningen. 

 

 

Figuur 1. – Overzicht met woningbouwlocatie (2e fase) in rood weergegeven 
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3 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een (spoor)weg de LAeq over 

alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden bepaald. De 

Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidbelasting in genoemde dag-, 

avond- en nachtperiode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘energetische’ middeling. Een en 

ander volgens de formule: 

 

 

 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels 

van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

 

De definitie van een gevel luidt: 

‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de bui-

tenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen 

en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het ver-

schil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB’. 

 

De berekende geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een 

halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1 

van het RMG 2012. 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Zones 

De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zonerings-

plichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve: 

- wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a); 

- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b). 

 

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door 

het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van 

de Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wet geluidhinder 

door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie. 

 

Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 



 

  
Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Woonpark Ekelenberg  - 4 juni 2018 
 

6 

verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs die autoweg of autosnelweg.’ 

 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of 

autosnelweg.’ 

 

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen. 

 

Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer 

Aard gebied Aantal rijstroken Zonebreedte ter weerszijden van de weg 

stedelijk 1 of 2 200 m 

 3 of meer 350 m 

buitenstedelijk 1 of 2 250 m 

 3 of 4 400 m 

 5 of meer 600 m 

 

De in de nabijheid van het plangebied gelegen Ommerweg en Slagenweg kennen een maximum 

snelheid van 50 km/uur en zijn gelegen in stedelijk gebied. Deze wegen kennen derhalve een zone 

van 200 meter. De N48 kent een maximum snelheid van 100 km/uur en is daarmee gelegen in bui-

tenstedelijk gebied. Deze weg kent derhalve een zone van 250 m.  

De te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt binnen de zones van genoemde wegen en er dient 

daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden. 

3.1.2 Normstelling en ontheffing 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toe-

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat 

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

 

Indien nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger 

dan 48 dB, is het noodzakelijk dat een verzoek tot het mogen toestaan van een hogere waarde wordt 

ingediend. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te realiseren geluidsgevoelige bebouwing 

gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde 63 

dB. De locatie is binnenstedelijk gelegen wat betreft de Ommerweg en Slagenweg en buitenstedelijk 

gelegen wat betreft de N48. 

 

Bij een eventuele ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden on-

derzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden ge-

houden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden 

met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bo-
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vendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn (art. 110a lid 

5 Wgh). 

3.1.3 Binnenwaarde 

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden ge-

troffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidswering van de uitwendige schei-

dingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidgevoelige bebouwing is dit geregeld in 

het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidshinder 

in het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uit-

wendige scheidingsconstructie en 33 dB. 

3.1.4 Dove gevels 

Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd. 

Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de bouw de 

geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden worden geres-

pecteerd. 

3.1.5 Aftrek artikel 110 g 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal af-

nemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden 

gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden wor-

den getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt: 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of hoger is geldt een aftrek van: 

- 4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is 

dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een 

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

3.2 Cumulatie 

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zonerings-

plichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaan-

vaardbare situatie (art 110f Wgh).  

Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie in-

dien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschre-

ven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop 

bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cumulatie wordt 

betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidgevoelige bebouwing. 
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4 Rekenmethode 

Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder dient plaats te vinden overeenkomstig 

het RMG 2012, de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft 

twee rekenmethoden weer: 

- Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg 

bij benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogtever-

schillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.  

- Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de 

randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.  

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het 

gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. 

 

Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Winhavik versie 8.51. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel 

worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel 

schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn be-

schouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend. 

Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten en rekenparameters gehanteerd: 

− aantal reflecties:   maximaal 1 stuks; 

− openingshoek:   2 graden; 

− bodemfactor:   0 (harde bodem), vervolgens zijn alle bodemoppervlakten in het reken-

model geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor. 

 

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelas-

ting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie. Op de gevel van de betreffende ge-

luidgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten afhankelijk van de 

hoogte van het betreffende gebouw en of het een geluidsgevoelige functie betreft (1,8 en 4,5 boven 

maaiveld. 

 

De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel, alsmede de grafi-

sche weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden 

besproken in hoofdstuk 6. 
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5 Uitgangspunten 

5.1 Fysieke gegevens 

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever ver-

strekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrek-

king tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview geïnventariseerd dan 

wel door opdrachtgever aangeleverd. 

5.2 Verkeersgegevens 

De wet- en regelgeving rond spoorwegen en rijkswegen is in 2012 gewijzigd met de komst van Swung 

I (Wet milieubeheer hoofdstuk 11 Geluid). Als gevolg hiervan is een geluidregister opgesteld. In dit 

register zijn onder andere de brongegevens van rijkswegen opgenomen. Bij het uitvoeren van akoes-

tische berekeningen dienen deze brongegevens gebruikt te worden.  

Het register geeft aan dat bij akoestisch onderzoek wat betreft de N48 rekening moet worden ge-

houden met de volgende (verkeers-)gegevens. 

 

Tabel 2. Verkeersgegevens N48 

etm. 

intensiteit 

object 

id 

rijstrook wegdek periode uurintensiteit 

lichte mvt 

uurintensiteit  

middelzw. mvt 

uurintensiteit  

zw. mvt 

7334 14861 links dab dag 410 194 60 

    avond 40 13 4 

    nacht 39 17 7 

8571 9995 rechts dab dag 470 222 81 

    avond 43 12 10 

    nacht 46 19 16 

 

Wat betreft de Slagendijk en Ommerweg is gebruik gemaakt van de gegevens van de gemeente De 

Wolden. De verwachting is dat deze wegen in 2029 een verkeersintensiteit kennen van respectievelijk 

3.016 en 4.643 mvt/etmaal (weekdaggemiddelde). De verkeersgegevens zijn opgenomen in onder-

staande tabel. In de berekeningen is er verder rekening gehouden met dicht asfaltbeton (referentie-

wegdek). 

 

Tabel 3. Verkeersgegevens Slagenweg en Ommerweg 

Verkeersintensiteiten 

weg wegdek verkeersintensiteit max. snel periode       uur % verdeling 

  2012 2029 heid  % lv mv zv 

Slagenweg ref. wegdek 2646 3.016 50 km/u dag 6.8 90 8 2 

     avond 2.4    

     nacht 1.1    

Ommerweg ref. wegdek 4.073 4.643 50 km/u dag 6.8 90 8 2 

     avond 2.4    

     nacht 1.1    
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6 Berekening en toetsing 

6.1 Wegverkeerslawaai 

6.1.1 Berekening geluidscontouren 

De berekende geluidsbelasting ter hoogte van het plangebied is weergegeven in bijlage 1 en in on-

derstaande afbeelding in de vorm van de 48 en 53 dB geluidscontouren. Deze geluidscontouren zijn 

inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh.  

 

 

Figuur 2. 48 en 53 dB geluidscontouren N48 

 

 

Figuur 3. 48 en 53 dB geluidscontouren Ommerweg/Slagendijk 
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Uit deze berekening blijkt dat een aantal woningen binnen de 48 dB geluidscontour worden gesitu-

eerd van de N48. De woningen liggen buiten de  

6.1.2 Berekening woningen gelegen binnen de 48 dB geluidscontouren van de N48 

De berekende geluidsbelasting op de gevels van de woningbouwlocatie (2
e
 fase) gelegen binnen de 

48 dB geluidscontour van de N48 is weergegeven in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en tabel. 

De geluidsbelastingen in de onderstaande tabel zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh 

van 2 dB. De in rood aangegeven geluidsbelastingen overschrijden de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting van 48 dB. 

 

 

Figuur 4. Waarneempunten 

 
Tabel 4. Geluidsbelasting woningen in dB per waarneempunt per bouwlaag incl. aftrek o.g.v. art. 110g Wgh 

Woning Waarneempunt bouwlaag 1 bouwlaag 2 

Deel woningbouwlocatie binnen 48 dB geluidscontour N48 1 -- -- 

 2 46 dB 47 dB 

 3 47 dB 47 dB 

 4 50 dB 51 dB 

 5 50 dB 50 dB 

 6 49 dB 50 dB 

 7 49 dB 50 dB 

 8 45 dB 45 dB 
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6.1.3 Toetsing wegverkeerslawaai 

De woningbouwlocatie voldoet niet geheel aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 

dB. Het betreft hier de woningen die het meest nabij N48 worden gerealiseerd. De overschrijding van 

de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 3 dB vanwege deze weg. De maxima-

le ontheffingswaarde van 53 dB wordt echter niet overschreden. De gemeente De Wolden zou kun-

nen overgaan tot het verlenen van hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai voor deze 

woningenbouwlocatie wat betreft de N48, waarbij 51 dB als hogere waarde worden vastgelegd.  

6.2 Cumulatie 

Er is alleen sprake van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen 

wordt overschreden, zoals genoemd in paragraaf 3.2. In het projectgebied is weliswaar sprake van 

twee bronnen. Echter, omdat de overschrijdingen op gevel veroorzaakt wordt door een bron (N48) is 

in dit geval geen cumulatie aan de orde. 
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7 Hogere waarden 

De geluidsbelasting van de woningbouwlocatie binnen de 48 dB geluidscontour van de N48 is hoger 

dan ten hoogste toelaatbare gevelbelasting. De gemeente kan in een dergelijke situatie een hogere 

waarde tot ten hoogste 53 dB vaststellen. Deze waarde wordt niet overschreden. 

Conform het beleid van de gemeente kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan 

wordt aan de hoofdcriteria uit het Besluit geluidhinder. De in dit Besluit gestelde voorwaarden heb-

ben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatre-

gelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappe-

lijke of financiële aard. 

In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan het betreffende 

pand. Daarbij is gedacht aan het volgende. 

 

- Bronmaatregelen 

Het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbe-

lasting aan de bron door het verleggen van verkeersstromen behoort niet tot de mogelijkhe-

den. De N48 maakt deel uit van het landelijk wegennet.  

Gelet op het feit dat het hier om een beperkt aantal woningen gaat is het niet reëel om op het 

betreffende wegvak een verhardingstype toe te passen met een geluid reducerend effect.  

- Vergroting afstand bron-waarneempunt 

Vergroting van deze afstand is om financiële redenen niet mogelijk. Inkrimping van het wo-

ningaantal om zo een grotere afstand tot de betreffende wegen te realiseren is financieel niet 

haalbaar.  

- Maatregelen in het overgangsgebied 

Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is om 

stedenbouwkundige redenen en fysiek niet haalbaar. 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet moge-

lijk zijn. 

 

- Maatregelen aan de gevel 

De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 3 dB. 

Omdat maatregelen aan de weg of tussen de weg en de woningen niet mogelijk zijn zullen in 

de te realiseren woningen, indien noodzakelijk, zodanige gevelmaterialen worden toegepast 

dat de wettelijke binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet wordt overschre-

den. In het traject waarin de omgevingsvergunning voor het bouwen van de betreffende ge-

bouwen wordt voorbereid, dient de aard en mate van isolatie van de gevels te worden 

bepaald. Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gere-

kend met een gecumuleerde gevelbelasting (indien nodig) en zonder aftrek conform artikel 

110g van de Wet geluidhinder. Onderstaand is in de tabel aangegeven aan welke geluidwering 

de betreffende gevels dienen te voldoen.  
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Tabel 5. Benodigde geluidwering per gevel in dB  

Waarneempunt wettelijke binnenwaarde 1e bouwlaag 2e bouwlaag 

 geluidsbelasting1) wering geluidsbelasting1) wering 

4 33 dB 55 dB 22 dB 56 dB 23 dB 

1) Geluidsbelasting exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder 
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8 Conclusie en samenvatting 

In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Ommerweg, Slagenweg en N48 op de gevels van de te 

realiseren woningen in het kader van het Bestemmingsplan Woonpark Ekelenberg te Zuidwolde, 

gemeente De Wolden. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de woningbouwlocatie niet voldoet aan de wettelijke eisen 

wat betreft het wegverkeerslawaai. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelas-

ting bedraagt maximaal 3 dB vanwege de N48.  

 

Om de betreffende woningen mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente De Wolden hogere waarden te verlenen. Gemotiveerd is waarom maatregelen aan 

de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Daarbij is getoetst aan de landelijke wetgeving.  

 

Mogelijk zijn voor het verlenen van een hogere waarde wel aanvullende geluidsisolerende maatrege-

len aan de betreffende gevels van de geluidgevoelige bebouwing nodig, teneinde te voldoen aan de 

maximale binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek dient bij de indiening van het bouwplan mede 

aangeleverd te worden. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van De Ekelenberg te Zuidwolde heeft Lycens B.V. een verkennend en geohydrologisch bodemonderzoek 

uitgevoerd op de locatie Slagendijk te Zuidwolde Voor de ligging van deze locatie wordt verwezen naar bijlage 1, de 

locatiekaart. 

 

De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de 

locatie. Tevens dient bepaald te worden of de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie geschikt is voor infiltratie 

van hemelwater. 

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee mogelijke 

verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de geplande 

herinrichting en bestemmingsplanwijziging van de locatie. Hiervoor is de milieuhygienische kwaliteit van de grond en 

het grondwater beoordeeld door het verrichten van een aantal boringen en het analyseren van een aantal grond- en 

grondwatermonsters. 

 

Het doel van het geohydrologisch onderzoek is het bepalen van de doorlatendheid van de bodem.  

 

Het onderzoek is conform de Nederlandse Normen "Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek" (NEN 

5740). 

 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. De opzet van het onderzoek wordt in 

hoofdstuk 3 en de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden worden in hoofdstuk 4 beschreven. Tot slot 

worden in hoofdstuk 5 de resultaten en conclusies van het uitgevoerde onderzoek weergegeven en worden 

aanbevelingen geformuleerd. 
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2. Vooronderzoek 

 Werkwijze 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725:2017. Conform deze norm bepaald de aanleiding van het 

onderzoek de minimale onderzoeksaspecten. In onderstaande tabel zijn deze onderzoeksaspecten per aanleiding 

weergegeven. In onderhavige situatie is sprake van aanleiding A (bodemonderzoek). 

 

Tabel 2.1: Onderzoeksaspecten in relatie tot aanleiding van het onderzoek 
Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 
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1 Locatiegegevens Eigendomssituatie        

Hoogteligging        

2 Bodemopbouw en 
geohydrologie 

Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        

Geohydrologie        

3 Verwachting t.a.v. de 
bodemkwaliteit 

Geval van ernstige bodemverontreiniging?        

Kwaliteit o.b.v. Bodemkwaliteitskaart        

O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

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

Voormalig        

Huidig        

Toekomst        

Asbestverdacht?        

5 Terreinverkenning        

 Optioneel  Verplicht 

 

Het doel van het vooronderzoek is om op basis van minimaal de verplichte aspecten in tabel 2.1 inzicht te verkrijgen 

in de bodemopbouw, het (historische) gebruik van de locatie, de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende 

activiteiten c.q. situaties en de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie bevindt zich buiten de bebouwde kom ten oosten van Zuidwolde. De onderzoekslocatie betreft 

een voormalige camping en is momenteel onverhard en onbebouwd. De Slagendijk bevindt zich ten zuidwesten van 

de onderzoekslocatie. In de directe omgeving bevinden zich voornamelijk agrarische en woonpercelen. In tabel 2.2 

op de volgende pagina zijn de algemene locatiegegevens weergegeven.  

 

Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens verklaart Lycens B.V. dat de onderzoekslocatie 

geen eigendom is van Lycens B.V. of een aan Lycens B.V. gerelateerd bedrijf. 
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Tabel 2.2: Locatiegegevens 

Locatie Slagendijk te Zuidwolde 

Ligging locatie Buiten de bebouwde kom ten oosten van Zuidwolde 

Kadastrale gegevens Gemeente Zuidwolde, sectie C, nummer 8660 en 7739 

Oppervlakte Circa 36.000 m2 

Topografische aanduiding Coördinaten: X: 227.077, Y: 520.150 

Gebruik locatie - voormalig Agrarisch en camping 

                             - huidig Braakliggend 

                             - toekomstig Woningen 

Opdrachtgever De Ekelenberg 

Overige belanghebbenden Initiatiefnemers  

 Historische informatie 

Onderstaand is een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen. Er is van uitgegaan dat de geleverde informatie 

juist en volledig is. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die door derden is verstrekt.  

 

Bron: 

• Gemeente De Wolden, de heer/mevrouw V. Hong 

• Opdrachtgever: De Ekelenberg, de heer H. Haar 

• Rapport: Verkennend grond- en asbestonderzoek, Slagendijk 2 te Zuidwolde, door EcoReest, 130652, 27 

oktober 2017 

• Rapport: Plan van aanpak bodemsanering Slagendijk 2 te Zuidwolde, door EcoReest, 130652, 17 november 

2017 

• Rapport: Verkennend en actualiserend grondonderzoek en asbestonderzoek, Slagendijk 2 te Zuidwolde, 

130652, 29 november 2017 

• www.bodemloket.nl  

• https://bagviewer.kadaster.nl    

• www.topotijdreis.nl  

 

Historisch gebruik 

Voor het historisch onderzoek zijn de topografische kaarten uit 1900, 1965, 1990, 2007 en 2017 bestudeerd. Hieruit 

blijkt dat de onderzoekslocatie en directe omgeving daarvan tot 1965 in agrarisch gebruik zijn geweest.  Daarna is van 

1965 tot 2007 een camping op de locatie aanwezig geweest. Vanaf 2017 wordt het terrein ontwikkeld tot 

nieuwbouwwijk.   
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Rapport: Verkennend grond- en asbestonderzoek, Slagendijk 2 te Zuidwolde, door EcoReest, 130652, 27 oktober 

2017 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie en bouw van een woning. De 

onderzochte locatie bevindt zich direct ten zuiden van de Slagendijk en ter plaatse van de voormalige bebouwing 2a. 

Dit betreft het voormalige hoofdgebouw van de camping. Dit betekent dat het bodemonderzoek op circa 75 meter 

ten noord(west)en van de huidige onderzoekslocatie is uitgevoerd.  

 

Uit de historische gegevens valt te herleiden dat in 2007 op de locatie Slagendijk 2 bodemonderzoek heeft 

plaatsgevonden (Rapport: ER-070237, door EcoReest, d.d. 1 maart 2007). Tijdens dat onderzoek zijn binnen het in 

2017 onderzochte terreindeel geen verontreinigingen aangetroffen. Buiten het in 2017 onderzochte terreindeel zijn 

puin en kolengruis waargenomen. Lood, minerale olie en/of PAK zijn plaatselijk (sterk) verhoogd gemeten. Hoewel 

niet duidelijk omschreven wordt op basis van de rapportage geconcludeerd dat de plaatselijk sterke verontreiniging 

ter plaatse van de voormalige tank buiten de huidige onderzoekslocatie is aangetoond. In de historische gegevens 

wordt namelijk omschreven dat de in het verleden ter plaatse van de tank aangetroffen verontreiniging met minerale 

olie beoordeeld is als niet ernstig. Het grondwater bevond zich tijdens het onderzoek in 2007 op een diepte van meer 

dan 5 m-mv. Uit de tekening van het onderzoek valt verder op te maken dat op het zuidwestelijk terreindeel, dit 

betreft het uiterst zuidwestelijke deel van de huidige onderzoekslocatie, sprake is (geweest) van een voormalige 

zandafgraving. De bodemopbouw en bodemkwaliteit ter plaatse van de zandafgraving is op basis van de bekende 

gegevens niet te herleiden.  

 

In 2014 heeft actualiserend onderzoek plaatsgevonden door EcoReest (Rapport: ER-131305, d.d. 21 januari 2014). 

Nabij de voormalige dieseltank (500 liter, ten noorden van het hoofdgebouw) is circa 50 m3 grond licht met minerale 

olie verontreinigd. De verontreiniging bevindt zich buiten de in 2017 onderzochte locatie. De verontreiniging bevindt 

zich op circa 100 meter ten noord(west)en van de huidige onderzoekslocatie.  

 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek in 2017 zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen. Analytisch zijn in 

de bovengrond geen chemische parameters in verhoogde gehalten gemeten. Verder zijn zintuiglijk geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen en analytisch is vastgesteld dat de bodem geen asbest bevat. Ondergrond 

en grondwater zijn niet onderzocht.  
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Rapport: Plan van aanpak bodemsanering Slagendijk 2 te Zuidwolde, door EcoReest, 130652, 17 november 2017 

Het plan van aanpak heeft betrekking op de verontreiniging met minerale olie ter plaatse van de voormalige tank 

buiten de huidige onderzoekslocatie. Als terugsaneerwaarde is de achtergrondwaarde voor minerale olie 

aangehouden. Het is niet bekend of de sanering daadwerkelijk is uitgevoerd. Een evaluatieverslag is bij Lycens niet 

bekend c.q. aanwezig.  

 

Verkennend en actualiserend grondonderzoek en asbestonderzoek, Slagendijk 2 te Zuidwolde, 130652, 29 

november 2017 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie en bouw van een woning. Gedurende 

het onderzoek is het terrein rondom het voormalige hoofdgebouw van de camping separaat onderzocht van het 

overig deel van de voormalige camping. De huidige onderzoekslocatie maakt onderdeel uit van de onderzochte locatie 

(buiten het voormalige hoofdgebouw).  

 

Ten opzichte van de reeds bekende en in deze rapportage beschreven historische informatie is geen aanvullende 

historische informatie bekend. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn behoudends lichte bijmengingen met 

grind geen bodemvreemde materialen waargenomen.  

 

Analytisch zijn in de boven- en ondergrond rondom het voormalige hoofdgebouw van de camping (buiten de huidige 

onderzoekslocatie) licht verhoogde gehalten aan minerale olie, zink en/of kobalt aangetoond. Op het overige deel van 

de locatie zijn in de bovengrond plaatselijk licht verhoogde gehalten aan kwik aangetoond. Asbestverdacht materiaal 

is zintuiglijk niet aangetroffen en analytisch is vastgesteld dat de fijne fractie van de bodem geen asbest bevat. 

Ondergrond en grondwater zijn niet onderzocht.  

 

Informatie Gemeente De Wolden 

Zoals uit de beschikbare informatie is gebleken is in 2007 op de locatie bodemonderzoek uitgevoerd. Hoewel de 

rapportage van dit onderzoek niet bekend is, zijn de resultaten van dat onderzoek opgenomen in het digitaal te 

raadplegen bestemmingsplan. Daaruit blijkt dat ten tijde van het onderzoek de recreatiewoningen en stacaravans op 

dat moment reeds grotendeels waren verwijderd. Tussen het sloopafval zijn enkele asbesthoudende golfplaten 

aangetroffen. Waar deze zijn aangetroffen is onbekend. In de bodem zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 

aangetroffen. Het sloopafval is verwijderd door een erkend bedrijf. De voormalige asfaltverharding binnen de locatie 

was niet teerhoudend.  

 

Tijdens het onderzoek in 2007 zijn twee verontreinigingen naar voren gekomen. Dit betreft onder andere de 

olieverontreiniging rondom de voormalige (diesel)tank waarvan de resultaten reeds in dit rapport zijn opgenomen. 

Ten aanzien van de olieverontreiniging is in het bestemmingsplan opgenomen dat deze verontreiniging gesaneerd 

dient te worden.  

 

Daarnaast valt te herleiden dat de voormalige zandafgraving op het zuidwestelijk deel van de huidige 

onderzoekslocatie grenst aan een voormalige stortplaats. De voormalige zandafgraving is met licht vervuilde grond 

(categorie 1) opgevuld. Gesteld is dat wanneer op dit terreindeel bebouwing wordt gerealiseerd, de ophooglaag 
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verwijderd dient te worden waarna deze elders opnieuw toegepast kan worden. Een tweede mogelijkheid betreft het 

aanbrengen van een leeflaag. Het is niet bekend waarmee de voormalige zandafgraving (licht) verontreinigd is. De 

dikte van de ophooglaag is eveneens onbekend. Tijdens het onderzoek in 2007, waarbij de zandafgraving is 

onderzocht, zijn licht verhoogde gehalten aan lood, PAK en/of minerale olie aangetoond. Mogelijk zijn deze 

parameters verhoogd gemeten ter plaatse van de zandafgraving. Dit valt echter niet te herleiden.  

 

Buiten genoemde verontreinigingen vormt de bodemkwaliteit zoals aangetoond in 2007 geen belemmeringen.  

 

Ten aanzien van de stortplaats is bekend dat deze op een afstand van circa 20 meter ten zuidwesten van de huidige 

onderzoekslocatie aanwezig is. Dit betreft een gemeentelijke stortplaats (stortplaats Ekelenberg) welke bij de 

provincie bekend is als DR/165/0001. De onderzoekslocatie is middels een grondwal gescheiden van de stortplaats. 

De grondwal is aangelegd met licht verontreinigde grond. Binnen de stortplaats is sprake van een ernstige 

bodemverontreiniging welke niet urgent is. Het grondwater en de omliggende grond is niet ernstig verontreinigd. Op 

de stortplaats zijn in het verleden twee stortgaten met grind, glas en puin afgegraven en afgevoerd. Het betrof een 

voormalige opslag van bedrijfsafval van een schildersbedrijf. In 1992 en 1997 is bodemonderzoek uitgevoerd. Deze 

rapportages en/of resultaten zijn niet bekend bij Lycens.   

 

Informatie opdrachtgever 

Nadat de voormalige bebouwing op de locatie is gesloopt heeft (vanaf 2007) (meermaals) egalisatie van het terrein 

plaatsgevonden. Daarbij is onder andere grond aan- en/of afgevoerd van het terreindeel waar zich in het verleden de 

zandafgraving plaatsvindt. Dit betekent dat de ophooglaag zoals aangebracht nadat de zandafgraving heeft 

plaatsgevonden niet meer in oorspronkelijke staat aanwezig is.  

 

Conclusie 

Op basis van voorgaande onderzoeken wordt plaatselijk hooguit een lichte verontreiniging met chemische parameters 

verwacht. Gezien de egalisatie die heeft plaatsgevonden wordt de locatie van de voormalige zandafgraving niet als 

separaat verdachte deellocatie beschouwd. Gezien van de verwachting van hooguit licht verhoogde gehalten wordt 

de locatie beschouwd als verdacht ten aanzien van chemische parameters. Aangezien tijdens voorgaande 

onderzoeken zintuiglijk geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen in de bodem en analytisch is vastgesteld 

dat de bodem geen asbest bevat wordt de locatie op als onverdacht beschouwd ten aanzien van asbest.  
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 Geohydrologische gegevens  

Uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO) zijn de volgende (hydro)geologische 

gegevens afkomstig: 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat de bodem tot circa 62 m –mv uit het eerste watervoerende pakket. Dit 

pakket bestaat voornamelijk uit klei en leemhoudend matig fijn tot uiterst fijn zand. Tot circa 67 m –mv is vervolgens 

een scheidende laag, bestaande uit voornamelijk kleihoudende (zand)lagen aanwezig. Tot dieper dan 200 m –mv zijn 

vervolgens afwisselend watervoerende pakketten en scheidende lagen aanwezig. 

 

Bij Dinoloket zijn geen gegevens bekend omtrent de regionale doorlatendheid van 0 – 20 m-mv. 

 

De stroming van het freatische grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal in westelijke richting. Lokaal 

kan de grondwaterstroming van deze richting afwijken. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een 

grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied en/of boringsvrije zone. 
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3. Uitvoering onderzoek 

3.1 Hypothese 

Chemische parameters 

In het kader van de NEN 5740 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van de 

resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2) wordt de locatie beschouwd als “verdacht". De hypothese vormt het 

uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek.  

 

Asbest 

In het kader van de NEN 5707 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van de 

resultaten van het vooronderzoek wordt de locatie beschouwd als onverdacht. Een verkennend onderzoek asbest 

conform NEN 5707 wordt niet noodzakelijk geacht. 

3.2 Onderzoeksstrategie 

Op basis van de gestelde hypothese wordt de locatie onderzocht conform de strategie voor een ‘verdachte niet-

lijnvormige locatie’ (VED-HE-NL). De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 3,6 ha. Conform de 

gehanteerde onderzoeksstrategie kan afgeleid worden dat in totaal 41 boringen tot 0.5 meter diepte, 9 boringen tot 

circa 2,0 m-mv of de heersende grondwaterstand en 5 boringen tot circa 1.5 meter onder de heersende 

grondwaterstand uitgevoerd moeten worden. De boringen tot onder de grondwaterspiegel zullen met een peilbuis 

worden afgewerkt voor het grondwateronderzoek.  

 

Voor het geohydrologisch onderzoek wordt door middel van de omgekeerde Hooghoudtmethode op 9 locaties de 

doorlatendheid van de bodem bepaald.  

3.3 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 9, 10 en 23 mei 2019 door de heer B.A. Jansen van Lycens B.V.. De veldwerkzaamheden 

zijn onder certificaat (K46918/09) uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000: ‘veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek’ en de daarbij behorende protocollen. Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een 

maaiveldinspectie uitgevoerd. De inspectie-efficiency wordt in verband met de aanwezige verharding en vegetatie 

geschat op 50% - 70%.  

 

Vervolgens zijn in totaal 64 boringen verricht. Hiervan zijn 41 boringen verricht tot circa 0,5 m-mv, 22 boringen tot 

circa 2,0 m-mv en 1 boring tot circa 5,5 m-mv. Omdat in het traject van 0 – 5,5 m-mv. geen grondwater is aangetroffen 

is het onderzoek naar de grondwaterkwaliteit conform NEN 5740 vervallen. Van de 22 boringen tot 2,0 m-mv zijn 9 

boringen uitgevoerd ten behoeve van het bepalen van de doorlatendheidscapaciteit van de bodem. De posities van 

de onderzoekspunten zijn op de tekening in bijlage 2 weergegeven.  
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Het vrijkomende materiaal is zintuiglijk beoordeeld op samenstelling, geur, kleur en overige bijzonderheden die 

kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. De resultaten zijn samengevat beschreven in paragraaf 3.4. 

De uitgetekende bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.  

3.4 Zintuigelijke waarnemingen 

Tijdens de maaiveldinspectie zijn op het maaiveld van de locatie geen asbestverdachte materialen of overige 

bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging.  

 

Uit de bodemprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit matig tot zeer fijn zand 

in de bovengrond tot matig tot sterk zandig leem in de ondergrond. Aan het vrijkomende materiaal zijn tijdens het 

uitvoeren van de veldwerkzaamheden zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke 

bodemverontreiniging. Er zijn tevens geen waarnemingen gedaan welke duiden op een mogelijk verontreiniging met 

asbest in de bodem.  

 

Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is tot de maximaal verkende diepte van circa 5,5 m-mv. geen grondwater 

aangetroffen. De grondwaterstand kan afhankelijk van seizoen en positie op de locatie variëren. 

3.5 Uitvoering laboratoriumonderzoek 

Bij de uitvoering van het laboratoriumonderzoek is de gehanteerde onderzoeksstrategie in de NEN 5740 als leidraad 

gebruikt (bijlage 7). Het onderzoek is uitgevoerd door het laboratorium "Eurofins Analytico B.V." te Barneveld dat 

geaccrediteerd is volgens de AS3000. Voor het inschatten van de risico's van eventueel aanwezige verontreinigingen 

zijn de analyseresultaten (meetwaarden) van het laboratorium gestandaardiseerd (GSSD) en vervolgens getoetst aan 

de streef-, achtergrond- en interventiewaarden bodemsanering (bijlage 6). Het toets resultaat wordt weergegeven 

als index en geeft de verhouding weer tussen het gemeten gehalte en de streef-, achtergrond- en interventiewaarden.  

 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater zijn 6 mengmonsters van de bovengrond en 5 

mengmonsters van de ondergrond chemisch-analytisch onderzocht op het standaardpakket (bijlage 7). Aangezien 

geen grondwater is aangetroffen tot 5,5 m-mv. zijn geen grondwatermonsters onderzocht.   

 

In tabel 3.1 is de monstercodering, de samenstelling en het doel van het (samengestelde meng-) monster 

weergegeven.  
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Tabel 3.1: Samenstelling van de (meng)monsters bovengrond 
Monstercode Monsters Diepte (m-mv) Doel 

Grond 

MM BG 1 01-1 0 – 0,5  Vaststellen milieuhygienische kwaliteit bovengrond, 
noordoostelijk deel 06-1 0 – 0,5 

07-1 0 – 0,5 

15-1 0 – 0,5 

16-1 0 – 0,5 

17-1 0 – 0,5 

18-1 0 – 0,5 

19-1 0 – 0,5 

20-1 0 – 0,5 

21-1 0 – 0,5 

MM BG 2 02-1 0 – 0,5 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit bovengrond, 
centraal oostelijk deel 09-1 0 – 0,5 

22-1 0 – 0,5 

23-1 0 – 0,5 

24-1 0 – 0,5 

32-1 0 – 0,5 

33-1 0 – 0,5 

34-1 0 – 0,5 

35-1 0 – 0,5 

40-1 0 – 0,5 

MM BG 3 04-1 0 – 0,5 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit bovengrond, 
zuidoostelijk deel 12-1 0 – 0,5 

36-1 0 – 0,5 

37-1 0 – 0,5 

38-1 0 – 0,5 

39-1 0 – 0,5 

41-1 0 – 0,5 

42-1 0 – 0,5 

44-1 0 – 0,5 

45-1 0 – 0,5 

MM BG 4 08-1 0 – 0,5 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit bovengrond, 
centraal noordelijk deel 10-1 0 – 0,5 

11-1 0 – 0,5 

25-1 0 – 0,5 

26-1 0 – 0,5 

27-1 0 – 0,5 

28-1 0 – 0,5 

29-1 0 – 0,5 

30-1 0 – 0,5 

43-1 0 – 0,5 

MM BG 5 05-1 0 – 0,5 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit bovengrond, 
centraal zuidelijk deel 46-1 0 – 0,5 

47-1 0 – 0,5 

48-1 0 – 0,5 

49-1 0 – 0,5 

50-1 0 – 0,5 

MM BG 6 14-1 0 – 0,5 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit bovengrond, 
zuidwestelijke deel  13-1 0 – 0,5 

51-1 0 – 0,5 

52-1 0 – 0,5 

53-1 0 – 0,5 

54-1 0 – 0,5 

55-1 0 – 0,5 
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Tabel 3.1: Samenstelling van de (meng)monsters ondergrond 
Monstercode Monsters Diepte (m-mv) Doel 

Grond 

MM OG 1 01-2 0,5 – 0,9 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit ondergrond, 
zand, oostelijk deel 02-2 0,5 – 1,0 

02-4 1,5 – 2,0 

06-2 0,5 – 1,0 

06-4 1,5 – 2,0 

09-2 0,5 – 1,0 

09-4 1,5 – 2,0 

MM OG 2 01-3 1,0 – 1,5 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit ondergrond, 
leem, noordelijk deel  01-4 1,5 – 2,0 

07-3 1,0 – 1,5 

07-4 1,5 – 2,0 

MM OG 3 03-2 0,5 – 0,9 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit ondergrond, 
zand, centraal deel  04-2 0,5 – 1,0 

04-3 1,0 – 1,5 

08-2 0,5 – 1,0 

08-3 1,0 – 1,5 

10-2 0,5 – 1,0 

10-3 1,0 – 1,5 

11-2 0,5 – 1,0 

12-2 0,5 – 1,0 

13-4 1,5 – 2,0 

MM OG 4 03-3 0,9 – 1,4 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit ondergrond, 
leem, centraal deel 03-4 1,5 – 2,0 

08-4 1,5 – 2,0 

11-3 1,0 – 1,5 

11-4 1,5 – 2,0 

MM OG 5 05-2 0,5 – 1,0 Vaststellen milieuhygienische kwaliteit ondergrond, 
zand, westelijk deel  13-2 0,5 – 1,0 

13-3 1,0 – 1,5 

14-3 1,0 – 1,5 

14-4 1,5 – 2,0 
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4. Resultaten 

De laboratoriumrapporten zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten getoetst aan de streef-, 

achtergrond- en interventiewaarden. 

4.1 Analyseresultaten grond 

Tabel 4.1 geeft een volledig overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)-monsters. 

Indien er gestandaardiseerde gehalten zijn aangetoond groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens de 

meetwaarden vermeld in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Naast de meetwaarde is tevens het 

gestandaardiseerde gehalte (GSSD) en de index weergegeven. De niet weergegeven parameters overschrijden de 

achtergrondwaarde niet.  

 

Tabel 4.1: Interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)monsters  

(Meng)monster Parameter Meetwaarde GSSD  Index Monsterconclusie 

MM BG 1 Barium 

Minerale olie 

* 

96 

- 

291 

- 

0,02 

Overschrijdt de achtergrondwaarde 

MM BG 2 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 

MM BG 3 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 

MM BG 4 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 

MM BG 5 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 

MM BG 6 Barium 

Koper 

Lood  

PAK 

PCB 

Minerale olie 

* 

31 

35 

2,3 

0,032 

63 

- 

62 

54 

2,3 

0,032 

315 

- 

0,15 

0,01 

0,02 

0,01 

0,03 

Overschrijdt de achtergrondwaarde 

MM OG 1 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 

MM OG 2 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 

MM OG 3 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 

MM OG 4 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 

MM OG 5 Barium 

PAK 

PCB 

* 

2,5 

0,064 

- 

2,5 

0,064 

- 

0,03 

0,04 

Overschrijdt de achtergrondwaarde 

- : niet bepaald 

≤0 : kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

≥0<0.5 : groter dan de achtergrondwaarde, kleiner dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde) 

≥0.5<1 : gelijk aan of groter dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde) 

≥1 : gelijk aan of groter dan de interventiewaarde 

* : de normwaarden voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld, met uitzondering van duidelijk antropogene 

verontreinigingen 



  

Pagina 
15 van 19  

Datum 
4-6-2019   

 

 

Bespreking resultaten 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond op het noordoostelijk deel een licht verhoogd gehalte aan minerale 

olie aangetroffen. Ter plaatse van het zuidwestelijk deel van de locatie zijn licht verhoogde gehalten aan koper, lood, 

PAK, PCB en minerale olie aangetroffen. In de ondergrond van het westelijk deel van de locatie zijn licht verhoogde 

gehalten aan PAK en PCB aangetroffen. Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is gebleken dat tijdens eerdere 

onderzoeken vergelijkbare gehalten zijn aangetroffen op delen van het terrein. De gemeten gehalten overschrijden 

de achtergrondwaarden in geringe mate en vormen geen belemmering voor de geplande herinrichting en 

bestemmingeplanwijziging van de locatie. Het uitvoeren van nader onderzoek is niet noodzakelijk.  

 

4.5 Resultaten geohydrologisch onderzoek 

 

Tabel 4.5 geeft een overzicht van de meetresultaten van de doorlatendheidsmetingen. De resultaten van de metingen zijn 

in de onderstaande tabel weergegeven. De meetgegevens en berekende van de k-waarden zijn opgenomen in bijlage 7. In 

bijlage 3 zijn de bodemprofielbeschrijvingen van de boringen opgenomen. 

 

Tabel: 4.5: overzicht meetresultaten en doorlatendheidsmetingen 

boornummer Boordiepte 

in meter 

Straal buis in 

meter 

Buislengte in 

meter 

Schutbuis in 

m -mv 

grondwaterst

and 

K-waarde m/24 uur 

K1 2,0 0,04 2,0 0,02 -* 0,99 

K2 2,0 0,04 2,0 0,02 -* 0,98 

K3 2,0 0,04 2,0 0,02 -* 54,88** 

K4 2,0 0,04 2,0 0,02 -* 124,97** 

K5 2,0 0,04 2,0 0,02 -* 0,31 

K6 2,0 0,04 2,0 0,02 -* 0,32 

K7 2,0 0,04 2,0 0,02 -* 0,26 

K8 2,0 0,04 2,0 0,02 -* 1,19 

K9 2,0 0,04 2,0 0,02 -* 231,60** 

* in het onderzochte traject is geen grondwater waargenomen.  

** tijdens de doorlatendheidsproef liep het water dusdanig snel door het boorgat, dat geen goede meting kon worden uitgevoerd. De 

metingen zijn een aantal keren herhaald. De k-waarde moet als indicatief worden beschouwd. 
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Bespreking resultaten  

Uit de bodembeschrijvingen blijkt dat de bodem van de boringen K2, K4 en K9 matig fijn tot matig grof zandhoudend is tot 

de maximaal verkende diepte. Ter plaatse van de overige boringen is de bodem leemhoudend.  

 

Een doorlatendheidscapaciteit (k-waarde) tussen 1 en 5 meter per dag of meer kan worden gekwalificeerd als goed. Op basis 

van de uitgevoerde metingen kan worden geconcludeerd dat de (gemiddelde) k-waarde van de boringen K1, K2, en K8 op 

het centraal en oostelijk deel van het terrein rond de 1 meter per dag bedraagt. De doorlatendheidscapaciteit kan hier 

derhalve als (redelijk) goed worden gekwalificeerd. Ter plaatse van de boringen K2, K4 en K9 op het oostelijk deel van het 

terrein loopt het water dusdanig snel weg dat in principe geen goede meting kan worden uitgevoerd. De waarden moeten 

als indicatief worden beschouwd. Wel kan worden gesteld dat de doorlatendheidscapaciteit hier zeer goed is.  

 

Voor de boringen K5, K6 en K7 op het zuidelijk deel van het terrein geldt dat de doorlatendheid tussen de 0,1 - 0,5 meter 

per dag ligt. Dit betekent dat de doorlatendheidscapaciteit als matig kan worden gekwalificeerd. De lokaal aanwezige 

leemlagen kunnen een beperking vormen in de doorlatendheidscapaciteit. Opgemerkt wordt dat de 

doorlatendheidscapaciteit na de eerste minuut sterk af neemt. Na de eerste minuut ligt de doorlatendheidcapaciteit rond 

of beneden de 0,1 meter per dag. Dit betekent dat de doorlatendheidscapaciteit als slecht kan worden gekwalificeerd.  
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5. Conclusies 

In opdracht van De Ekelenberg te Zuidwolde heeft Lycens B.V. een verkennend en geohydrologisch bodemonderzoek 

uitgevoerd op de locatie Slagendijk te Zuidwolde. 

 

De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging en de geplande herinrichting van de 

locatie. Tevens dient bepaald te worden of de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie geschikt is voor infiltratie 

van hemelwater. 

 

Op grond van de beschikbare gegevens (resultaten vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens het 

veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd: 

5.1 Resultaten grond 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond op het noordoostelijk deel een licht verhoogd gehalte aan minerale 

olie aangetroffen. Ter plaatse van het zuidwestelijk deel van de locatie zijn licht verhoogde gehalten aan koper, lood, 

PAK, PCB en minerale olie aangetroffen. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan PAK en PCB aangetroffen. 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is gebleken dat tijdens eerdere onderzoeken vergelijkbare gehalten zijn 

aangetroffen.. De gemeten gehalten overschrijden de achtergrondwaarden in geringe mate en vormen geen 

belemmering voor de geplande herinrichting en bestemmingeplanwijziging van de locatie. Het uitvoeren van nader 

onderzoek is niet noodzakelijk.  

5.2 Resultaten geohydrologisch onderzoek 

Op negen plaatsen is de doorlatendheidscapaciteit bepaald. Op het zuidelijk deel van de locatie is voornamelijk leem 

in de ondergrond aanwezig. Hier is de doorlatendheidscapaciteit van de bodem matig tot slecht. Op het overig deel 

van de locatie is zand of matig zandhoudend leem aanwezig. Hier is de doorlatendheidscapaciteit van de bodem matig 

tot goed. 
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5.3 Conclusies en aanbevelingen 

De opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er, ons 

inziens, milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen zijn voor geplande herontwikkeling en 

bestemmingsplanwijziging.  

 

De gestelde hypothese dat de locatie als "verdacht" beschouwd kan worden ten aanzien van chemische parameters 

is juist gebleken op basis van de aangetoonde licht verhoogde gehalten aan koper, lood, PCB, PAK en minerale olie in 

grond. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Bovendien vormen de gemeten gehalten (grond) en concentraties 

(grondwater) geen belemmering voor het toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie.  
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6. Betrouwbaarheid onderzoek 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 

Lycens B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit. 

 

Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen, is onderhavig onderzoek gebaseerd op het verrichten van 

een beperkt aantal boringen en het nemen en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het 

mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn welke tijdens het 

onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of 

gevolgen van welke aard ook. 

 

Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van 

grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek (bijvoorbeeld door 

bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders). Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het 

onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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Onderdeel  : Locatiekaart 
Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 
Projectnummer : 2018-0391 
Opdrachtgever  : De Ekelenberg 

Onderzoekslocatie 



 

 

 

 

BIJLAGE 2 

SITUATIETEKENING

 







 

 

BIJLAGE 3 
BOORPROFIELEN 

 
 

 



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen roest, donker 

roestbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

roesthoudend, grijsroest, Edelmanboor

90

Leem, matig zandig, zwak grindig, 

zwak roesthoudend, roestgrijs, 

Edelmanboor, laagjes grof zand

300

Leem, matig zandig, zwak grindig, 

grijsbeige, Edelmanboor

550

Boring: 02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, licht bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, grijsbeige, Edelmanboor

200



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

grindig, matig roesthoudend, 

roestbeige, Edelmanboor

90

Leem, sterk zandig, zwak grindig, 

matig roesthoudend, Edelmanboor

200

Boring: 04

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, licht 

beigebruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

roesthoudend, roestbeige, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 

grindig, matig roesthoudend, 

beigeroest, Edelmanboor

200

Boring: 05

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, matig grindig, donkerbruin, 

Edelmanboor

100

Leem, matig zandig, matig grindig, 

sterk roesthoudend, roestoranje, 

Edelmanboor

200

Boring: 06

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, matig roesthoudend, 

roestbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

200



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, matig grindig, zwak 

roesthoudend, bruinbeige, 

Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 

grindig, sterk roesthoudend, 

grijsroest, Edelmanboor

100

Leem, matig zandig, zwak grindig, 

zwak roesthoudend, roestbeige, 

Edelmanboor

200

Boring: 08

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, matig 

roesthoudend, bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, matig roesthoudend, 

roestbeige, Edelmanboor

150

Leem, matig zandig, matig grindig, 

zwak roesthoudend, Edelmanboor

200

Boring: 09

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, licht bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

grindig, grijsbeige, Edelmanboor

200

Boring: 10

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, licht bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, grijsbeige, Edelmanboor

200



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 11

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, matig roesthoudend, 

roestbeige, Edelmanboor

100

Leem, matig zandig, matig grindig, 

zwak roesthoudend, Edelmanboor

200

Boring: 12

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, zwak 

roesthoudend, beigebruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

grindig, zwak roesthoudend, 

roestbeige, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 

grindig, sterk roesthoudend, 

roestoranje, Edelmanboor

200

Boring: 13

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker beigebruin, 

Edelmanboor

150

Veen, zwak zandig, donkerbruin, 

Edelmanboor

200

Boring: 14

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, matig zandig, zwak humeus, 

bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

200



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 15

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, sporen roest, licht roestbruin, 

Edelmanboor

50

Boring: 16

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 17

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, sporen roest, 

licht roestbruin, Edelmanboor

50

Boring: 18

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, zwak 

roesthoudend, licht roestbruin, 

Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 19

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 20

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, zwak humeus, sporen roest, 

licht roestbruin, Edelmanboor

50

Boring: 21

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, licht bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 22

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 23

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, zwak humeus, sporen roest, 

licht roestbruin, Edelmanboor

50

Boring: 24

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, sporen roest, grijsbeige, 

Edelmanboor

50

Boring: 25

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 26

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, sporen roest, licht roestbruin, 

Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 27

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, zwak 

roesthoudend, licht roestbruin, 

Edelmanboor

50

Boring: 28

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 29

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 30

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, sporen roest, grijsbeige, 

Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 31

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, sporen roest, 

licht roestbruin, Edelmanboor

50

Boring: 32

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 33

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, sporen roest, grijsbeige, 

Edelmanboor

50

Boring: 34

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, zwak humeus, sporen roest, 

licht roestbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 35

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, sporen roest, licht roestbruin, 

Edelmanboor

50

Boring: 36

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, sporen roest, grijsbeige, 

Edelmanboor

50

Boring: 37

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, sporen roest, grijsbeige, 

Edelmanboor

50

Boring: 38

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 39

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 40

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, sporen roest, 

licht roestbruin, Edelmanboor

50

Boring: 41

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, zwak humeus, sporen roest, 

licht roestbruin, Edelmanboor

50

Boring: 42

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, sporen roest, 

licht roestbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 43

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, licht bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 44

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, sporen roest, 

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 45

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, sporen roest, grijsbeige, 

Edelmanboor

50

Boring: 46

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, sporen roest, licht roestbruin, 

Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 47

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, sporen roest, licht roestbruin, 

Edelmanboor

50

Boring: 48

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 49

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, sporen roest, 

licht roestbruin, Edelmanboor

50

Boring: 50

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 51

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 52

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 53

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 54

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 55

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: K1

0

50

100

150

200

braak0

Zand, matig fijn, matig humeus, siltig, 

donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

bruingeel, Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, licht geelgrijs, 

Edelmanboor

200

Boring: K2

0

50

100

150

200

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 

zwartbruin, Edelmanboor

100

Leem, matig zandig, licht cremegeel, 

Edelmanboor

180

Leem, sterk zandig, licht grijsgeel, 

Edelmanboor

200

Boring: K3

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindig, licht grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, beigegrijs, Edelmanboor

200

Boring: K4

0

50

100

150

200

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak 

siltig, zwak grindig, licht grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig grindig, 

beigegrijs, Edelmanboor

200



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: K5

0

50

100

150

200

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak 

siltig, zwartbruin, Edelmanboor

30

Leem, matig zandig, bruingeel, 

Edelmanboor

100

Leem, zwak zandig, bruingeel, 

Edelmanboor

200

Boring: K6

0

50

100

150

200

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak 

siltig, zwak houthoudend, donker 

zwartbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

leemhoudend, donker zwartbruin, 

Edelmanboor

100

Leem, zwak zandig, neutraal 

bruingeel, Edelmanboor

200

Boring: K7

0

50

100

150

200

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak 

siltig, donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Leem, zwak zandig, grijsgeel, 

Edelmanboor

200

Boring: K8

0

50

100

150

200

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak humeus, matig 

siltig, zwak grindhoudend, beigebruin, 

Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 

roesthoudend, roestgrijs

100

Leem, matig zandig, zwak 

grindhoudend, beigeroest, 

Edelmanboor

200



Projectcode: 2018-0391

Projectnaam: Ekelenberg te Zuidwolde

Opdrachtgever: De Ekelenberg

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: K9

0

50

100

150

200

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

roesthoudend, zwak grindhoudend, 

beigeroest, Edelmanboor

150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis
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BIJLAGE 4 
TOETSING ANALYSERESULTATEN 

 
 

 



 

Projectcode: 2018-0391 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM BG 1 MM BG 2 MM BG 3 

Certificaatcode   2019069617 2019069617 2019069617 

Boring(en)   01, 06, 07, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 

02, 09, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 
40 

04, 12, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 
45 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,30 2,80 3,70 

Lutum % ds 4,60 2,30 2,70 

Datum van toetsing  28-5-2019 28-5-2019 28-5-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42 

Koper [Cu] mg/kg ds  5,7 10,4 -0,2  5,3 10,6 -0,2  <5 <7 -0,22 

Zink [Zn] mg/kg ds  22 45 -0,16  <20 <32 -0,19  <20 <31 -0,19 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <41 (6)   <20 <52 (6)   <20 <50 (6)  

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,09 0,13 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  12 18 -0,07  14 22 -0,06  <10 <11 -0,08 

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,83    0,39    0,45   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,064 0,064   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,17 0,17   0,074 0,074   0,078 0,078  

Chryseen mg/kg ds  0,11 0,11   <0,05 <0,04   0,074 0,074  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,075 0,075   <0,05 <0,04   0,057 0,057  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,075 0,075   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,054 0,054   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,1 0,1   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,83 -0,02   0,39 -0,03   0,45 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,015 -0,01   0,019 -0   <0,013 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0052    0,0049   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,001 0,004   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6)   <3 8 (6)   3,4 9,2 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  96 291 0,02  <35 <88 -0,02  <35 <66 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 11 (6)   <5 13 (6)   <5 9 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  5,1 15,5 (6)   <5 13 (6)   <5 9 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  37 112 (6)   <11 28 (6)   <11 21 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  30 91 (6)   8,7 31,1 (6)   10 27 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  13 39 (6)   <6 15 (6)   <6 11 (6)  

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,4    97,1    96,1   

Droge stof % m/m  85,9 85,9 (6)   91,4 91,4 (6)   88,5 88,5 (6)  

Lutum %  4,6    2,3    2,7   

Organische stof (humus) %  3,3    2,8    3,7   

 



 

Projectcode: 2018-0391 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM BG 4 MM BG 5 MM BG 6 

Certificaatcode   2019069617 2019069617 2019069617 

Boring(en)   08, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
43 

05, 46, 47, 48, 49, 50 13, 14, 51, 52, 53, 54, 55 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,80 4,20 0,80 

Lutum % ds 2,30 2,40 3,10 

Datum van toetsing  28-5-2019 28-5-2019 28-5-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <7 -0,43 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  31 62 0,15 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <32 -0,19  <20 <31 -0,19  49 110 -0,05 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <52 (6)   <20 <52 (6)   25 85 (6)  

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  0,079 0,112 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  12 18 -0,07  35 54 0,01 

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,92    2,3   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,076 0,076  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11   0,2 0,2  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,22 0,22   0,52 0,52  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,12 0,12   0,31 0,31  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,1 0,1   0,28 0,28  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,089 0,089   0,27 0,27  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,055 0,055   0,14 0,14  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,086 0,086   0,24 0,24  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,069 0,069   0,2 0,2  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   0,92 -0,02   2,30 0,02 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,018 -0   <0,012 -0,01   0,032 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0064   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   0,0012 0,0060  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   0,0014 0,0070  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   0,001 0,005  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)   4,3 10,2 (6)   3,7 18,5 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <88 -0,02  53 126 -0,01  63 315 0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 13 (6)   5,7 13,6 (6)   5,2 26,0 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 13 (6)   5,6 13,3 (6)   7,5 37,5 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 28 (6)   <11 18 (6)   16 80 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 39 (6)   24 57 (6)   24 120 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 15 (6)   <6 10 (6)   6,5 32,5 (6)  

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97    95,6    99   

Droge stof % m/m  89 89 (6)   86 86 (6)   86 86 (6)  

Lutum %  2,3    2,4    3,1   

Organische stof (humus) %  2,8    4,2    0,8   

 



 

Projectcode: 2018-0391 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM OG 1 MM OG 2 MM OG 3 

Certificaatcode   2019069617 2019069617 2019069617 

Boring(en)   01, 02, 02, 06, 06, 09, 09 01, 01, 07, 07 03, 04, 04, 08, 08, 10, 10, 11, 12, 
12 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 1,00 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 0,70 0,70 0,70 

Lutum % ds 4,20 11,70 6,60 

Datum van toetsing  28-5-2019 28-5-2019 28-5-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <4 -0,06  <3 <5 -0,06 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <7 -0,43  8,4 13,5 -0,33  5,1 10,8 -0,37 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  6,1 9,5 -0,2  <5 <6 -0,23 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <30 -0,19  24 38 -0,18  <20 <27 -0,19 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <43 (6)   <20 <25 (6)   <20 <34 (6)  

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <9 -0,09  <10 <10 -0,08 

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,35    0,35   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 11 (6)   <3 11 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)   <11 39 (6)   <11 39 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   <6 21 (6)   <6 21 (6)  

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,1    98,7    99,1   

Droge stof % m/m  91,4 91,4 (6)   89,7 89,7 (6)   91,2 91,2 (6)  

Lutum %  4,2    11,7    6,6   

Organische stof (humus) %  <0,7    <0,7    <0,7   

 



 

Projectcode: 2018-0391 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM OG 4 MM OG 5 

Certificaatcode   2019069617 2019069617 

Boring(en)   03, 03, 08, 11, 11 05, 13, 13, 14, 14 

Traject (m -mv)   0,90 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 0,70 2,50 

Lutum % ds 12,40 4,40 

Datum van toetsing  28-5-2019 28-5-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN    

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <3 -0,07  <3 <6 -0,05 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  6,5 10,2 -0,38  <4 <7 -0,43 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <5 -0,23  7,7 14,5 -0,17 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <22 -0,2  37 77 -0,11 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <24 (6)   21 63 (6)  

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <9 -0,09  20 30 -0,04 

    

PAK    

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    2,4   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,081 0,081  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,19 0,19  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,65 0,65  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,35 0,35  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,33 0,33  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,26 0,26  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,15 0,15  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,23 0,23  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,18 0,18  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   2,50 0,03 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   0,064 0,04 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,016   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0021 0,0084  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0038 0,0152  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0045 0,0180  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0036 0,0144  

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  3,4 17,0 (6)   <3 8 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  47 188 -0 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,4 27,0 (6)   <5 14 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 14 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)   20 80 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)   17 68 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   <6 17 (6)  

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99    97,2   

Droge stof % m/m  90,2 90,2 (6)   87 87 (6)  

Lutum %  12,4    4,4   

Organische stof (humus) %  <0,7    2,5   

 
 



 

Projectcode: 2018-0391 

 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 



 

 

BIJLAGE 5 
ANALYSECERTIFICATEN 

 
 

 



T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 15-May-2019

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-May-2019

Ekelenberg te Zuidwolde

2018-0391
2019069617/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ekelenberg te Zuidwolde
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2018-0391

Analysecertificaat

15-May-2019/15:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019069617/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.9% (m/m) 91.4 88.5 89.0 86.0Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 2.8 3.7 2.8 4.2Organische stof

96.4% (m/m) ds 97.1 96.1 97.0 95.6Gloeirest

S 4.6% (m/m) ds 2.3 2.7 2.3 2.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 5.7mg/kg ds 5.3 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.090 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 12mg/kg ds 14 <10 <10 12Lood (Pb)

S 22mg/kg ds <20 <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 3.4 <3.0 4.3Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 5.7Minerale olie (C12-C16)

5.1mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 5.6Minerale olie (C16-C21)

37mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

30mg/kg ds 8.7 10 11 24Minerale olie (C30-C35)

13mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 96mg/kg ds <35 <35 <35 53Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

MM BG 1

MM BG 2

MM BG 3

MM BG 4

MM BG 5 10718577

10718576

10718575

10718574

10718573

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

M: MCERTS erkend



Ekelenberg te Zuidwolde

1 2 3 4 5
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2018-0391

Analysecertificaat

15-May-2019/15:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019069617/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0052 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.064mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.11Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.17mg/kg ds 0.074 0.078 <0.050 0.22Fluorantheen

S 0.075mg/kg ds <0.050 0.057 <0.050 0.10Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050 0.074 <0.050 0.12Chryseen

S 0.054mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.055Benzo(k)fluorantheen

S 0.075mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.089Benzo(a)pyreen

S 0.10mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.069Benzo(ghi)peryleen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.086Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.83mg/kg ds 0.39 0.45 0.35 0.92PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM BG 1

MM BG 2

MM BG 3

MM BG 4

MM BG 5 10718577

10718576

10718575

10718574

10718573

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

M: MCERTS erkend



Ekelenberg te Zuidwolde
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2018-0391

Analysecertificaat

15-May-2019/15:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019069617/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.0% (m/m) 91.4 89.7 91.2 90.2Droge stof

S 0.8% (m/m) ds <0.7 <0.7 <0.7 <0.7Organische stof

99.0% (m/m) ds 99.1 98.7 99.1 99.0Gloeirest

S 3.1% (m/m) ds 4.2 11.7 6.6 12.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 25mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 31mg/kg ds <5.0 6.1 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.079mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 8.4 5.1 6.5Nikkel (Ni)

S 35mg/kg ds <10 <10 <10 <10Lood (Pb)

S 49mg/kg ds <20 24 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

3.7mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 3.4Minerale olie (C10-C12)

5.2mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 5.4Minerale olie (C12-C16)

7.5mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

24mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

6.5mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 63mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

6

7

8

9

10

MM BG 6

MM OG 1

MM OG 2

MM OG 3

MM OG 4 10718582

10718581

10718580

10718579

10718578

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

M: MCERTS erkend



Ekelenberg te Zuidwolde
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2018-0391

Analysecertificaat

15-May-2019/15:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019069617/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

0.0012mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0014mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0064mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.20mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.076mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.52mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.28mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.31mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.14mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.27mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.20mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.24mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

2.3mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MM BG 6

MM OG 1

MM OG 2

MM OG 3

MM OG 4 10718582

10718581

10718580

10718579

10718578

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

10-May-2019

M: MCERTS erkend



Ekelenberg te Zuidwolde
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2018-0391

Analysecertificaat

15-May-2019/15:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019069617/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.0% (m/m)Droge stof

S 2.5% (m/m) dsOrganische stof

97.2% (m/m) dsGloeirest

S 4.4% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 7.7mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S 20mg/kg dsLood (Pb)

S 37mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

20mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

17mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 47mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S 0.0021mg/kg dsPCB 101

11 MM OG 5 10718583

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-May-2019

M: MCERTS erkend



Ekelenberg te Zuidwolde
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2018-0391

Analysecertificaat

15-May-2019/15:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019069617/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S
2)

0.0038mg/kg dsPCB 138

S 0.0045mg/kg dsPCB 153

S 0.0036mg/kg dsPCB 180

S 0.016mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.19mg/kg dsFenanthreen

S 0.081mg/kg dsAnthraceen

S 0.65mg/kg dsFluorantheen

S 0.33mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.35mg/kg dsChryseen

S 0.15mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.26mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.18mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.23mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 2.4mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

11 MM OG 5 10718583

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-May-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019069617/1

Pagina 1/3

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10718573 01  0  50 05375312021 MM BG 1

 10718573 21  0  50 05374654491 MM BG 1

 10718573 06  0  50 05375311951 MM BG 1

 10718573 07  0  50 05375302701 MM BG 1

 10718573 15  0  50 05374654351 MM BG 1

 10718573 16  0  50 05374654411 MM BG 1

 10718573 17  0  50 05374654471 MM BG 1

 10718573 18  0  50 05374654431 MM BG 1

 10718573 19  0  50 05375306761 MM BG 1

 10718573 20  0  50 05375306731 MM BG 1

 10718574 09  0  50 05375253171 MM BG 2

 10718574 02  0  50 05375302751 MM BG 2

 10718574 22  0  50 05374654401 MM BG 2

 10718574 23  0  50 05374654361 MM BG 2

 10718574 24  0  50 05374654391 MM BG 2

 10718574 32  0  50 05374654461 MM BG 2

 10718574 33  0  50 05374654381 MM BG 2

 10718574 34  0  50 05374654481 MM BG 2

 10718574 35  0  50 05375303051 MM BG 2

 10718574 40  0  50 05374655781 MM BG 2

 10718575 12  0  50 05375303211 MM BG 3

 10718575 04  0  50 05375302271 MM BG 3

 10718575 36  0  50 05375303071 MM BG 3

 10718575 37  0  50 05375303111 MM BG 3

 10718575 38  0  50 05374655861 MM BG 3

 10718575 39  0  50 05374655821 MM BG 3

 10718575 41  0  50 05374655911 MM BG 3

 10718575 42  0  50 05374655891 MM BG 3

 10718575 44  0  50 05374655931 MM BG 3

 10718575 45  0  50 05374655941 MM BG 3

 10718576 08  0  50 05375253121 MM BG 4

 10718576 11  0  50 05375253131 MM BG 4

 10718576 10  0  50 05375302661 MM BG 4

 10718576 25  0  50 05374654451 MM BG 4

 10718576 26  0  50 05374654371 MM BG 4

 10718576 27  0  50 05374654421 MM BG 4

 10718576 28  0  50 05374655801 MM BG 4
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 10718576 29  0  50 05374654511 MM BG 4

 10718576 30  0  50 05374654341 MM BG 4

 10718576 43  0  50 05374655811 MM BG 4

 10718577 05  0  50 05375302491 MM BG 5

 10718577 46  0  50 05374655851 MM BG 5

 10718577 47  0  50 05374655791 MM BG 5

 10718577 48  0  50 05374655901 MM BG 5

 10718577 49  0  50 05374655881 MM BG 5

 10718577 50  0  50 05374655921 MM BG 5

 10718578 14  0  50 05375303031 MM BG 6

 10718578 13  0  50 05375302681 MM BG 6

 10718578 51  0  50 05374655951 MM BG 6

 10718578 52  0  50 05374655841 MM BG 6

 10718578 53  0  50 05374655871 MM BG 6

 10718578 54  0  50 05374655831 MM BG 6

 10718578 55  0  50 05374654521 MM BG 6

 10718579 01  50  90 05375311862 MM OG 1

 10718579 06  50  100 05375253002 MM OG 1

 10718579 06  150  200 05375253074 MM OG 1

 10718579 09  50  100 05375302142 MM OG 1

 10718579 09  150  200 05375253264 MM OG 1

 10718579 02  50  100 05375302762 MM OG 1

 10718579 02  150  200 05375302744 MM OG 1

 10718580 01  100  150 05375311283 MM OG 2

 10718580 01  150  200 05375311854 MM OG 2

 10718580 07  100  150 05375302633 MM OG 2

 10718580 07  150  200 05375302444 MM OG 2

 10718581 03  50  90 05375253212 MM OG 3

 10718581 08  50  100 05375252782 MM OG 3

 10718581 08  100  150 05375253033 MM OG 3

 10718581 11  50  100 05375253112 MM OG 3

 10718581 10  50  100 05375302602 MM OG 3

 10718581 10  100  150 05375302593 MM OG 3

 10718581 12  50  100 05375303162 MM OG 3

 10718581 12  150  200 05375303144 MM OG 3

 10718581 04  50  100 05375303082 MM OG 3
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 10718581 04  100  150 05375303123 MM OG 3

 10718582 03  90  140 05375253183 MM OG 4

 10718582 03  150  200 05375253204 MM OG 4

 10718582 08  150  200 05375252974 MM OG 4

 10718582 11  100  150 05375253093 MM OG 4

 10718582 11  150  200 05375253054 MM OG 4

 10718583 14  100  150 05375303203 MM OG 5

 10718583 14  150  200 05375302694 MM OG 5

 10718583 13  50  100 05375302732 MM OG 5

 10718583 13  100  150 05375303183 MM OG 5

 10718583 05  50  100 05375302712 MM OG 5
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10718573
Certificate no.: 2019069617
Sample description.: MM BG 1
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10718577
Certificate no.: 2019069617
Sample description.: MM BG 5
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10718578
Certificate no.: 2019069617
Sample description.: MM BG 6
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10718583
Certificate no.: 2019069617
Sample description.: MM OG 5
 V
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BIJLAGE 7 
BEPALING K-WAARDEN 

 
 

 



K-waarde berekening Slagendijk te Zuidwolde

boring K1 R 4 straal boorgat in cm

Meting 1 H 200 diepte van het boorgat + opstelling in cm

project 2018-0392 H0 hoogte waterkolom start meting in cm

datum 23-5-2019 Ht hoogte aflezing v/d meting in cm onder het ref nivo

Y gemiddelde waterstand in cm

grondwaterstand - mv nvt [m -mv] Delta y daling waterstand in cm

Referentie nivo 25 [cm tov mv] Delta t tijdsinterval in seconden

lengte buis 200 [cm]

Straal diepte Waterstand waterstand tijd tijdstraject K-waarde

schutbuis boorgat onder ref nivo tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 

cm cm cm cm sec sec m/24 uur

4 200 25 175 0 0 4,64

4 200 32 168 15 15 2,74

4 200 36 164 30 15 2,81

4 200 40 160 45 15 1,43

4 200 42 158 60 30 0,72

4 200 44 156 90 30 1,10

4 200 47 153 120 30 0,37

4 200 48 152 150 30 0,75

4 200 50 150 180 30 1,15

4 200 53 147 210 30 0,39

4 200 54 146 240 60 0,00

4 200 54 146 300 60 0,39

4 200 56 144 360 60 0,20

4 200 57 143 420 60 0,60

4 200 60 140 480 60 0,20

4 200 61 139 540 60 0,41

4 200 63 137 600 60 0,42

4 200 65 135 660 60 0,21

4 200 66 134 720 60 0,21

4 200 67 133 780 *

0,99 K-waarde
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K-waarde berekening Slagendijk te Zuidwolde

boring k2 R 4 straal boorgat in cm

Meting 1 H 200 diepte van het boorgat + opstelling in cm

project 2018-0391 H0 hoogte waterkolom start meting in cm

datum 23-5-2019 Ht hoogte aflezing v/d meting in cm onder het ref nivo

Y gemiddelde waterstand in cm

grondwaterstand - mv nvt [m -mv] Delta y daling waterstand in cm

Referentie nivo 25 [cm tov mv] Delta t tijdsinterval in seconden

lengte buis 200 [cm]

Straal diepte Waterstand waterstand tijd tijdstraject K-waarde

schutbuis boorgat onder ref nivo tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 

cm cm cm cm sec sec m/24 uur

4 200 30 170 0 0 2,02

4 200 33 167 15 15 1,37

4 200 35 165 30 15 2,09

4 200 38 162 45 15 4,29

4 200 44 156 60 15 0,20

4 200 45 155 115 55 0,74

4 200 46 154 130 15 0,74

4 200 47 153 145 15 0,61

4 200 50 150 200 55 0,76

4 200 52 148 230 30 0,33

4 200 54 146 300 70 2,38

4 200 60 140 330 30 0,00

4 200 60 140 400 70 0,82

4 200 62 138 430 30 0,53

4 200 65 135 500 70 0,13

4 200 66 134 600 100 0,26

4 200 68 132 700 100 0,26

4 200 70 130 800 100 0,13

4 200 71 129 900 *

0,98 K-waarde
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K-waarde berekening Slagendijk te Zuidwolde

boring k3 R 4 straal boorgat in cm

Meting 1 H 200 diepte van het boorgat + opstelling in cm

project 2018-0391 H0 hoogte waterkolom start meting in cm

datum 23-5-2019 Ht hoogte aflezing v/d meting in cm onder het ref nivo

Y gemiddelde waterstand in cm

grondwaterstand - mv nvt [m -mv] Delta y daling waterstand in cm

Referentie nivo 25 [cm tov mv] Delta t tijdsinterval in seconden

lengte buis 200 [cm]

Straal diepte Waterstand waterstand tijd tijdstraject K-waarde

schutbuis boorgat onder ref nivo tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 

cm cm cm cm sec sec m/24 uur

4 200 130 70 0 0 26,88

4 200 145 55 15 15 22,20

4 200 155 45 30 15 44,23

4 200 170 30 45 15 43,12

4 200 180 20 60 30 137,96

4 200 200 0 90 * *

4 200 200 0 120 * *

54,88 K-waarde
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K-waarde berekening Slagendijk te Zuidwolde

boring k4 R 4 straal boorgat in cm

Meting 1 H 200 diepte van het boorgat + opstelling in cm

project 2018-0391 H0 hoogte waterkolom start meting in cm

datum 23-5-2019 Ht hoogte aflezing v/d meting in cm onder het ref nivo

Y gemiddelde waterstand in cm

grondwaterstand - mv nvt [m -mv] Delta y daling waterstand in cm

Referentie nivo 25 [cm tov mv] Delta t tijdsinterval in seconden

lengte buis 200 [cm]

Straal diepte Waterstand waterstand tijd tijdstraject K-waarde

schutbuis boorgat onder ref nivo tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 

cm cm cm cm sec sec m/24 uur

4 200 150 50 0 0 75,42

4 200 175 25 15 15 155,34

4 200 195 5 30 15 144,16

4 200 200 0 45 * *

124,97 K-waarde

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

K-waarde curve

K-waarde
tijd in seconden



K-waarde berekening Slagendijk te Zuidwolde

boring k2 R 4 straal boorgat in cm

Meting 1 H 200 diepte van het boorgat + opstelling in cm

project 2018-0391 H0 hoogte waterkolom start meting in cm

datum 23-5-2019 Ht hoogte aflezing v/d meting in cm onder het ref nivo

Y gemiddelde waterstand in cm

grondwaterstand - mv nvt [m -mv] Delta y daling waterstand in cm

Referentie nivo 15 [cm tov mv] Delta t tijdsinterval in seconden

lengte buis 200 [cm]

Straal diepte Waterstand waterstand tijd tijdstraject K-waarde

schutbuis boorgat onder ref nivo tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 

cm cm cm cm sec sec m/24 uur

4 200 20 180 0 0 0,63

4 200 21 179 15 15 0,64

4 200 22 178 30 15 0,64

4 200 23 177 45 15 0,64

4 200 24 176 60 15 0,35

4 200 26 174 115 55 0,00

4 200 26 174 130 15 0,00

4 200 26 174 145 15 0,18

4 200 27 173 200 55 0,00

4 200 27 173 230 30 0,14

4 200 28 172 300 70 0,33

4 200 29 171 330 30 0,14

4 200 30 170 400 70 0,67

4 200 32 168 430 30 0,74

4 200 37 163 500 70 0,10

4 200 38 162 600 100 0,11

4 200 39 161 700 100 0,11

4 200 40 160 800 100 0,11

4 200 41 159 900 *

0,31 K-waarde
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K-waarde berekening Slagendijk te Zuidwolde

boring k2 R 4 straal boorgat in cm

Meting 1 H 200 diepte van het boorgat + opstelling in cm

project 2018-0391 H0 hoogte waterkolom start meting in cm

datum 23-5-2019 Ht hoogte aflezing v/d meting in cm onder het ref nivo

Y gemiddelde waterstand in cm

grondwaterstand - mv nvt [m -mv] Delta y daling waterstand in cm

Referentie nivo 25 [cm tov mv] Delta t tijdsinterval in seconden

lengte buis 200 [cm]

Straal diepte Waterstand waterstand tijd tijdstraject K-waarde

schutbuis boorgat onder ref nivo tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 

cm cm cm cm sec sec m/24 uur

4 200 27 173 0 0 1,99

4 200 30 170 15 15 2,02

4 200 33 167 30 15 0,68

4 200 34 166 45 15 0,69

4 200 35 165 60 15 0,00

4 200 35 165 115 55 0,00

4 200 35 165 130 15 0,00

4 200 35 165 145 15 0,00

4 200 35 165 200 55 0,35

4 200 36 164 230 30 0,00

4 200 36 164 300 70 0,00

4 200 36 164 330 30 0,00

4 200 36 164 400 70 0,00

4 200 36 164 430 30 0,00

4 200 36 164 500 70 0,10

4 200 37 163 600 100 0,00

4 200 37 163 700 100 0,00

4 200 37 163 800 100 0,00

4 200 37 163 900 *

0,32 K-waarde
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K-waarde berekening Slagendijk te Zuidwolde

boring k7 R 4 straal boorgat in cm

Meting 1 H 200 diepte van het boorgat + opstelling in cm

project 2018-0391 H0 hoogte waterkolom start meting in cm

datum 23-5-2019 Ht hoogte aflezing v/d meting in cm onder het ref nivo

Y gemiddelde waterstand in cm

grondwaterstand - mv nvt [m -mv] Delta y daling waterstand in cm

Referentie nivo 25 [cm tov mv] Delta t tijdsinterval in seconden

lengte buis 200 [cm]

Straal diepte Waterstand waterstand tijd tijdstraject K-waarde

schutbuis boorgat onder ref nivo tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 

cm cm cm cm sec sec m/24 uur

4 200 26 174 0 0 0,00

4 200 26 174 15 15 0,66

4 200 27 173 30 15 0,66

4 200 28 172 45 15 0,66

4 200 29 171 60 15 0,18

4 200 30 170 115 55 0,67

4 200 31 169 130 15 0,00

4 200 31 169 145 15 0,18

4 200 32 168 200 55 0,68

4 200 34 166 230 30 0,15

4 200 35 165 300 70 0,00

4 200 35 165 330 30 0,15

4 200 36 164 400 70 0,35

4 200 37 163 430 30 0,15

4 200 38 162 500 70 0,11

4 200 39 161 600 100 0,11

4 200 40 160 700 100 0,00

4 200 40 160 800 100 0,00

4 200 40 160 900 *

0,26 K-waarde
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K-waarde berekening Slagendijk te Zuidwolde

boring k8 R 4 straal boorgat in cm

Meting 1 H 200 diepte van het boorgat + opstelling in cm

project 2018-0391 H0 hoogte waterkolom start meting in cm

datum 23-5-2019 Ht hoogte aflezing v/d meting in cm onder het ref nivo

Y gemiddelde waterstand in cm

grondwaterstand - mv nvt [m -mv] Delta y daling waterstand in cm

Referentie nivo 25 [cm tov mv] Delta t tijdsinterval in seconden

lengte buis 200 [cm]

Straal diepte Waterstand waterstand tijd tijdstraject K-waarde

schutbuis boorgat onder ref nivo tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 

cm cm cm cm sec sec m/24 uur

4 200 31 169 0 0 4,11

4 200 37 163 15 15 1,40

4 200 39 161 30 15 1,42

4 200 41 159 45 15 3,63

4 200 46 154 60 15 1,23

4 200 52 148 115 55 3,11

4 200 56 144 130 15 2,39

4 200 59 141 145 15 0,22

4 200 60 140 200 55 0,41

4 200 61 139 230 30 0,18

4 200 62 138 300 70 0,41

4 200 63 137 330 30 0,36

4 200 65 135 400 70 0,85

4 200 67 133 430 30 0,55

4 200 70 130 500 70 0,26

4 200 72 128 600 100 0,27

4 200 74 126 700 100 0,27

4 200 76 124 800 100 0,28

4 200 78 122 900 *

1,19 K-waarde
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K-waarde berekening Slagendijk te Zuidwolde

boring k9 R 4 straal boorgat in cm

Meting 1 H 200 diepte van het boorgat + opstelling in cm

project 2018-0391 H0 hoogte waterkolom start meting in cm

datum 23-5-2019 Ht hoogte aflezing v/d meting in cm onder het ref nivo

Y gemiddelde waterstand in cm

grondwaterstand - mv nvt [m -mv] Delta y daling waterstand in cm

Referentie nivo 25 [cm tov mv] Delta t tijdsinterval in seconden

lengte buis 200 [cm]

Straal diepte Waterstand waterstand tijd tijdstraject K-waarde

schutbuis boorgat onder ref nivo tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 

cm cm cm cm sec sec m/24 uur

4 200 90 110 0 0 50,84

4 200 130 70 15 15 412,36

4 200 200 0 30 * *

231,60 K-waarde
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Bijlage 4  Archeologisch onderzoek

 
 177



 

 

    

 

Vuursteenvindplaatsen nader onderzocht in plangebied 
Ekelenberg in Zuidwolde, gemeente De Wolden 

Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven en een aanvullend 

booronderzoek met proefputten 

N. Bouma  

 

 

 

Met een bijdrage van:  

- R. Machiels 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Colofon 
 

 

ADC Rapport XXXX  

 

Vuursteenvindplaatsen nader onderzocht in plangebied Ekelenberg in Zuidwolde, gemeente De Wolden  

Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven en een aanvullend booronderzoek met 

proefputten 

 

Auteur: N. Bouma 

 

In opdracht van: Dhr. H. Haar         

 

Foto’s en tekeningen: ADC ArcheoProjecten, tenzij anders vermeld  

 

© ADC ArcheoProjecten, Amersfoort, oktober 2018 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 

worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. 

ADC ArcheoProjecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend 

uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. 

 

 

 

Autorisatie: A. Müller 

 

 

 

ISSN 1875-1067 

 

ADC ArcheoProjecten 

Postbus 1513 

3800 BM Amersfoort 

Tel 033 299 8181 

Email info@archeologie.nl 

 

 

 

 



 

 

 

Inhoudsopgave 
 
Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied 4 

Samenvatting 5 

1 Inleiding 8 

1.1 Algemeen 8 

1.2 Vooronderzoek 9 

1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 11 

1.4 Opzet van het rapport 12 

2 Methoden 13 

3 Fysisch geografisch onderzoek 18 

3.1 Inleiding 18 

3.2 Methode 18 

3.3 Algemene geologie en bodemopbouw 18 

3.4 Bodemopbouw in het plangebied 19 

3.5 Conclusie 20 

4 Sporen en structuren 21 

5 Vuursteen (R. Machiels) 23 

5.1 Inleiding 23 

5.2 Spreiding van het vuursteen 23 

5.2.1 Grondstof en verbranding 23 

5.3 Vuursteen per put 24 

5.3.1 Put 7: boringen 24 

5.3.2 Put 7: zeefvakken 25 

5.3.3 Put 8: boringen 27 

5.3.4 Put 8: zeefvakken 27 

5.3.5 Put 9: boringen 29 

5.3.6 Put 9: zeefvakken 29 

5.4 Conclusie en datering 32 

6 Conclusies 33 

6.1 Algemeen 33 

6.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 33 

7 Waardering en selectieadvies 34 

7.1 Waardering van de vindplaats 34 

7.2 Selectieadvies 35 

Literatuur 36 

Lijst van afbeeldingen 36 

Lijst van tabellen 37 

Verklarende woordenlijst 38 

Afkortingen in de database 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied 

Provincie: Drenthe   

Gemeente: De Wolden    

Plaats: Zuidwolde     

Toponiem: Ekelenberg      

Kaartblad: 22A 

Coördinaten:  Deelgebied A: 225.918,4 / 520.055,8 

Noorden sleuf 1: 226.056,4 / 520.142,0 

Zuiden sleuf 6: 225.992,7 / 519.931,8 

Put 7: 226.021,9 / 520.053,1 

Projectverantwoordelijke: N. Bouma 

Bevoegde overheid: Gemeente De Wolden, mevr. M. Zwart-van der Laan 

Deskundige namens de bevoegde overheid: Libau, mevr. M. Montforts  

Archiszaaknummer: 4618267100 

ADC-projectcode: 4200535 

Complex en ABR codering: Nederzetting onbepaald (NX) 

Periode(n): Mesolithicum, Neolithicum 

KNA versie: 4.0 

Geomorfologische context: Stuwwal 

NAP hoogte maaiveld: Van ca. 12,40 m +NAP bij put 1 in het noorden 

oplopend naar ca. 13,2 m +NAP in het zuiden bij put 6 

en in westelijke richting bij put 9 oplopend naar ca. 

14,10 m +NAP 

Maximale diepte onderzoek: Ca. 0,75 m 

Uitvoering van het veldwerk: 5 tot en met 11 juli 2018 

Beheer en plaats documentatie: Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis 

e-depot link:  URL xxxxxx 



5 

 

 

Samenvatting 

In opdracht van de heer H. Haar heeft ADC ArcheoProjecten een inventariserend veldonderzoek in 

de vorm van proefsleuven en een aanvullend booronderzoek met proefputten uitgevoerd in fase 2 

van plangebied Ekelenberg in Zuidwolde, gemeente de Wolden. In het plangebied zullen woningen, 

een zorgcentrum en woonwerk kavels worden gerealiseerd. Bij eerder booronderzoek zijn vier 

vuursteenvindplaatsen aangetroffen waarvan er drie binnen onderhavig plangebied liggen en er 

was een hoge verwachting op het aantreffen van sporen van bewoning en begraving uit 

verschillende perioden. Omdat de met de nieuwbouw gepaard gaande graafwerkzaamheden een 

bedreiging vormden voor de in het plangebied aanwezige (vuursteen)vindplaatsen heeft het 

bevoegd gezag bepaald dat vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek en 

aanvullend booronderzoek met zeefvakken moesten worden uitgevoerd.  

 

Verspreid over fase 2 van het plangebied zijn zes proefsleuven aangelegd met een totale 

oppervlakte van 720 m
2
. In deze sleuven zijn enkel recente verstoringen aangetroffen die 

samenhangen met het voormalig gebruik van het terrein als camping, zoals kabel- en 

leidingsleuven, septic tanks, afvaldumps en recente houten paaltjes en paalkuilen. Tevens zijn veel 

natuurlijke verkleuringen aangetroffen van boomvallen, boomvlekken, doorworteling van bomen en 

struiken en diergangen.  

 

In het PvE was oorspronkelijk ook voor de drie vuursteenvindplaatsen een strategie voorgesteld 

middels proefsleuven met daarbinnen de aanleg van zeefvakken. ADC ArcheoProjecten heeft een 

wijziging voorgesteld op de strategie van het vuursteenonderzoek en deze vastgelegd en laten 

bekrachtigen middels een addendum op het PvE. De gewijzigde strategie bestond uit het zetten 

van megaboringen in een 2,5 x 2,5 m grid en het ter plekke nat zeven van het opgeboorde 

sediment. Op basis van de resultaten van de megaboringen zijn vervolgens twaalf proefputjes van 

50 x 50 cm uitgezet en in laagjes van 5 cm uitgeschaafd en gezeefd om zo de verticale omvang 

(diepteligging) van de vuursteenvindplaatsen te bepalen.      

 

Het aanvullend booronderzoek en proefputonderzoek ter plekke van de drie vuursteenvindplaatsen 

heeft in totaal 406 vuursteenvondsten opgeleverd die als artefact kunnen worden bestempeld. Het 

merendeel betreft echter chips kleiner dan 1 cm. Zowel de boringen als de proefputten hebben 

aangetoond dat de vuursteenvindplaatsen in meer of mindere mate zijn verstoord. Zowel 

horizontaal in het vlak als verticaal is sprake van verstoringen door het voormalig gebruik van het 

terrein als camping en door de aanwezigheid en doorworteling van de vele bomen en struiken en 

andere sporen van bioturbatie. Op basis van zowel de fysieke als inhoudelijke kwaliteit worden de 

vuursteenvindplaatsen middelmatig/middelhoog gewaardeerd en worden op basis daarvan als niet 

behoudenswaardig beschouwd. Daarom adviseert ADC ArcheoProjecten het bevoegd gezag om 

fase 2 van het plangebied Ekelenberg vrij te geven voor ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit 

te sluiten dat binnen het plangebied toch nog archeologische resten kunnen worden aangetroffen. 

Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om 

archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in artikel 5.10 van de 

Erfgoedwet.  
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.  

Periode Tijd in jaren 

Nieuwe tijd  1500 - heden 

Nieuwe tijd C 1850 - heden  

Nieuwe tijd B 1650 - 1850 na Chr.  

Nieuwe tijd A 1500 - 1650 na Chr.  

Middeleeuwen:                                      450 - 1500 na Chr. 

Late Middeleeuwen B / Late Middeleeuwen 1250 - 1500 na Chr.  

Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen 1050 - 1250 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode 900 - 1050 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd 725 - 900 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd 525 - 725 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen A / Volksverhuizingstijd 450 - 525 na Chr.  

Romeinse tijd:                                       12 voor Chr. - 450 na Chr. 

Laat-Romeinse tijd 270 - 450 na Chr.  

Midden-Romeinse tijd  70 - 270 na Chr.  

Vroeg-Romeinse tijd  12 voor Chr. - 70 na Chr.  

IJzertijd:                                                 800 - 12 voor Chr. 

Late IJzertijd  250 - 12 voor Chr.  

Midden-IJzertijd  500 - 250 voor Chr.  

Vroege IJzertijd 800 - 500 voor Chr.  

Bronstijd:                                              2000 - 800 voor Chr. 

Late Bronstijd 1100 - 800 voor Chr.  

Midden-Bronstijd 1800 - 1100 voor Chr.  

Vroege Bronstijd 2000 - 1800 voor Chr.  

Neolithicum (Jonge Steentijd):             5300 - 2000 voor Chr. 

Laat-Neolithicum 2850 - 2000 voor Chr.  

Midden-Neolithicum  4200 - 2850 voor Chr.  

Vroeg-Neolithicum  5300 - 4200 voor Chr.  

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

Laat-Mesolithicum  6450 - 4900 voor Chr.  

Midden-Mesolithicum  7100 - 6450 voor Chr.  

Vroeg-Mesolithicum  8800 - 7100 voor Chr.  

Paleolithicum (Oude Steentijd):          tot 8800 voor Chr. 

Laat-Paleolithicum  35.000 - 8800 voor Chr.  

Midden-Paleolithicum  300.000 - 35.000 voor Chr.  

Vroeg-Paleolithicum  tot 300.000 voor Chr.  

Bron: Archeologisch Basis Register 1992  
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Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied.  

 

 

Afb. 2. Zicht op het centrale deel van het onderzoeksgebied met op de voorgrond de locatie van de 

grote vuursteenvindplaats in deelgebied B (put 7), gezien richting het zuiden.  
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1 Inleiding  

1.1 Algemeen 

In opdracht van de heer H. Haar heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek 

(IVO) in de vorm van proefsleuven en een aanvullend booronderzoek met proefputten uitgevoerd 

voor fase 2 van plangebied Ekelenberg in het kader van geplande nieuwbouw (afb. 1 en 2). In het 

plangebied zullen woningen, een zorgcentrum en woonwerk kavels worden gerealiseerd. 

Vooronderzoek (zie §1.2) heeft aangetoond dat zich in het plangebied vier vuursteenvindplaatsen 

bevinden, waarvan de exacte omvang en datering echter niet bekend zijn (zie voor periodisering 

tabel 1). Fase 2 van de nieuwbouw betreft twee zones (zone A en B) die wel eerder met boringen 

zijn onderzocht maar niet met proefsleuven. Binnen deze zones zijn drie vuursteenvindplaatsen 

aanwezig. De graafwerkzaamheden die gepaard gaan met de voorgenomen bouwplannen zullen 

deze vindplaatsen ernstig beschadigen en mogelijk zelfs volledig vernietigen. Het bevoegd gezag 

heeft daarom bepaald dat vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek 

door middel van proefsleuven en een aanvullend booronderzoek met zeefvakken in fase 2 van het 

plangebied moesten worden uitgevoerd. ADC ArcheoProjecten heeft een wijziging op de 

veldwerkstrategie in het PvE voorgesteld en deze is middels een addendum op het PvE 

goedgekeurd door het bevoegd gezag.  

 

Het gehele plangebied Ekelenberg heeft een oppervlakte van ca. 12 ha. en betreft een voormalig 

campingterrein dat deels bebost was en waarvan delen nog altijd bebost zijn. Het terrein is zeker 

tien jaar verwaarloosd zonder enig onderhoud, waardoor het overgroeid is geraakt met jonge 

bomen en struiken. De huidige onderzoekslocaties bevinden zich in het centrale deel van het 

plangebied, deelgebied A, en geheel in het oosten van het plangebied, deelgebied B (afb. 3). Het 

gebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Zuidwolde en wordt begrensd door de Slagendijk 

in het noorden, bebossing in het oosten en zuiden en door fase 1 van het proefsleuvenonderzoek in 

het westen waar in 2016 onderzoek heeft plaatsgevonden en momenteel al nieuwbouw plaatsvindt. 

Op basis van de gewijzigde veldwerkstrategie zijn in het gebied zes proefsleuven aangelegd met 

een totale oppervlakte van 720 m
2
, maximaal 194 megaboringen in een grid van 2,5 x 2,5 m en er 

zijn twaalf proefputten van 50 x 50 cm aangelegd.   

 

Het veldwerk is uitgevoerd van 5 tot en met 11 juli 2018. In die periode zijn de proefsleuven 

aangelegd en onderzocht conform het Programma van Eisen (PvE), dat door mevr. M. 

Hanemaaijer van Bureau voor Archeologie is opgesteld.
1
 Dit ontwerp is goedgekeurd door mevr. M. 

Zwart-van der Laan van de gemeente De Wolden na advies van mevr. M. Montforts van Libau te 

Groningen. Door ADC ArcheoProjecten is een wijziging op de strategie van het 

vuursteenonderzoek voorgesteld en vastgelegd in een addendum op het PvE.
2
 Dit addendum is 

eveneens goedgekeurd door mevr. M. Zwart-van der Laan van de gemeente De Wolden na advies 

van mevr. N. van der Mei van Libau. De gewijzigde strategie wordt beschreven in hoofdstuk 2. De 

vondsten en bijbehorende documentatie die tijdens het IVO en aanvullend booronderzoek zijn 

verzameld, zijn gedeponeerd in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. 

 

Het veldteam bestond uit de volgende personen: N. Bouma (projectverantwoordelijke en senior 

archeoloog), F.J. Vermue (veldtechnicus), C. Houbiers en T. Kauling (veldassistenten). 

Wetenschappelijk begeleider was A. Müller. De kraan werd ter beschikking gesteld door de 

opdrachtgever. Het vondstmateriaal is bestudeerd door R. Machiels (vuursteen en natuursteen). 

Controle en coördinatie van documentatie en vondstverwerking is uitgevoerd door J.W. Beestman.  

. 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Hanemaaijer 2018, Bureau voor Archeologie PvE nummer 54. Goedgekeurd door bevoegd gezag op 28-06-2018. 

2
 Bouma 2018. 
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Afb. 3. Ligging van de onderzochte deelgebieden A en B binnen het plangebied.  

 

1.2 Vooronderzoek 

In verband met toekomstige ontwikkelingen in het plangebied Ekelenberg is een eerste 

archeologische inventarisatie in het onderzoeksgebied uitgevoerd in april 2005 door ARC bv.
3
 Dit 

onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en booronderzoek. In aanvulling hierop is in mei 2005 

een karterend booronderzoek uitgevoerd, eveneens door ARC bv.
4
 In juli 2005 heeft ARC bv 

vervolgens nog een inventariserend veldonderzoek door middel van megaboringen in een dicht 

boorgrid uitgevoerd.
5
 In februari 2016 heeft ADC ArcheoProjecten het plangebied nader onderzocht 

door middel van proefsleuven, maar hierbij zijn de vuursteenvindplaatsen ongemoeid gelaten.
6
 

Onderstaande paragraaf geeft de resultaten van deze vooronderzoeken weer en is voor een groot 

deel uit deze publicaties overgenomen.  

 

Landschap en bodemopbouw 

Het plangebied ligt in het Drentse zandgebied. De bodem is voor een belangrijk deel gevormd in de 

voorlaatste ijstijd als landijs vanuit Scandinavië tot aan het midden van Nederland schuift. Onder 

het landijs ontstaat hierdoor een grondmorene en aan de randen van het landijs ontstaan door 

opstuwing van de ondergrond (rivierzand en grind) stuwwallen. Het plangebied ligt op de stuwwal 

van Zuidwolde. In de laatste ijstijd (Weichselien) worden de afzettingen op veel plaatsen bedekt 

met dekzand. Het zand bestaat uit matig grof tot matig fijn dekzand waarin zich een podzol heeft 

ontwikkeld. De top van de bodem is humusrijk en meestal verploegd (A-horizont). Daaronder 

bevindt zich een uitspoelingslaag (E-horizont). Onder de E-horizont bevindt zich de B-horizont 

waarin uitgespoelde humus- en ijzerdeeltjes neerslaan. Soms ontstaat hier door het stagneren van 

de deeltjes als gevolg van het contact van regen- met grondwater een harde donkerbruine laag, de 

oerbank. De B-horizont gaat geleidelijk over in het ongeroerde moedermateriaal, de C-horizont.  

 

Tijdens het verkennend en aanvullend booronderzoek bleek in een deel van de boringen de 

bodemopbouw intact te zijn, in een deel van de boorprofielen was de bodemopbouw redelijk intact 

en in een deel verstoord. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in fase 1 kon worden vastgesteld dat 

 
3
 Bergsma 2005. 

4
 Roller 2005a. 

5
 Roller 2005b. 

6
 Bouma 2016. 
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in het deel van het plangebied waar bos heeft gestaan de oorspronkelijke bodemopbouw nog zeer 

mooi intact was inclusief strooisellaag. In die delen van het plangebied die in gebruik zijn geweest 

als campingterrein was de oorspronkelijke bodemopbouw niet meer intact. 

 

Archeologische en cultuurlandschappelijke context 

Het plangebied ligt op de stuwwal van Zuidwolde op relatief hoog gelegen en droge zandige 

gronden. Hierop was sinds de vorming bewoning mogelijk. Lange tijd zwierven groepen jager-

verzamelaars rond door het gebied. Vanaf omstreeks 3.400 voor Christus vestigden zich de eerste 

boeren in Drenthe. Deze periode staat bekend als de Trechterbekercultuur en is vooral bekend van 

de hunebedden. Direct grenzend aan de zuidwest hoek van het plangebied ligt een grafveld uit de 

Trechterbekerperiode (monument 14.399, waarneming 17.012). Van Giffen heeft hier in 1935 een 

opgraving uitgevoerd. In een opgravingsput van ca. 15 x 15 m zijn twaalf vlakgraven aangetroffen. 

De grafkuilen waren ovaal tot afgerond rechthoekig en reikten tot 50 à 90 cm onder de bouwvoor. 

Er wordt vermeld dat een aantal kuilen bedekt was met stenen. Tot de bijgiften behoren naast het 

Trechterbekeraardewerk ook een smaltoppig bijltje, een strijdhamer en een driehoekige pijlpunt. 

Eén graf bevatte geen vondsten. Lijksilhouetten zijn niet waargenomen. Bij de opgraving zijn ook 

fragmenten van een maalsteen en een klopsteen gevonden. Eventuele sporen van bewoning 

behorend bij dit grafveld zouden ook in de omgeving verwacht kunnen worden, zo ook in het 

huidige plangebied.  

Ongeveer 70 m ten westen van het plangebied liggen grafheuvels uit het Laat-Neolithicum en de 

Bronstijd (monumenten 9.125 en 9.126, waarnemingen 17.007 en 17.008, onderzoeksmelding 

2.069, restauratie). Ongeveer 200 m ten zuidwesten van het plangebied liggen ook grafheuvels uit 

het Neolithicum en de Bronstijd (monumenten 9.127 en 9.129, waarnemingen 17.005 en 17.004, 

onderzoeksmeldingen 2.559 en 2.067).  

 

Op historisch kaartmateriaal uit het midden van de 19
e
 eeuw ligt het plangebied net ten zuiden van 

de Kerkenesch en bestaat het uit onontgonnen heideveld. Het plangebied wordt Ekelberg of Hoge 

Veld genoemd. De grafheuvels ten westen en zuidwesten van het plangebied zijn ingetekend. Aan 

het eind van de 19
e
 en begin van de 20

e
 eeuw is het terrein nog deels in gebruik als heideveld. In 

een deel van het plangebied is bos aangeplant.  

 

Eerder archeologisch onderzoek in het plangebied 

Het plangebied is eerder onderzocht door middel van drie booronderzoeken. Uit het eerste 

verkennende booronderzoek bleek een grotendeels onverstoord podzolprofiel aanwezig te zijn. 

Vervolgens heeft een aanvullend booronderzoek plaatsgevonden met als doel de bij het eerdere 

onderzoek vastgestelde verstoringen beter in kaart te brengen. Hierna is besloten om de 

archeologische resten te karteren met een boorgrid van 25 bij 25 m en een 7 cm Edelmanboor 

waarbij het sediment is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm. Het residu is 

meegenomen en met water opnieuw gezeefd over 2 mm. 

Bij het eerste booronderzoek in het plangebied werden in enkele boringen vuursteenafslagen 

aangetroffen die niet nader konden worden gedateerd. Bij het daarop volgende karterende 

booronderzoek zijn vier vuursteenvindplaatsen in kaart gebracht (afb. 4). Daarnaast werden in een 

aantal boringen ook (mogelijk) bewerkt vuursteen en houtskoolfragmenten gevonden. Hiervan was 

het niet zeker of het daadwerkelijk vindplaatsen betrof. De vuursteenvindplaatsen zijn begrensd 

met kruisraaien van megaboringen (20 cm). Het sediment van de megaboringen is gezeefd over 

een zeef van 2 mm. Tijdens het aanvullend booronderzoek is van vier vuursteenvindplaatsen de 

omvang bepaald. De vindplaatsen liggen ter hoogte van de boringen 7, 146, 191 en 208. De drie 

laatst genoemde liggen binnen het huidige onderzoeksgebied. Ter plaatse van deelgebied A zijn bij 

het booronderzoek tien megaboringen gezet en werd in zes boringen bewerkt vuursteen 

aangetroffen. Ter plaatse van zone B zijn negentien verkennende boringen gezet en werd in drie 

boringen bewerkt vuursteen gevonden. Aanvullende megaboringen hebben meer bewerkte 

vuursteenfragmenten opgeleverd.   

 

Vindplaats 146 (deelgebied A) 

In vier megaboringen is bewerkt vuursteen gevonden. Het zijn splinters in boringen B, H en J, 

afslagen in boringen C en J, verbrand vuursteen in boringen B, C en H en verbrande stukken 

graniet en kwartsitische zandsteen in de boringen G, I en J. De vondsten bevonden zich in de E- en 

B-horizont.  
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Vindplaats 191 (deelgebied B) 

De megaboringen rond boring 191 bevatten splinters en een afslag in boring E en F en een 

mogelijke afslag in boring G. Boring H vertoont naast verbrand vuursteen fragmenten graniet en 

gangkwarts. Van verbrand graniet en gangkwarts is bekend dat dit gebruikt werd voor de magering 

van aardewerk. De vondsten bevonden zich in de E- en B-horizont.  

 

Vindplaats 208 (deelgebied B) 

Zowel uit de normale boring 208 als uit één megaboring (boring I) komt een vuursteenafslag. In 

boring I zat ook een verbrand stuk vuursteen. De vondsten bevonden zich in de B-horizont.  

 

Proefsleuvenonderzoek 2016 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek van fase 1 zijn ten westen van deelgebied B in totaal 42 

proefsleuven aangelegd. Slechts in twee proefsleuven zijn archeologische sporen aangetroffen. In 

proefsleuf 18 is een noord-zuid georiënteerde greppel aangetroffen, mogelijk te interpreteren als 

perceels- of kavelgrens. Zonder vondst of insluitsels blijft de datering van deze greppel onbekend. 

In proefsleuf 20 zijn twee karrensporen gevonden met een noordwest-zuidoost oriëntatie. De 

ligging van deze karrensporen komt overeen met een weg die staat afgebeeld op de Bonnekaart 

van 1929, terwijl deze niet staat afgebeeld op de Bonnekaart van 1909 en 1935.    

 

1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Het IVO in de vorm van proefsleuven en het waarderend booronderzoek met proefputten hebben 

tot doel de aard, omvang en kwaliteit (gaafheid en conservering) vast te stellen van de 

vindplaats(en) in het gebied om te komen tot een definitief oordeel over de behoudenswaardigheid 

ervan. Daarnaast moeten gegevens verkregen worden om hetzij verder archeologisch onderzoek 

mogelijk te maken, hetzij adequate maatregelen voor behoud en beheer te kunnen treffen.  

 

In het PvE zijn verschillende onderzoeksvragen gesteld. Deze worden in dit rapport beantwoord op 

basis van hetgeen in de proefsleuven, de karterende boringen en in de proefputten is aangetroffen. 

De volgende onderzoeksvragen zijn in het PvE gesteld:  

 

1. Zijn binnen het plangebied, naast de bekende vindplaatsen, meer archeologische vindplaatsen 

aanwezig? 

2. Wat is de lithologische, lithogenetische en geologische bodemopbouw van het plangebied?  

3. In welke mate is het onderzoeksgebied verstoord? 

4. Indien sporen en/of structuren aanwezig zijn, wat is de aard, omvang, datering, fasering en 

conserveringstoestand van de sporen en structuren?  

5. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de datering en hoe is de 

conserveringstoestand van de verschillende vondstcategorieën? 

6. Indien archeologische resten afwezig zijn: wat is hiervoor de verklaring? 

7. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als 

verticaal/stratigrafisch? 

8. Kan een relatie, en zo ja welke, worden gelegd met de vondsten/vindplaats in het plangebied 

en die in de omliggende vindplaatsen (grafveld uit Neolithicum, grafheuvels uit het 

Neolithicum/Bronstijd)? 

9. Is sprake van een behoudenswaardige vindplaats op basis van de criteria voor het waarderen 

van vindplaatsen uit KNA 3.3?  

 



 

 

Afb. 4. Boorpuntenkaart van het vooronderzoek met in lichtblauw de vier vuursteenvindplaatsen.

 

1.4 Opzet van het rapport

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA 4.0 -specificatie

gepresenteerd, waarna de eerste conclusies volgen. Dit onderzoek vormt geen eindstation, maar 

de basis van waaruit verder synthetiserend onderzoek kan plaatsvinden. Bij dit synth

onderzoek kan, indien nodig, altijd worden teruggegrepen op de basisgegevens 

link in de tabel met administratieve gegevens)

Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt een omschrijving van de 

onderzoeksmethoden in hoofdstuk 2. Vervolgens zullen de verschillende deelonderzoeken aan de 

orde komen. Allereerst zal in hoofdstuk 3 worden ingegaan op de resultaten van het fysisch 

geografisch onderzoek. Vervolgens volgt een beschrijving van de aangetroffen sporen en 

structuren in hoofdstuk 4 en van het vondstmateriaal in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat de 

conclusie van het onderzoek en de beantwoording van de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 7 

worden de vindplaatsen gewaardeerd, resulterend in een selectieadvies over de 

behoudenswaardigheid van deze vindplaatsen.
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n in hoofdstuk 4 en van het vondstmateriaal in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat de 

conclusie van het onderzoek en de beantwoording van de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 7 

worden de vindplaatsen gewaardeerd, resulterend in een selectieadvies over de 

waardigheid van deze vindplaatsen. 
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2 Methoden 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 4.0 en de methoden en technieken zoals genoemd in 

het PvE. Wel is er een wijziging voorgesteld op de strategie van het veldwerk en middels een 

addendum op het PvE vastgelegd en goedgekeurd door het bevoegd gezag. Oorspronkelijk 

bestond de veldwerkstrategie uit de aanleg van tien proefsleuven (afb. 5). Hiervan waren er vier 

gepland ter hoogte van de vuursteenvindplaatsen. In deelgebied A (vindplaats 146) stonden twee 

sleuven gepland van 30 m lang en 2 m breed. In deelgebied B was ter hoogte van 

vuursteenvindplaats 191 en 208 voorzien in de aanleg van een proefsleuf van 30 x 4 m. In het PvE 

werd voorgesteld om na het laagsgewijs verwijderen van de bovenlaag tot de top van de E-horizont 

(indien aanwezig) of B-horizont per 5 m sleuflengte een zeefvak van 1,0 x 1,0 m uit te zetten in het 

midden van de proefsleuf. De zeefvakken zouden moeten worden onderverdeeld in vier eenheden 

van elk 50 x 50 cm. Hierin zouden drie lagen van elk 5 cm worden uitgeschept en nat gezeefd over 

een zeef met een maaswijdte van 3 mm, resulterend in 23 zeefvakken en 276 verzameleenheden.    

 

Echter, in het vooronderzoek is reeds karterend geboord naar vuursteenvindplaatsen. Daarbij zijn 

er verschillende in kaart gebracht, deels in een 5 x 5 m grid. De focus van onderhavig onderzoek 

zou moeten liggen op de waardering van deze vuursteenvindplaatsen, waarbij vragen over fysieke 

gaafheid, omvang en diepteligging moeten worden beantwoord. Uitgangspunt is dat de gemiddelde 

vuursteencluster een omvang heeft van 25-30 m
2
. Verschillende clusters vormen bij elkaar een 

vindplaats. Grote vindplaatsen bestaan uit veel overlappende clusters die door elkaar liggen 

(palimpsesten) en die minder informatief kunnen zijn dan kleinere vindplaatsen. Daarom is het 

belangrijk om te kijken uit hoeveel clusters een vindplaats bestaat, hetgeen met intensief 

booronderzoek efficiënter kan worden vastgesteld dan met de oorspronkelijk voorgestelde 

proefsleuven en zeefvakken. Daarom is in afwijking op het oorspronkelijke PvE voorgesteld om de 

vindplaatsen aanvullend uit te boren met megaboringen in een 2,5 x 2,5 m grid (afb. 6 en 7). De 

grond van elke boring wordt gezeefd en de vondsten worden per boring op kaart geplot (afb. 8). 

Boringen uit het 5 x 5 m grid worden niet opnieuw gezet. Vervolgens wordt op basis van 

vuursteenvondsten van een selectie van clusters één of meerdere vakken uitgezeefd om de 

verticale omvang (diepteligging) te bepalen. Als namelijk blijkt dat een groot deel van de verticale 

spreiding niet meer intact is dan verliest de cluster/vindplaats veel aan informatiewaarde en kunnen 

dan niet behoudenswaardig zijn. Het is daarom wel van belang om de zeefvakken dieper uit te 

graven dan de in het PvE voorgestelde drie lagen (15 cm). Hiermee is dan de verticale en 

horizontale omvang bekend. Aanvullend zouden vakken aangelegd kunnen worden om materiaal te 

verzamelen voor een betere/nauwkeurigere datering (indien nodig). De vindplaatsen kunnen het 

best gedateerd worden aan de hand van verkoold ecologisch materiaal (verbrand bot of houtskool, 

verkoolde hazelnootdoppen). Materiaal verzamelen voor een typochronologische datering zoals in 

het PvE voorgesteld, lijkt geen goede optie aangezien onderzoek in het verleden aantoont dat van 

een gemiddelde vuursteenvindplaats (ca. 2000 tot 3000 artefacten) slechts 10% typologisch te 

duiden is en daarvan slechts een klein deel ook typochronologisch (om typochronologisch te 

dateren, betekent dat je feitelijk de hele cluster al moet opgraven). De hoeveelheid vakken is 

natuurlijk afhankelijk van het booronderzoek.  

 

In de werkwijze die nu in het PvE beschreven wordt, vallen veel sleuven in een 

vuursteenvindplaats, waardoor de grenzen van de vindplaats (de omvang) niet kunnen worden 

bepaald. Je krijgt alleen een indruk van de spreiding van het vuursteen binnen de proefsleuf. De 

verschillende clusters zullen ongetwijfeld deels in de sleuf aanwezig zijn, maar de dimensie van de 

clusters zal onduidelijk blijven, waardoor er vervolgonderzoek nodig zal zijn en geen goede 

waardestelling kan worden uitgevoerd. Vervolgens gaan de vakken slechts tot drie lagen, waardoor 

de verticale omvang niet kan worden bepaald. Er zal ongetwijfeld (veel) materiaal worden 

verzameld, maar de informatiewaarde daarvan zal beperkt zijn omdat er geen ruimtelijke analyse 

uitgevoerd kan worden (wat alleen kan na een eventuele opgraving). Mocht er een vindplaats 

opgegraven moeten worden, dan is het ook dikwijls problematisch om de vondsten uit het 

vooronderzoek weer te integreren met de opgraving. Het zou daarom juist voor in situ behoud beter 

zijn om niet te veel materiaal te verzamelen. Enkel wat nodig is voor een waardestelling. Dan speelt 

ook nog dat het machinaal aanleggen van proefsleuven ervoor zorgt dat (indien 

behoudenswaardig) de vindplaatsen aan of heel dicht aan het oppervlak komen te liggen en 

schade kan ontstaan nog voordat ze gewaardeerd zijn.  
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Op basis van deze argumentatie heeft het bevoegd gezag ingestemd met de wijziging op de 

veldwerkstrategie voor het vuursteenonderzoek. De drie vuursteenlocaties zijn gedocumenteerd als 

put 7, 8 en 9. Put 7 ligt in deelgebied B en correspondeert met boring 191 van het vooronderzoek. 

Deze vindplaats is ongeveer 20 x 20 m groot en hier zijn 56 megaboringen gezet en vier 

proefputjes geschaafd en uitgezeefd. Put 8 ligt eveneens in deelgebied B en correspondeert met 

boring 208 van het vooronderzoek. Deze vindplaats heeft een omvang van ca. 15 x 10 m en is 

onderzocht met 24 megaboringen en twee proefputjes. De vuursteenvindplaats in deelgebied A 

rond boring 146 van het vooronderzoek is gedocumenteerd als put 9 en is ca. 30 x 20 m groot. Hier 

zijn 114 megaboringen gezet en zes proefputjes aangelegd. De ligging van de boringen en 

proefputjes voor elk van de drie vuursteenvindplaatsen staat weergegeven in hoofdstuk 5. In 

hoeveel lagen van 5 cm de zeefvakken zijn uitgegraven, was afhankelijk van de mate van 

verstoring, de bodemopbouw en het aantreffen van vuursteen in de verschillende lagen.  

 

Verticale en horizontale vondstspreidingen:  

 

Vuursteenvindplaatsen ontstaan doordat de mens in de steentijd vuursteen bewerkte voor het 

maken van gereedschappen. Op de locatie waar ruwe steen werd bekapt tot pijlpunten etc. ontstaat 

een zwerm van afslagen en splinters. Bij het gebruik van vuurstenen werktuigen treedt slijtage op 

en werktuigen werden dan ook dikwijls aangescherpt en als ze te veel waren versleten, afgedankt. 

Dat afval vormt het grootste deel van een vuursteenvindplaats. Op een locatie waar men lange tijd 

verbleef en derhalve ook vaker vuursteen bewerkte, wordt logischerwijs ook een grotere 

verspreiding van materiaal gevonden. De kern van een vuursteenvindplaats bestaat dan ook uit de 

locatie waar de meeste vuurstenen aanwezig zijn. Daaromheen neemt de hoeveelheid vuursteen 

af. Het gebied met een dunne spreiding aan materiaal wordt dan ook wel de randzone of periferie 

genoemd.  

 

Systematisch zeefonderzoek van de laatste decennia heeft aangetoond dat bij een intacte 

vuursteenvindplaats de verticale spreiding van het materiaal een normaal verdeling kent.
7
 Door de 

hoeveelheid vondsten (in dit geval vuursteen) af te beelden tegen de diepte van de zeefeenheden, 

kan een curve gemaakt worden van de verticale vondstspreiding. Deze spreiding ontstaat doordat 

materiaal dat oorspronkelijk aan het oppervlak lag, door bodemvormingsprocessen langzaam door 

de top van het sediment zakt (in dit geval dekzand). Naarmate de vindplaats langer aan het 

oppervlak ligt, kan de verticale spreiding groter worden, of de vindplaats raakt verstoord waardoor 

de spreiding wordt afgetopt, of er door post-depositionele processen meerdere pieken in de 

spreiding aanwezig zijn.  

 

Een goede intacte vuursteenverspreiding heeft dan ook min of meer de vorm van een discus met 

een hoge concentratie in de kern (zowel in horizontale en verticale zin) en een randzone waar de 

hoeveelheid vuursteen sterk afneemt. Binnen een nederzetting zullen verschillende van dergelijke 

activiteitenzones aanwezig geweest zijn. Een steentijdvindplaats bestaat daarom dan ook uit 

verschillende discusvormige verdichtingen ofwel clusters.  

 

Palimpsesten 

 

Door de clusters uit te zeven kan een ruimtelijke analyse worden uitgevoerd met als doel om de 

activiteit die de zwerm vuursteen heeft veroorzaakt te reconstrueren. Dan wordt duidelijk wat men 

op die locatie precies heeft gedaan. Een uitdaging bij de studie naar steentijdvindplaatsen is het 

verschijnsel palimpsest. Deze term wordt in de archeologie gebruikt als het resultaat van 

verschillende activiteiten op dezelfde locatie. Dit betekent dat de resultaten van diverse 

handelingen niet op elkaar maar door elkaar liggen. Het is dan niet altijd mogelijk om de 

verschillende handelingen of activiteiten te scheiden, waardoor deze clusters dikwijls minder 

waardevol zijn dan clusters die zijn gevormd door een enkele handeling.  

 

 

 

 
7
 Deeben 1999. 
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Proefsleuvenonderzoek 

Tijdens het IVO zijn gelijkmatig verspreid over deelgebied B zes proefsleuven aangelegd van 30 m 

lang en 4 m breed met een totale oppervlakte van 720 m
2
. Het bleek noodzakelijk om één sleuf 

(sleuf 5) op te splitsen in twee delen vanwege de aanwezigheid van een geasfalteerde weg 

halverwege de put. De sleuven zijn van noord naar zuid genummerd in volgorde van aanleg als put 

1 tot en met 6 (afb. 6). Voor aanvang van het onderzoek zijn foto’s gemaakt van de beginsituatie en 

de omgeving. 

Het graafwerk is verricht door een bandenkraan met gladde bak. De vlakken zijn machinaal 

aangelegd. Waar nodig is het vlak handmatig bijgeschaafd. Bij de aanleg van het vlak en in de 

grondstort is met een metaaldetector gezocht naar metalen objecten. Deze en eventuele andere 

bijzondere vondsten zijn als puntvondst ingemeten. Het vlak is voorzichtig laagsgewijs verdiept tot 

op het niveau waarop grondsporen zich begonnen af te tekenen of bij afwezigheid daarvan tot in de 

top van de natuurlijke ondergrond. Grondsporen zijn direct ingekrast en voorzien van een 

spoornummer. Vervolgens is het vlak en ieder spoor daarin gefotografeerd en digitaal ingemeten 

met een robotic Total Station (rTS). Met de rTS zijn ook elke 3 tot 5 m hoogtes ingemeten van het 

vlak en maaiveld. Alle aangetroffen grondsporen, met uitzondering van recente ingravingen en 

boom-/plantgaten zijn met de hand gecoupeerd en gedocumenteerd. Coupes zijn gefotografeerd, 

getekend op schaal 1:20 en beschreven.  

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw van het plangebied is in elke proefsleuf een profielkolom 

aangelegd, geschaafd, gefotografeerd, getekend op schaal 1:20 en alle lagen zijn beschreven. 

 

 

Afb. 5. Oorspronkelijk proefsleuvenplan uit het PvE. 
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Afb. 6. Ligging van de proefsleuven van fase 2 en vuursteenvindplaatsen in relatie tot het 

proefsleuvenonderzoek van fase 1 in 2016.  
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Afb. 7. Vooraf opgesteld boorgrid voor het aanvullend booronderzoek met megaboringen.  

 

 

Afb. 8. Zeefput en zeefinstallatie in het veld om direct alle grondmonsters te kunnen zeven.  
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3 Fysisch geografisch onderzoek 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de opbouw en de genese van het plangebied Ekelenberg te Zuidwolde 

besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van literatuurgegevens, informatie verkregen bij het 

vooronderzoek en het veldonderzoek. Bij het veldonderzoek is de profielopbouw van de putten 

gedocumenteerd en bestudeerd, teneinde een beeld te verkrijgen van de bodemopbouw, de 

gaafheid van de bodem en de (geologische) opbouw en genese van het plangebied. 

 

3.2 Methode 

Voor het fysisch geografisch onderzoek is gebruik gemaakt van gedocumenteerde profielwanden 

en kolomopnamen in alle putwanden. De profielen zijn handmatig opgeschaafd en vervolgens 

ingekrast en gedocumenteerd. Hierbij zijn zowel lithologische lagen als archeologisch relevante 

lagen onderscheiden, zoals vegetatiehorizonten, cultuurlagen en eventuele sporen. Alle lagen zijn 

bemonsterd en beschreven op textuur, kleur, gehalte organische stof en andere lithologische en 

bodemkundige verschijnselen. De profielen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode die de lithologische beschrijving conform NEN5104 hanteert.  

 

3.3 Algemene geologie en bodemopbouw 

Het plangebied is gelegen op het Drents keileemplateau. De ondergrond in dit deel van Nederland 

is ontstaan tijdens de twee laatste ijstijden in de geologische periode die Pleistoceen heet. 

Gedurende de voorlaatste IJstijd – het Saalien – bereikte het landijs Nederland. In een aantal 

verschillende fasen werden oudere afzettingen en grondmorene (Formatie van Drente) door het ijs 

opgestuwd tot hogere en lagere stuwwallen. Dit gebeurde in verschillende fasen; perioden van 

ijsuitbreiding werden afgewisseld met perioden tijdens welke het ijs langere tijd op dezelfde plek 

bleef liggen. Rond de lijn Meppel-Coevorden bevindt zich een complex met lage stuwwallen.
8
 Het 

plangebied bevindt zich op het zuidelijke deel van zo’n stuwwal (afb. 9). In de ondergrond bevindt 

zich een keileemlaag (grondmorene) die gevormd is onder een gletsjer. Keileem is een mix van 

klei, leem, zand, grind en grotere keien. Deze materialen zijn meegevoerd in de onderste laag van 

gletsjers en bleven liggen nadat het ijs zich had teruggetrokken. Meestal is de keileemlaag in een 

grondmorene enkele meters dik, maar er zijn ook plaatsen waar het wel enkele tientallen meters dik 

is. Keileem is taai en slecht doordringbaar voor water. Daarom is het in het verleden gebruikt om 

dijken mee te bouwen. 

Tijdens de laatste koude periode van het Pleistoceen (Weichselien (ongeveer 20.000 jaar geleden) 

bereikte het landijs Nederland niet. Er heerste in deze periode een zeer koud klimaat, zogenaamde 

periglaciale omstandigheden. Het gebied veranderde in een toendra. Door de voornamelijk 

westelijke winden werden dekzanden afgezet op de keileem. Deze behoren tot de Formatie van 

Boxtel. 

 

 
8
 Toelichting bodemkaart kaartblad 22 West en 22 Oost Coevorden. 
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Afb. 9. Geomorfologische kaart van het plangebied 1:25.000. 

 

Het Holoceen omvat de laatste 10.000 jaar op de geologische tijdschaal. Het Holoceen is een 

warme periode in de geologische geschiedenis. Als gevolg van de toename in temperatuur en 

neerslag begon zich in het Holoceen een dicht vegetatiedek te ontwikkelen. Sedimenten werden 

hierdoor vastgelegd en in de dekzanden en het keileem begonnen bodems zich te ontwikkelen. In 

de dekzanden, maar ook in de arme keileemzanden ontstaat er veelal een humuspodzol. Tijdens 

een bodemvormend proces dat podzolisering heet, worden oplosbare stoffen uit de bovengrond 

naar beneden verplaatst en geheel uitgespoeld of op geringere diepte weer afgezet. De laag 

waaruit stoffen zijn uitgespoeld, wordt de loodzandlaag genoemd of E-horizont. De laag waarin een 

deel van de humus en ijzerverbindingen worden afgezet, is de inspoelings-, of Bh, Bhs of Bs-

horizont. De humuspodzolgronden worden ingedeeld op basis van aan- of afwezigheid van 

grondwaterinvloed tijdens de bodemvorming. Bij gronden die hoog boven het grondwater lagen, zijn 

de zanden blond gekleurd door de aanwezigheid van ijzerhuidjes rond de zandkorrels 

(haarpodzolgronden). In lager gelegen gebieden waar de grondwaterstand hoger was tijdens de 

bodemvorming zijn de zandkorrels vaak vaalbleek van kleur door het ontbreken van ijzer (veld- en 

laarpodzolgronden). Op de bodemkaart zijn in het plangebied veldpodzolgronden in lemig fijn zand 

gekarteerd.
9
 

 

3.4 Bodemopbouw in het plangebied 

De zes proefsleuven in deelgebied B laten eenzelfde beeld zien als de reeds eerder onderzochte 

proefsleuven van fase1 ten westen van deelgebied B. Waar bos heeft gestaan of waar de 

 
9
 Toelichting bodemkaart kaartblad 22 West en 22 Oost Coevorden. 
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proefsleuven zijn aangelegd in de directe nabijheid van nog bestaande bomen is een podzol 

aanwezig (afb. 10) en waar het terrein in gebruik is geweest als camping is de bodemopbouw 

verstoord (afb. 11). De basis van de profielkolommen bestond uit zwak tot matig zandig grof zand 

met veel grind. Dit is geïnterpreteerd als keileem. De keileemlaag is afgedekt door een laag zwak 

zandig matig fijn zand. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand. In zowel het dekzand als het 

onderliggende materiaal is een podzolbodem ontwikkeld. Een strooisellaag is niet aangetroffen 

maar onder de bouwvoor zijn wel achtereenvolgens een humeuze Ah-horizont, een E-horizont, een 

Bh-horizont en een Bs-horizont aanwezig. 

 

  

Afb. 10. Voorbeeld van een podzol in proefsleuf 1. 

 

 

Afb. 11. Voorbeeld van een recent geroerde bodem in proefsleuf 5.  

 

3.5 Conclusie 

Het plangebied bevindt zich op het zuidelijke deel van de stuwwal van Zuidwolde. De ondergond 

bestaat hier uit keileem afgedekt door dekzand. In het deel van het plangebied waar bos heeft 

gestaan of nog altijd bomen staan, is een podzolbodem in het gebied aangetroffen. In die delen van 

het plangebied die in gebruik waren als camping is de bodem verstoord en is de top van de podzol 

verdwenen.  
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4 Sporen en structuren 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn enkel recente verstoringen aangetroffen die kunnen worden 

toegeschreven aan het voormalige gebruik als campingterrein en natuurlijke fenomenen (afb. 12). 

De recente verstoringen bestaan uit kabel- en leidingsleuven, septic tanks, afvaldumps en houten 

paaltjes en paalkuilen (afb. 13). Tevens zijn veel natuurlijke verkleuringen aangetroffen die zijn 

veroorzaakt door boomvallen, boomvlekken, plant- en wortelgaten en diergangen.  

 

 

Afb. 12. Allesporenkaart van het proefsleuvenonderzoek.  
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Afb. 13. Voorbeeld van wat de campinggasten zoal hebben achtergelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

5 Vuursteen 
(R. Machiels) 

5.1 Inleiding  

Het onderzoek naar de drie vuursteenvindplaatsen is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase 

bestond uit een boorcampagne met megaboringen in een 2,5 x 2,5 m grid. In afbeelding 14 staat 

een overzicht weergegeven van alle boringen die door bestaande obstakels zoals bomen en 

asfaltwegen niet konden worden gezet of waar sprake was van een compleet verstoord 

bodemprofiel. Vervolgens zijn op basis van de concentraties vuursteen en de mate van verstoring 

locaties bepaald waar een twaalftal met de hand gegraven proefputten van 50 x 50 cm zijn 

aangelegd. Hierbij zijn in totaal 5.550 vuursteenvondsten van de drie verschillende 

vuursteenlocaties verzameld. Na determinatie van dit assemblage is deze onder te verdelen in vier 

werktuigen, 392 stuks bewerkingsafval, negen potlids en 5.144 pseudoartefacten.
10

 

Pseudoartefacten zijn natuurlijke vuursteenfragmenten die niet door de mens zijn bewerkt en in de 

keileem voorkomen. Ze worden in het navolgende niet meer behandeld. Potlids zijn splinters 

vuursteen die van een groter fragment afspringen wanneer dit sterk wordt verhit. 

 

5.2 Spreiding van het vuursteen 

Het vuursteen is verspreid over drie locaties verzameld waar al eerder bij booronderzoeken 

vuursteen was aangetroffen. De 406 artefacten zijn verspreid over de drie vindplaatsen 

aangetroffen in zowel de boringen als de proefputjes. Uit de boringen zijn 104 (N = 25%) artefacten 

afkomstig. Bij het graven van de testvakken zijn er 302 (N = 75%) aangetroffen. In het navolgende 

zal het vuursteen per vindplaats en per vak behandeld worden. Voor een overzicht van de totale 

assemblage, zie tabel 2. 

 

Tabel 2. Overzicht van alle vuurstenen artefacten.  

Type artefact  Morene vuursteen  onbepaald  verbrand  Totaal 

Afslag  36   3 39 

B spits 1 1 

Brok  1 1 

Chips < 1 cm   292 46 338 

D spits  1 1 

Decorticatiestuk  2 1 3 

Gekerfde afslag  1 1 

Geretoucheerde afslag  2 2 

Geteste kern   1 1 

Kerfrest distaal met kerf links  1 1 

Kerfrest proximaal met kerf links    1 1 

Kerfrest proximaal met kerf rechts  1 1 

Kernrandstuk  2 2 

Kling  4 4 

Potlid    9 9 

Stekerafslag  1 1 

Totaal 54 292 60 406 

 

5.2.1 Grondstof en verbranding  

In grote delen van Noord-Nederland komt vuursteen in de ondergrond voor. Dit materiaal is tijdens 

de voorlaatste ijstijd vanuit Scandinavië met het landijs naar ons land getransporteerd. De morenes 

die bij het terugtrekken van dit landijs achterbleven, bevatten een mengsel van leem, zand en veel 

(vuur)stenen. Dit wordt keileem of keizand genoemd. 

Bij het determineren van het vuursteen is het vaak moeilijk om de grondstof te bepalen. 

Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Vaak is het materiaal klein en zonder cortex en soms 

 
10

 Conform Deeben & Schreurs 1997. 
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is het verbrand, gepatineerd of treden er mechanische processen op waardoor de vuursteen 

verkleurd is.
11

  

Onder het begrip patina worden postdepositionele oppervlakteveranderingen verstaan die het 

gevolg kunnen zijn van mechanische, chemische en biologische processen. Hierin zijn meerdere 

variabelen te onderscheiden, bijvoorbeeld kleurpatina, witte patina, zwarte patina en glanspatina, 

maar ook moet gedacht worden aan windlak, krassen, drukkegels en afrondingen door fluviatiel 

transport.
12

 

 

Bij de 406 artefacten van Zuidwolde zijn deze factoren ook in meer en mindere mate van belang, 

waardoor de grondstofbepaling met enige reserve bekeken moet worden. Uit de grondstofanalyse 

blijkt dat 54 (N = 14%) artefacten gemaakt zijn van lokaal verzamelde vuursteen, namelijk 

morenevuursteen. De meeste artefacten zijn chips, in totaal 292 (N = 71%), waarbij het materiaal 

vaak zo klein is dat grondstofbepaling niet meer goed mogelijk is. Vervolgens zijn 60 (N = 15%) 

artefacten dusdanig verbrand dat de grondstof ook hier niet meer te bepalen is. 

 

 

Afb. 14. Overzicht van alle boringen met een volledig verstoord profiel.  

 

5.3 Vuursteen per put 

In de navolgende paragraaf zal het vuursteenmateriaal per put behandeld worden. De 

contextgegevens voor zover van toepassing zullen hier ook vermeld worden.  

 

5.3.1 Put 7: boringen 

Bij de boringen in put 7 zijn de monsters stratigrafisch verzameld per bodemhorizont. Door deze 

manier van boren en verzamelen is het mogelijk om de verticale verspreiding van de vuurstenen 

artefacten in relatieve diepte en per bodemhorizont te bepalen.
13

 Van de 55 geplande boringen zijn 

er drie vervallen en van de resterende 52 boringen laten er achttien een verstoord bodemprofiel 

zien (afb. 14). Bij de 58 aangetroffen artefacten kon er één als een geretoucheerde afslag worden 

gedetermineerd. De rest is als afval te classificeren. Voor de verdere typologische onderverdeling 

van het vuursteenmateriaal in put 7 zie tabel 3.  

 
11

 Elburg et al. 2016. 
12

 Kiers & Niekus 2016, 33-34. 
13

 Deeben 1999; Deeben en Groenewoudt 1999; Langbroek 1998. 
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Tabel 3. Typologische onderverdeling van de artefacten uit boringen in put 7.  

Type artefact Totaal 

1710 Geretoucheerde afslag  1 

3010 Brok  1 

3021 Decorticatiestuk  1 

3050 Afslag  7 

3052 Chips < 1 cm 46 

3060 Kling  1 

3090 Potlid  1 

Eindtotaal 58 

 

In de horizontale verspreiding zijn drie concentraties waarneembaar. De concentratie in het zuiden 

van de put is verstoord door recente ingravingen waardoor hier geen testvakken zijn aangelegd. In 

de concentratie in het westen zijn de testvakken 3 en 4 aangelegd. De testvakken in de oostelijke 

concentratie hebben uiteindelijk een aanzienlijk aantal artefacten opgeleverd (afb. 15). 

 

5.3.2 Put 7: zeefvakken  

Op basis van de boringen en de verstoringen is besloten om de gaafheid van de vindplaats vast te 

stellen aan de hand van de verticale verspreiding van de vuurstenen artefacten.
14

 Hiervoor zijn op 

twee locaties twee vakken van 50 x 50 cm opgegraven in maximaal zeven lagen van 5 cm. De 

totale diepte van de vakken werd bepaald door het voorkomen van vondsten in de zeefvakken. 

 

Zeefvak 3 en 4 

De twee zeefvakken 3 en 4 tussen boringen 135 en 144 in het westen van put 7 hebben in totaal 

tien artefacten opgeleverd. De artefacten zijn onder te verdelen in negen chips <1cm en een 

geteste kern. 

 

 

Afb. 15. Verspreiding en concentratie van vuursteen uit boringen in put 7.  

 

 
14

 Idem. 



 

 

De verticale spreiding van vak 3 en 4 laat een verstoorde normaalverdeling zien door de 

afwezigheid van vondsten in laag

vondstspreiding verstoord is (

 

Afb. 16. Aantal vuurstenen per laag

 

Zeefvak 5 en 6 

De twee zeefvakken 5 en 6 nabij de boringen 132 en 133 in het oostelijk dee

totaal 57 artefacten opgeleverd. 

Beide spitsen zijn lichtelijk gepatineerd en vertonen over het gehele oppervlak een glans.

De B- en D-spitsen die zijn aangetroffen in va

Mesolithicum.
15

 De afslagen en de klingen zijn niet nader te dateren. Voor verdere typologische 

onderverdeling zie tabel 4. 

 

Tabel 4. Typologische onderverdeling

Type Artefact  Vak 

B spits 

D spits  

Afslag  

Chips < 1 cm  18

Kling  

Potlid    

Eindtotaal 23

 

De verticale spreiding van vak 5 laat een aardige normaalverdeling zien. De hoeveelheden 

vuursteen beginnen relatief laag vanaf het eerste vlak waardoor het niet aannemelijk is dat deze 

afgetopt is. 

Ook bij vak 6 is deze manier van opgraven toegepast om de verticale spreiding van de artefacten in 

relatieve hoogte tot elkaar te verkrijgen. De verticale spreidi

normaalverdeling zien door het afwezig zijn van vondsten in laag 3. De onderzochte vakken 5 en 6 

in put 7 tonen gezamenlijk een 

gedeeltelijk aangetast, maar is de kern van deze clusters in verticale zin nog wel aanwezig. Daa

kan herleid worden dat dit cluster

als 6 is een E-horizont aanwezig, maar deze bevat veel sporen van bioturbatie en is

 
15

 Crombé 1998; Newell 1975; Deeben 

De verticale spreiding van vak 3 en 4 laat een verstoorde normaalverdeling zien door de 

vondsten in laag 1 en laag 3. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de 

(afb. 16). 

per laag in vak 3 en 4. 

De twee zeefvakken 5 en 6 nabij de boringen 132 en 133 in het oostelijk deel van de put hebben in 

totaal 57 artefacten opgeleverd. Deze zijn onder te verdelen in twee spitsen en 55 stuks afval. 

Beide spitsen zijn lichtelijk gepatineerd en vertonen over het gehele oppervlak een glans.

spitsen die zijn aangetroffen in vak 5 zijn typische gidsartefacten voor het 

De afslagen en de klingen zijn niet nader te dateren. Voor verdere typologische 

Typologische onderverdeling van het vuursteen uit de vakken 5 en 6.  

 5 Vak 6 Totaal  

1   1 

1 1 

2 1 3 

18 31 49 

1 1 

2 2 

23 34 57 

De verticale spreiding van vak 5 laat een aardige normaalverdeling zien. De hoeveelheden 

en relatief laag vanaf het eerste vlak waardoor het niet aannemelijk is dat deze 

Ook bij vak 6 is deze manier van opgraven toegepast om de verticale spreiding van de artefacten in 

relatieve hoogte tot elkaar te verkrijgen. De verticale spreiding van vak 6 laat een licht verstoorde 

verdeling zien door het afwezig zijn van vondsten in laag 3. De onderzochte vakken 5 en 6 

een redelijke normaalverdeling. Waarschijnlijk zijn beide vakken 

is de kern van deze clusters in verticale zin nog wel aanwezig. Daa

kan herleid worden dat dit cluster mogelijk nog redelijk geconserveerd is (afb. 17). In zowel vak 5 

horizont aanwezig, maar deze bevat veel sporen van bioturbatie en is

Deeben et al. 2016. 
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De verticale spreiding van vak 3 en 4 laat een verstoorde normaalverdeling zien door de 

1 en laag 3. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de 

 

l van de put hebben in 

spitsen en 55 stuks afval. 

Beide spitsen zijn lichtelijk gepatineerd en vertonen over het gehele oppervlak een glans. 

k 5 zijn typische gidsartefacten voor het 

De afslagen en de klingen zijn niet nader te dateren. Voor verdere typologische 

De verticale spreiding van vak 5 laat een aardige normaalverdeling zien. De hoeveelheden 

en relatief laag vanaf het eerste vlak waardoor het niet aannemelijk is dat deze 

Ook bij vak 6 is deze manier van opgraven toegepast om de verticale spreiding van de artefacten in 

at een licht verstoorde 

verdeling zien door het afwezig zijn van vondsten in laag 3. De onderzochte vakken 5 en 6 

Waarschijnlijk zijn beide vakken 

is de kern van deze clusters in verticale zin nog wel aanwezig. Daaruit 

In zowel vak 5 

horizont aanwezig, maar deze bevat veel sporen van bioturbatie en is op twee 



 

 

plekken geheel verstoord en afwezig. Op een dieper niveau is in de B

doorworteling. 

 

Afb. 17. Aantal vuurstenen per laag

 

5.3.3 Put 8: boringen 

Bij de boringen in put 8 zijn de monsters stratigrafisch verzameld per 

manier van boren en verzamelen is het mogelijk om de verticale verspreiding van de vuurstenen 

artefacten in relatieve diepte en per bodemhorizont te bepalen. Van 

één komen te vervallen en van de re

bodemprofiel zien.  

De 57 aangetroffen artefacten zijn alle

niet nader te dateren. Eén van de weinige uitzonderingen hierop zijn de kerfresten die

voorkomen in het Mesolithicum en het afvalproduct zijn 

verdere typologische onderverdeling van het vuursteen

In de horizontale verspreiding zijn twee concentraties waarne

van de put is recent verstoord waardoor hier geen testvakken zij

een grote kuil in het terrein. In de concentratie in het midden van de put zijn de testvakken 1 en 2 

aangelegd (afb. 18). 

 

Tabel 5. Typologische onderverdeling van

Type artefact  

Decorticatiestuk  

Afslag  

Chips < 1 cm  

Stekerafslag  

Kerfrest distaal met kerf links 

Potlid  

Eindtotaal 

 

5.3.4 Put 8: zeefvakken 

Op basis van de boringen en 

van de concentratie in het noord

verspreiding van de vuurstenen artefacten. Hiervoor zijn nabij de locati

180 twee vakken van 50 x 50 cm opgegraven in maximaal vier

 

plekken geheel verstoord en afwezig. Op een dieper niveau is in de B-horizont sprake van 

per laag in vak 5 en 6.  

Bij de boringen in put 8 zijn de monsters stratigrafisch verzameld per bodemhorizont. Door deze 

manier van boren en verzamelen is het mogelijk om de verticale verspreiding van de vuurstenen 

artefacten in relatieve diepte en per bodemhorizont te bepalen. Van de 24 geplande boringen is er 

n komen te vervallen en van de resterende 23 boringen laten er dertien een verstoord 

De 57 aangetroffen artefacten zijn allemaal als productieafval te classificeren. Het afval is m

n van de weinige uitzonderingen hierop zijn de kerfresten die

esolithicum en het afvalproduct zijn van de fabricage van microspitsen. Voor de 

nderverdeling van het vuursteenmateriaal in put 8 zie tabel 5

In de horizontale verspreiding zijn twee concentraties waarneembaar. De concentratie in het zuiden 

verstoord waardoor hier geen testvakken zijn aangelegd. Hier was sprake van 

In de concentratie in het midden van de put zijn de testvakken 1 en 2 

Typologische onderverdeling van het vuursteen uit de boringen in put 8. 

Totaal 

1 

7 

45 

1 

Kerfrest distaal met kerf links  1 

2 

57 

 omdat het zuiden recent verstoord was, is besloten om de gaafheid 

van de concentratie in het noordwesten van de put vast te stellen op basis van de verticale 

verspreiding van de vuurstenen artefacten. Hiervoor zijn nabij de locatie van de boringen 177 en 

50 cm opgegraven in maximaal vier lagen van 5 cm.  

27 

horizont sprake van 

 

bodemhorizont. Door deze 

manier van boren en verzamelen is het mogelijk om de verticale verspreiding van de vuurstenen 

de 24 geplande boringen is er 

een verstoord 

als productieafval te classificeren. Het afval is meestal 

n van de weinige uitzonderingen hierop zijn de kerfresten die veelvuldig 

de fabricage van microspitsen. Voor de 

5. 

embaar. De concentratie in het zuiden 

Hier was sprake van 

In de concentratie in het midden van de put zijn de testvakken 1 en 2 

ten om de gaafheid 

westen van de put vast te stellen op basis van de verticale 

e van de boringen 177 en 
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Afb. 18. Verspreiding en concentratie van vuursteen uit boringen in put 8.  

 

Zeefvak 1 en 2 

De zeefvakken 1 en 2 hebben in totaal 43 artefacten opgeleverd die allen tot het productieafval 

gerekend kunnen worden. Het afval is meestal niet nader te dateren. Eén van de weinige 

uitzonderingen hierop zijn de twee kerfresten die zijn aangetroffen in vak 2. Deze komen veelvuldig 

voor in het Mesolithicum en zijn het afvalproduct van de fabricage van microspitsen.  

Voor de verdere typologische onderverdeling van het vuursteenmateriaal in de vakken van put 8 zie 

tabel 6. 

 

Tabel 6. Typologische onderverdeling van het vuursteen uit de vakken 1 en 2 in put 8.  

Type artefact  Vak 1 Vak 2 Totaal  

Geretoucheerde afslag  1 1 

Decorticatiestuk  1 1 

Afslag  3 2 5 

Chips < 1 cm 21 13 34 

Kerfrest proximaal met kerf rechts  1 1 

Kerfrest proximaal met kerf links  1 1 

Eindtotaal 24 19 43 

 

De verticale spreiding van de vakken 1 en 2 laat een verstoord beeld van een normaalverdeling 

zien. De hoeveelheden vuursteen vanaf het eerste vlak zijn hoog en bij laag 3 nemen ze weer sterk 

af om in laag 4 weer toe te nemen. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de vondstspreiding 

verstoord is geraakt (afb. 19). 
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Afb.19. Aantal vuurstenen per laag in vak 1 en 2.  

 

5.3.5 Put 9: boringen  

Ook bij de boringen in put 9 zijn de monsters stratigrafisch verzameld per bodemhorizont. Door 

deze manier van boren en verzamelen is het mogelijk om de verticale verspreiding van de 

vuurstenen artefacten in relatieve diepte en per bodemhorizont te bepalen. Van de 114 geplande 

boringen zijn er achttien komen te vervallen wegens ernstige verstoringen door bomen en 

asfaltwegen en van de resterende 96 boringen laten er negentien een verstoord bodemprofiel zien.  

De 104 in de boringen aangetroffen artefacten zijn onder te verdelen in een gekerfde afslag die als 

werktuig geclassificeerd kan worden en productieafval. Het afval is meestal niet nader te dateren. 

Helaas is de gekerfde afslag geen gidsartefact voor een specifieke periode waardoor geen van de 

artefacten nader gedateerd kunnen worden. Voor de verdere typologische onderverdeling van het 

vuursteenmateriaal uit de boringen van put 9 zie tabel 7. 

In de horizontale verspreiding zijn meerdere concentraties waarneembaar. Er is besloten om op 

drie locaties testvakken aan te leggen. In de concentratie in het noorden van de put zijn de 

testvakken 7 en 8 aangelegd. In het oosten zijn de testvakken 9 en 10 aangelegd. In de 

concentratie in het zuiden zijn de testvakken 11 en 12 aangelegd (afb. 20). 

 

Tabel 7. Typologische onderverdeling van het vuursteen uit de boringen in put 9.  

type artefact  totaal 

gekerfde afslag  1 

kernrandstuk  1 

afslag  11 

chips < 1 cm  88 

kling  1 

potlid  2 

totaal 104 

 

5.3.6 Put 9: zeefvakken 

Op basis van de boringen en de verstoringen is besloten om de gaafheid van de niet of minder 

verstoorde delen van de vindplaats vast te stellen op basis van de verticale verspreiding van de 

vuurstenen artefacten. Hiervoor zijn op drie locaties twee vakken van 50 x 50 cm opgegraven in 

maximaal vijf lagen van 5 cm. De aangetroffen artefacten in de testvakken van put 9 zijn niet nader 

te dateren, omdat gidsartefacten van een specifieke periode ontbreken.  
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Zeefvak 7 en 8 

De twee zeefvakken 7 en 8 tussen boringen 14 en 15 in het noordwesten van put 9 hebben in 

totaal dertien artefacten opgeleverd. De artefacten zijn onder te verdelen in negen chips < 1cm, 

drie afslagen en een potlid. 

 

 

Afb. 20 .Verspreiding en concentratie van het vuursteen uit boringen in put 9.  

 

De verticale spreiding van de vakken 7 en 8 laat een verstoord beeld van een normaalverdeling 

zien. De hoeveelheden vuursteen vanaf het eerste vlak zijn hoog en bij laag 2 nemen ze weer af 

om in laag 4 weer toe te nemen. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de vondstspreiding 

verstoord is geraakt. De hoeveelheden vuursteen zijn vanaf het eerste vlak relatief hoog. Hierdoor 

kan geconcludeerd worden dat de vondstspreiding ook is afgetopt (afb. 21). 

 



 

 

Afb. 21. Aantallen per vak per laag vakken 7 en 8

 

Zeefvak 9 en 10 

De twee zeefvakken 9 en 10 nabij de boringen 85 en 86 in het oostelijk deel van de put hebben in 

totaal 34 artefacten opgeleverd die allemaal

te verdelen in één kernrandstuk, twee afslagen en 34 chips < 1 cm.

De verticale spreiding van de vakken 9 en 10 laat ook een verstoord beeld van een 

normaalverdeling zien. De hoe

pas in laag 3. Waarschijnlijk is de vondstverspreiding verstoord geraakt tot in deze lagen. In vak 10 

zijn vanaf het eerste vlak de hoeveelheden hoog en bij laag 3 geheel afwezig om in laag 4 weer toe 

te nemen. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de vondstsp

hoeveelheden vuursteen zijn in vak 10 vanaf het eerste vlak relatief hoog en ontbreken hier in vak 

9. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de vondstspreiding ook is afgetopt

 

Afb. 22. Aantal vuurstenen per laa

 

Zeefvak 11 en 12 

In de twee zeefvakken 11 en 12 tussen de boringen 108 en 109 in het zuidelijk deel van de put zijn 

in totaal 28 artefacten aangetroffen. Deze kunnen allemaal

onder te verdelen in één afslag, één

. Aantallen per vak per laag vakken 7 en 8 

De twee zeefvakken 9 en 10 nabij de boringen 85 en 86 in het oostelijk deel van de put hebben in 

artefacten opgeleverd die allemaal tot het afval gerekend kunnen worden. Deze zij

kernrandstuk, twee afslagen en 34 chips < 1 cm. 

De verticale spreiding van de vakken 9 en 10 laat ook een verstoord beeld van een 

normaalverdeling zien. De hoeveelheden vuursteen in vak 9 ontbreken in laag 1 en 2 en beginnen 

in laag 3. Waarschijnlijk is de vondstverspreiding verstoord geraakt tot in deze lagen. In vak 10 

zijn vanaf het eerste vlak de hoeveelheden hoog en bij laag 3 geheel afwezig om in laag 4 weer toe 

te nemen. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de vondstspreiding verstoord is geraakt. De 

hoeveelheden vuursteen zijn in vak 10 vanaf het eerste vlak relatief hoog en ontbreken hier in vak 

9. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de vondstspreiding ook is afgetopt (afb. 

per laag in vak 9 en 10. 

In de twee zeefvakken 11 en 12 tussen de boringen 108 en 109 in het zuidelijk deel van de put zijn 

aangetroffen. Deze kunnen allemaal tot het afval gerekend word

afslag, één potlid en 26 chips < 1 cm. 
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De twee zeefvakken 9 en 10 nabij de boringen 85 en 86 in het oostelijk deel van de put hebben in 

tot het afval gerekend kunnen worden. Deze zijn onder 

De verticale spreiding van de vakken 9 en 10 laat ook een verstoord beeld van een 

ontbreken in laag 1 en 2 en beginnen 

in laag 3. Waarschijnlijk is de vondstverspreiding verstoord geraakt tot in deze lagen. In vak 10 

zijn vanaf het eerste vlak de hoeveelheden hoog en bij laag 3 geheel afwezig om in laag 4 weer toe 

reiding verstoord is geraakt. De 

hoeveelheden vuursteen zijn in vak 10 vanaf het eerste vlak relatief hoog en ontbreken hier in vak 

afb. 22). 

 

In de twee zeefvakken 11 en 12 tussen de boringen 108 en 109 in het zuidelijk deel van de put zijn 

tot het afval gerekend worden en zijn 
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De onderzochte vakken 11 en 12 laten nog een redelijke normaalverdeling zien (afb. 23). In het 

profiel is echter waargenomen dat de E-horizont (uitspoelingshorizont) is afgetopt en dat de basis 

van het profiel wordt gevormd door een boomval waarbij de B-horizont niet meer intact is.  

 

 

Afb. 23. Aantal vuurstenen per laag in vak 11 en 12.  

 
5.4 Conclusie en datering  

De 406 aangetroffen artefacten die verspreid over de drie locaties zijn verzameld, behoren mogelijk 

tot één en dezelfde archeologische periode. De aangetroffen B- en D-spits, alsmede de kerfresten, 

worden gedateerd in het Mesolithicum.
16

 De gidsartefacten uit het Mesolithicum duiden 

waarschijnlijk op één of meerdere vindplaatsen uit deze periode. Omdat D-spitsen niet voorkomen 

in het Vroeg-Mesolithicum in Noord-Nederland kan de concentratie in put 7 gedateerd worden 

vanaf het Midden-Mesolithicum.
17

 Omdat we hier te maken hebben met meerdere concentraties 

vuursteen in verschillende opgravingsputten is het waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met 

clusters uit meerdere fasen van het Mesolithicum. 

 

Tijdens het booronderzoek werd duidelijk dat het om een aanzienlijk areaal gaat waarin vuurstenen 

artefacten zijn aangetroffen. De horizontale verspreiding maakt duidelijk dat het om meer dan één 

concentratie moet gaan. Duidelijk is ook dat een aanzienlijk gedeelte van het terrein ernstig 

verstoord is door het voormalig gebruik van het terrein als camping en door boomvallen en de 

doorworteling van bomen en struiken. Dit heeft zowel horizontaal als verticaal gezorgd voor 

verstoring van de vuursteenvindplaatsen. 

Om uitspraken te kunnen doen over de gaafheid van de vuursteenvindplaatsen wordt gekeken naar 

zowel de horizontale als de verticale spreiding. Zoals hierboven ook is aangegeven, wordt de 

verticale spreiding in absolute aantallen in relatie met de diepte ten opzichte van het 

oorspronkelijke maaiveld als uitgangspunt genomen.
18

 Daaruit blijkt dat van de twaalf onderzochte 

proefputten in de vakken 5 en 6 in put 7 mogelijk nog sprake is van een normaalverdeling. Ook één 

van de clusters in put 9, vakken 11 en 12, laat nog een redelijke normaalverdeling zien. Door de 

reeds eerder genoemde verstoringen is de bodemopbouw hier echter niet meer (volledig) intact. Er 

moet worden opgemerkt dat de vuursteenspreidingen zelf kenmerken hebben van een palimpsest. 

Wat betreft de conserveringstoestand van het materiaal van deze clusters kan gesteld worden dat 

anorganische vondsten (het vuursteen) redelijk tot goed geconserveerd zijn, maar verkoolde 

ecologische resten zijn niet aangetroffen. Grondsporen die met de vuursteenvindplaatsen 

geassocieerd zouden kunnen worden, zoals haardkuilen, zijn niet aangetroffen.   

 
16

 Newell 1975; Deeben & Niekus 2016; Deeben et al. 2016; Perdaen et al. 2008. 
17

 Deeben et al. 2016. 
18

 Deeben 1999; Deeben & Groenewoudt 1999; Langbroek 1998. 
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6 Conclusies 

6.1 Algemeen  

De hoge verwachting die op basis van het vooronderzoek is gesteld, is bij het 

proefsleuvenonderzoek niet uitgekomen. De hoge verwachting was gebaseerd op de hoge ligging 

op de stuwwal, de gedeeltelijk intacte bodemopbouw, de drie vuursteenvindplaatsen in het 

plangebied en de nabije ligging van verschillende grafstructuren uit het Neolithicum en de Bronstijd. 

Het plangebied ligt op het zuidelijke deel van de stuwwal van Zuidwolde. De natuurlijke ondergrond 

bestaat hier uit keileem afgedekt met dekzand. In de top van het dekzand heeft zich een podzol 

ontwikkeld. Door het gebruik als recreatieterrein is de bodem op locaties verstoord, maar de diepte 

van deze verstoringen is relatief beperkt. Alleen op de locatie van voormalige septic tanks is de 

bodem tot relatief grote diepte verstoord. Het proefsleuvenonderzoek heeft geen archeologische 

sporen of vondsten opgeleverd. In de sleuven zijn alleen recente verstoringen aangetroffen die 

samenhangen met het voormalige campingterrein. Dit betreft kabel- en leidingsleuven, septic tanks, 

ingegraven afvaldumps en enkele recente houten paaltjes of paalkuilen. Tevens zijn veel natuurlijke 

verkleuringen aangetroffen die zijn veroorzaakt door boomvallen, boomvlekken, doorworteling van 

bomen en struiken en diergangen.     

   

Het aanvullend booronderzoek met megaboringen in een 2,5 x 2,5 m grid en de op basis van deze 

resultaten aangelegde twaalf proefputjes van 50 x 50 cm ter plaatse van de drie 

vuursteenvindplaatsen hebben in totaal 406 vuurstenen artefacten opgeleverd. Reeds op het 

maaiveld was duidelijk dat er sprake was van de nodige verstoring van de horizontale verspreiding 

door de aanwezigheid van verschillende grote bomen, maar ook struiken en andere begroeiing, 

asfaltwegen en enkele kuilen/afgravingen die op het maaiveld al zichtbaar waren. Een groot deel 

van de boringen vertoonde een verstoord bodemprofiel of kon niet worden gezet vanwege de 

hierboven benoemde aanwezige obstakels. De locatie van de vakken was gebaseerd op 

vuursteenconcentraties en voor zover mogelijk op basis van de mate van verstoring. Desondanks 

blijkt ook uit de verticale spreiding van het vuursteen dat er veel verstoring heeft plaatsgevonden.      

 

6.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld zullen hier worden beantwoord 

op basis van de bevindingen van het proefsleuvenonderzoek, het karterend booronderzoek en de 

proefputten. 

 

1. Zijn binnen het plangebied, naast de bekende vindplaatsen, meer archeologische vindplaatsen 

aanwezig? 

 

Het onderzoek heeft geen nieuwe vindplaatsen opgeleverd. 

 

2. Wat is de lithologische, lithogenetische en geologische bodemopbouw van het plangebied?  

 

De natuurlijke ondergrond bestaat uit zwak tot matig zandig grof zand met veel grind dat is 

geïnterpreteerd als keileem. De keileemlaag is afgedekt door een laag zwak zandig matig fijn 

zand dat is geïnterpreteerd als dekzand. In zowel het dekzand als het onderliggende materiaal 

is een podzolbodem ontwikkeld, maar waar het terrein in gebruik was als camping is deze 

verstoord. Waar de podzol bewaard is gebleven, is onder de bouwvoor achtereenvolgens een 

humeuze Ah-horizont, een E-horizont, een Bh-horizont en een Bs-horizont aanwezig.  

 

3. In welke mate is het onderzoeksgebied verstoord? 

 

Die delen van het plangebied die niet bebost waren, zijn verstoord geraakt door het gebruik als 

campingterrein. Bomen en struiken daarentegen hebben met hun doorworteling van de bodem 

ook weer voor verstoring gezorgd van de vuursteenvindplaatsen.  

 

4. Indien sporen en/of structuren aanwezig zijn, wat is de aard, omvang, datering, fasering en 

conserveringstoestand van de sporen en structuren?  
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Er zijn geen sporen of structuren aangetroffen, behalve recente verstoringen die samenhangen 

met het voormalig gebruik als campingterrein.  

5. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de datering en hoe is de 

conserveringstoestand van de verschillende vondstcategorieën? 

 

Het proefsleuvenonderzoek heeft geen vondstmateriaal opgeleverd. Het aanvullend boor- en 

proefputonderzoek ter plekke van de drie vuursteenvindplaatsen heeft vuursteen en 

natuursteen aan het licht gebracht. Het merendeel is echter natuurlijk van aard en is met de 

vorming van de stuwwal hier afgezet. In totaal kunnen er 406 vuurstenen als artefact worden 

aangemerkt. Het merendeel is als bewerkingsafval te beschouwen, namelijk chips ≤ 1 cm. 

Enkele artefacten kunnen in het Mesolithicum worden gedateerd.  

 

6. Indien archeologische resten afwezig zijn: wat is hiervoor de verklaring? 

 

In het thans onderzochte deel van het plangebied zijn drie vuursteenvindplaatsen aanwezig. 

Deze zijn onder andere door het voormalige gebruik als campingterrein verstoord, maar ook 

door boomwortels en bioturbatie.  

 

7. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als 

verticaal/stratigrafisch? 

 

De proefsleuven hebben enkel recente verstoringen opgeleverd. Uit het boor- en 

proefputonderzoek blijkt dat zowel horizontaal als verticaal de nodige verstoringen hebben 

plaatsgevonden door het voormalig campinggebruik en doorworteling van bomen en struiken.  

 

8. Kan een relatie, en zo ja welke, worden gelegd met de vondsten/vindplaats in het plangebied 

en die in de omliggende vindplaatsen (grafveld uit Neolithicum, grafheuvels uit het 

Neolithicum/Bronstijd)? 

 

Hoewel de meeste vuurstenen artefacten niet gedateerd kunnen worden, wijzen enkele 

artefacten op een mesolithische datering. De kans is groot dat het meeste bewerkte vuursteen 

ouder is dan de grafstructuren uit het Neolithicum en de Bronstijd, maar dit kan niet geheel 

worden uitgesloten.   

 

9. Is sprake van een behoudenswaardige vindplaats op basis van de criteria voor het waarderen 

van vindplaatsen uit KNA 4.0?  

 

De proefsleuven hebben geen sporen of vondsten opgeleverd. De vuursteenvindplaatsen zijn 

zowel horizontaal als verticaal verstoord door de voormalige camping en door doorworteling 

van bomen en struiken.  

 

 

7 Waardering en selectieadvies 

7.1 Waardering van de vindplaats 

De waardestelling, zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 

versie 4.0, specificatie VS06) gebeurt op drie niveaus: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en 

inhoudelijke kwaliteit. De eerste is niet van toepassing omdat de vindplaats niet bovengronds 

zichtbaar is. Alleen de laatste twee niveaus zijn op deze vindplaats van toepassing. De fysieke 

kwaliteit van de vindplaats is gebaseerd op haar conservering en gaafheid. De conservering geeft 

aan de mate waarin het archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven, de gaafheid in 

hoeverre de vindplaats nog compleet is. De beoordeling is voor zowel gaafheid als conservering: 

drie punten voor hoge, twee punten voor middelhoge en één punt voor lage kwaliteit. Ook op 

inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble, wordt de 

vindplaats beoordeeld met hetzelfde puntensysteem. 
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Voor fase 2 van plangebied Ekelenberg kan een onderscheid worden gemaakt tussen het 

proefsleuvenonderzoek enerzijds en de drie vuursteenvindplaatsen anderzijds. In het met 

proefsleuven onderzochte deel van het plangebied zijn geen sporen of vondsten aangetroffen. Een 

waardering is dan ook niet aan de orde, omdat er geen archeologische vindplaats is aangetroffen.  

 

Het aanvullend booronderzoek en proefputonderzoek van onderhavige campagne had tot doel de 

gaafheid en conservering van de drie vuursteenvindplaatsen in kaart te brengen om zodoende tot 

een waardestelling te kunnen komen. De onderzoeken hebben aangetoond dat grote delen van de 

vuursteenvindplaatsen zijn verstoord door het voormalig gebruik als campingterrein maar ook door 

doorworteling van bomen en struiken. Tevens lijkt er sprake van clusters van meerdere fasen uit 

het Mesolithicum. De vindplaats is ruimtelijk matig tot slecht bewaard gebleven en kan dus worden 

beschouwd als zijnde van lage kwaliteit. Grondsporen die gerelateerd kunnen worden aan de 

vuursteenvindplaatsen zoals haardkuilen zijn niet aangetroffen en ook verkoolde organische resten 

ontbreken volledig.  

De gaafheid/conservering van sporen en vondsten wordt middelhoog tot laag gewaardeerd. De 

waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is in totaal 4 punten. Dit is een score die 

middelmatig/laag (< 5 punten) is en die haar het predicaat ‘niet behoudenswaardig’ oplevert (tabel 

8).  

Vuursteenvindplaatsen uit het Mesolithicum op een stuwwal zijn in Drenthe niet direct als zeldzaam 

te omschrijven. De informatiewaarde wordt middelhoog gewaardeerd. De vuursteenvindplaatsen 

zijn in grote mate verstoord en vertonen kenmerken van een palimpsest. Tevens ontbreken 

grondsporen zoals haardkuilen en ook verkoold organisch materiaal is niet aangetroffen. De 

ensemblewaarde wordt middelhoog tot laag gewaardeerd. De grafstructuren in de omgeving 

dateren uit jongere perioden en continuïteit tussen de vuursteenvindplaatsen uit het Mesolithicum 

en de grafstructuren uit het Neolithicum zijn niet aangetoond. De totale score voor de inhoudelijke 

kwaliteit is 5 en de waardering van de vindplaats op basis van deze criteria is dan ook middelmatig.  

 

Tabel 8. Scoretabel waardestelling (naar KNA, versie 4.0). 

Waarden Criteria Scores 

  Hoog Midden Laag Totale score 

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord 

Wordt niet gescoord  Herinneringswaarde 

Fysieke kwaliteit Gaafheid  2  
4 ≥ 5 behoudenswaardig 

 Conservering  2  

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid  2  

5 ≥ 7 behoudenswaardig  Informatiewaarde  2  

 Ensemblewaarde   1 

 Representativiteit N.v.t. 

 

7.2 Selectieadvies 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en de afwezigheid van een 

archeologische vindplaats adviseert ADC ArcheoProjecten het bevoegd gezag om het met 

proefsleuven onderzochte deel van het plangebied vrij te geven voor ontwikkeling. Het aanvullend 

booronderzoek en proefputonderzoek ter plekke van de drie vuursteenvindplaatsen van het 

vooronderzoek heeft in totaal 5.550 vuursteenvondsten opgeleverd. Hiervan zijn er 406 als 

artefacten te bestempelen waarvan het merendeel als chips kleiner dan 1 cm. Zowel de boringen 

als de proefputten hebben laten zien dat de vuursteenvindplaatsen zowel horizontaal als verticaal 

in meer of mindere mate zijn verstoord en tevens kernmerken van een palimpsest vertonen. Op 

basis van zowel de fysieke als inhoudelijke kwaliteit worden de vuursteenvindplaatsen 

middelmatig/middelhoog gewaardeerd en worden op basis daarvan als niet behoudenswaardig 

beschouwd. Daarom adviseert ADC ArcheoProjecten het bevoegd gezag om fase 2 van het 

plangebied Ekelenberg vrij te geven voor ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat 

binnen het plangebied toch nog archeologische resten kunnen worden aangetroffen. Het verdient 

daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om archeologische 

vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet.  
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Verklarende woordenlijst 

Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of 

fosfaatvlekken tot muurresten. 

AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische 

terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer 

hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE. 

Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 

aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische 

vindplaats. 

Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie 

over o.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten.  

14
C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CMA Centraal Monumenten Archief. 

Conservering De mate waarin anorganische (aardewerk, vuursteen, metaal, glas etc.) en 

organische archeologische resten (bot, zaden, hout etc.) bewaard zijn gebleven. 

Ensemblewaarde De meerwaarde die aan een vindplaats wordt toegekend op grond van de mate 

waarin sprake is van een landschappelijke en/of archeologische context. 

Ex situ Niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of 

artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het 

bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en 

registreren). 

Gaafheid De mate van (fysieke) verstoring van de bodem en/of de (eventueel aanwezige) 

archeologische waarden, zowel in verticale zin (diepte) als in horizontale zin (omvang).  

Herinneringswaarde De herinnering die een archeologisch monument oproept over het Verleden.  

IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op 

landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische 

verschijnselen in de bodem.  

IVO Inventariserend VeldOnderzoek. Het verwerven van (extra) informatie over bekende of 

verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing 

van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in 

het veld. 

Informatiewaarde De betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden. De 

informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) het monument een 

bijdrage kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden. 

In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, 

weggegooid of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  

NAP Normaal Amsterdams Peil (=officieel peilmerk). 

PVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken 

waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het 

ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het 

Programma van Eisen en/of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen 

worden. 

PVE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 

document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats 

geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk. 
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RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Representativiteit De mate waarin een bepaald type vindplaats typerend is voor een periode dan 

wel een gebied.  

RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten.  

Schoonheid De esthetisch-landschappelijke waarde van een archeologisch monument, die vooral 

in zichtbaarheid tot uiting komt. 

Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een 

vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria. 

Zeldzaamheid De mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 

periode of in een gebied. 
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Afkortingen in de database 

 

REFERENTIELIJSTEN Versie 1.6

AARD SPOOR
Aard van het spoor

Code Omschrijving
AKR (oude) akkerlaag
AWC aardewerkconcentratie

BA balk
BES beschoeiing
BG boorgat
BKS bekisting

BOC botconcentratie
BPA beschoeiing, palen
BPL beschoeiing, planken
BPT beerput/beerkelder

BRL brandlaag
BU bustum
BUN visbun

BV bouwvoor
CR crematiegraf
DIG dierbegraving

DK drenkkuil
DLT doorlaat (door een muur)
DP depressie
DR drain
EG erfgreppel

ES esdek
FU fuik
GA gracht

GE geul
GHE grafheuvel
GR greppel

GRK grafkuil
GT goot
HA haard
HAK haardkuil

HG huisgreppel
HKC houtskoolconcentratie
HI hoefindruk
HO hout

HU hutkom
IN inhumatiegraf
KEL kelder

KGO ovale kringgreppel
KGR ronde kringgreppel
KGV vierkante kringgreppel
KL kuil

KS karrenspoor
LAK laklaag
LAT latrine
LG laag

LO ophogingslaag
LS stortlaag
MI muurinsteek
MR muur

MSK mestkuil
MST muursteen
MU muuruitbraak

NV natuurlijke verstoring
NVD dierlijke verstoring
NVP plantaardige verstoring
OV oven

PA houten paal
PAK paal met paalkuil
PG paalgat
PGK paalgat met paalkuil

PK paalkuil
PL plank
PLW plaggenwand

PO poel
POE poer
POT potstal
PS ploegspoor

PSE ploegspoor, eergetouw
PSK ploegspoor, keerploeg
REC recent

RPA palenrij
RPG rij paalgaten

RPK rij paalkuilen
RPL rij planken
SG standgreppel

SI silo
SL sloot
SPB spaarboog
SPG spitsgracht

SS spitspoor
ST steen
STC steenconcentratie
VL vlek

VR vloer
VSC vuursteenconcentratie
VW vlechtwerk

WA waterput
WG weg
WK waterkuil
WL wal

WOO woonlaag
XXX onbekend

COUPEVORM
Vorm van de onderkant van het spoor in de coupe
Code Omschrijving
ONR onregelmatig

PNT punt
RND rond
VLK vlak

KOM komvormig
REV revolvertas
VRK vierkant
RHK rechthoekig

NG niet gecoupeerd

VLAKVORM

Vorm van het spoor op het horizontale vlak
Code Omschrijving
LIN lineair

ONR onregelmatig
OVL ovaal
RHK rechthoekig
RND rond

SIK sikkelvormig
VRK vierkant

KLEUR
Duiding van de kleur

Code Referentie

BE beige
BL blauw
BR bruin

GL geel
GN groen
GR grijs

OR oranje
PA paars
RO rood
RZ roze
WI wit

ZW zwart

Daarnaast:

D donker
L licht
SCH schoon

VL vuil
ZR zeer

DBRGR =donkerbruingrijs (hoofdkleur is dan grijs)
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INSLUITSEL
Aard van een insluitsel van eenvulling

Code Referentie
AS as

AW aardewerk vaatwerk
BOT bot (geen schelp)
BS baksteen
BW bouwaardewerk (baksteen, dakpan, tegel)

FE ijzeroer
FF fosfaat
GL glas
HK houtskool

HL huttenleem
HT hout
KI kiezel
LR leer

MET metaal
MN mangaan
NS natuursteen

OKR oker
SCH schelp
SL slak
VKL verbrande klei

VST vuursteen

TEXTUUR

Textuur van een vulling met NEN-classificatie

Code NEN Referentie

K K klei
ZK Ks1 zware klei
MK Ks2 matig zware klei
LK Ks3 lichte klei

Z-K zandigeklei

Zl zavel
ZZl Kz1 zware zavel

MZl Kz2 matig lichte zavel
LZl Kz3 lichte zavel

L L leem
SL Lz1 siltige leem
Z-L Lz3 zandigeleem

V V veen
V1 Vk3 venige klei
V2 Vk1 kleiig veen
V3 VKM mineraalarm veen

Z-V Vz1 zandigveen

Z Z zand
FZ Zs1 fijn zand

MZ Zs1 middelgrof zand
GZ Zs1 grof zand
ILZ Zs2 iets lemig zand

LZ Zs3 lemig zand
IGHZ g1 iets grindhoudend zand
MGHZ g2 matig grindhoudend zand

SGHZ g3 sterk grindhoudend zand
V-Z Vz3 venig zand

G G grind
FG fijn grind

GG grof grind
IZHG Gz1 iets zandhoudend grind
MZHG Gz2 matig zandhoudend grind

SZHG Gz3 sterk zandhoudend grind

ST steen

HT hout

H0 h1 humushoudend

H1 h2 matig humeus
H2 h3 humusrijk

INHOUD
Aard van het materiaal van een vondst

Code Referentie
AW aardewerk vaatwerk

AWG gedraaid aardewerk
AWH handgevormd Aardewerk
BAKSTN baksteen
DAKPAN dakpan

OXB bot (geen schelp)
OMB bot menselijk
ODB bot dierlijk
CREM crematieresten

BOUWMAT bouwaardewerk (keramisch, geen steen)
COP coproliet
GLS glas (geen slak)
HK houtskool

HT hout (geenhoutskool, geen plantaardige resten)
KER keramische objecten (weefgewichten e.d.)
ODL leer

MXX metaal (geen slak)
MCU koper/brons
MFE ijzer
MPB lood

MIX gemengd
SXX natuursteen (geen vuursteen)
PIJP pijpenkoppen en -stelen
SCH schelp

SLAK slakken
TEGEL tegel
OTE textiel, touw

HUTTELM verbrande klei (geen lemen gewichten)
SVU vuursteen
XXX overig

MONSTER
Aard van een monster

Code Referentie
MA monster algemeen
MAR monster artropoden

MBOT monster bot
MC14 monster voor

14
C-datering

MCH chemisch monster
MCR crematiemonster

MD monster voor dendrochronologisch onderzoek
MDIA diatomeeënmonster
MDNA DNA-monster
MFF fosfaatmonster

MHK houtskoolmonster
MHT houtmonster
MP pollenmonster
MSC schelpenmonster

MSL monster slijpplaat
MZ zadenmonster voor botanisch onderzoek

VERZAMELWIJZE
Manier waarop een vondst of monster is verzameld.

Code Referentie
AAC aanleg coupe (handmatig schaven)
AANV aanleg vlak of profiel (handmatig)
BIGB bigbag

COUP couperen (handmatig)
DETC detectorvondst
LICH lichten (vondst met omringende grond integraal verwijderd)

MAA machinale aanleg
MAF machinale afwerking (of machinaal couperen)
MSCH machinaal schaven

PUNT puntvondst (ingemeten)
SCHA uitschaven (handmatig)
SPIT uitspitten (handmatig)
TROF troffelen
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor woningbouw in ontwikkelgebied Ekelenberg te Zuidwolde. De woningen 
dienen gebouwd te worden op een perceel, zuidelijk van de Slagendijk. Omdat overtreding van de Wet 
natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet uitgesloten kan worden, is 
Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het 
kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen 
van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het onderzoeksgebied is op 9 april 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere 
beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het 
Natuurnetwerk Drenthe en Natura2000. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort tot het Natuurnetwerk Drenthe, maar ligt op enige afstand van Natur2000-gebied. 
De uitvoering van de voorgenomen activiteiten is niet strijdig met het ruimtelijk beleid voor het NNN 
Drenthe. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de ligging op enige afstand van 
Natura2000-gebied, is een negatief effect op Natura2000-gebied uitgesloten.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor 
beschermde vogel-, amfibieën-, grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten, maar tot een ongeschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Het plangebied wordt vooral gebruikt als foerageergebied, 
maar vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in het plangebied, bezetten grondgebonden 
zoogdieren er een rust- en voortplantingsplaats en bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats.  
 
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Vleermuizen en 
zeldzame grondgebonden zoogdieren en reptielen bezetten geen rust- of voortplantingsplaats in het 
plangebied.  
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Samenvattende conclusie:  
Het plangebied bestaat uit braakland met opgaande bomen en struiken, lokaal opslag van ruigte en houtige 
beplanting, open zand, gaten en bulten aarde en rommel. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 
plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en weinig kritische 
beschermde diersoorten, maar tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten en tot een 
ongeschikte habitat voor zeer kritische en/of zeldzame diersoorten. 
 
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van soortbescherming. Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de 
ligging van het plangebied op enige afstand van beschermd (natuur)gebied, hebben de voorgenomen 
activiteiten geen negatief effect op Natura2000-gebied.  
 
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met 
wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. In het kader van de zorgplicht (Art. 1.11) 
hoeven geen specifieke maatregelen genomen te worden.  
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor woningbouw in ontwikkelgebied Ekelenberg te Zuidwolde. De woningen 
dienen gebouwd te worden op een perceel, zuidelijk van de Slagendijk. Omdat overtreding van de Wet 
natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet uitgesloten kan worden, is 
Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het 
kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen 
van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de Provinciale 
omgevingsverordening Drenthe (Natuurnetwerk Drenthe). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd ten zuiden van de Slagendijk en ligt direct ten zuiden van de huidige woonkern 
Zuidwolde. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een 
topografische kaart. 
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid (bron kaart: PDOK). 

 

2.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied  
Het plangebied vormt een voormalig campingterrein en wordt gezien als ‘braakland’. De kampeermiddelen 
en het grootste deel van de erfverharding en beplanting zijn enige tijd voor het veldbezoek verwijderd, 
maar plaatselijk zijn nog relicten zichtbaar van het vorig gebruik. Plaatselijk ligt nog erfverharding of losse 
stenen, zijn relicten van vijvers zichtbaar en staan uitheemse heesters en sierplanten. Verspreid in het 
plangebied staan solitaire loofbomen, zoals zomereik en ruwe berk en plaatselijk is er dichte opslag van 
ruigte en houtachtige beplanting. Verspreid in het plangebied zijn gaten gegraven en liggen bulten zand. Op 
onderstaande luchtfoto wordt het plangebied in detail weergegeven. Voor foto’s van het plangebied wordt 
verwezen naar de bijlage.  
 

 
Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron topografische kaart: pdok). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  
Het voornemen is om woningen in het plangebied te bouwen. Om de bouw mogelijk te maken dienen 
tijdelijke wegen, kabels en leidingen aangelegd te worden en dienen de bouwlocaties bouwrijp gemaakt 
worden. Een groot deel van de aanwezige bomen en struiken zullen gerooid worden, gaten zullen gedicht 
worden en bulten zand zullen afgevlakte of vergraven worden. Op onderstaande afbeelding wordt de 
voorgesteld verkaveling van het plangebied weergegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: Gemeente De Wolden).  
 

 De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

 Slopen bebouwing;  

 Bouwrijp maken plangebied; 

 Bouwen gebouwen en aanleggen erfverharding; 

 Aanleggen beplanting; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 
 

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

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Drenthe (voorheen EHS genoemd). 

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

 
Effectbeoordeling 
Het plangebied transformeert van een campingterrein naar woonwijk. Deze ontwikkeling heeft geen effect 
op de kernkwaliteiten of omgevingscondities van het NNN Drenthe.  
 
Wettelijke consequenties 
De voorgenomen activiteiten passen in het ruimtelijk beleid van de Provincie voor het uitvoeren van 
dergelijke ontwikkelingen binnen het NNN Drenthe. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
 

4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
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ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Als gevolg van het stopzetten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Er wordt door de landelijke overheid momenteel gewerkt aan een nieuwe 
methode om plannen, die leiden tot een verhoogde depositie, mogelijk te maken. 
 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 13,5 kilometer afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven. 
 

 
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele en lichtgroene kleur aangeduid (bron: Aerius.nl). 

 
Effectbeoordeling 
Het plangebied ligt op minimaal 13 kilometer afstand van een voor verzuring gevoelig Natura2000-gebied. 
Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten, is het uitgesloten dat de ontwikkel- en gebruiksfase leidt 
tot een verhoogde depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied. De emissie NOx/NH3 als gevolg van de 
ontwikkel- en gebruiksfase is gering. Dit blijkt uit een separaat voor dit plan uitgevoerde 
stikstofdepositieberekening voor zowel de realisatie- als de gebruiksfase.   
  
Vanwege de ligging op enige afstand van Natura2000-gebied en de aard van de voorgenomen activiteiten, 
leiden de voorgenomen activiteiten niet tot andere negatieve effecten, zoals lichtvervuiling, optische 
verstoring, aantasting grond- of oppervlaktewater, op Natura2000-gebied.  
 
 
 

13,5 km tussen het plangebied en 
de gronden die tot Natura2000 
behoren 

14,1 km tussen het plangebied en 
de gronden die tot Natura2000 
behoren 
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Wettelijke consequenties  
De voorgenomen activiteit leidt niet tot een verhoogde stikstofdepositie (NOx/NH3) in Natura2000-gebied. 
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen Wet natuurbeschermingsvergunning 
aangevraagd te worden.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort tot het Natuurnetwerk Drenthe, maar ligt op enige afstand van Natur2000-gebied. 
De voorgenomen activiteiten passen binnen de beleidsregels voor ontwikkelingen in het NNN Drenthe. 
Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de ligging op enige afstand van Natura2000-gebied, is 
een negatief effect op Natura2000-gebied uitgesloten.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat uit braakland met opgaande bomen en struiken, lokaal opslag van ruigte en houtige 
beplanting, open zand, gaten en bulten aarde en rommel. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 
plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en weinig kritische 
beschermde diersoorten, maar tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten en tot een 
ongeschikte habitat voor zeer kritische en/of zeldzame diersoorten. Het is het niet uitgesloten dat het 
plangebied tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit 
onderstaande soortgroepen behoort:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 

 reptielen; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als libellen, 
vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 9 april 2019 tijdens de daglichtperiode 
(ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Onbewolkt, droog, temperatuur 13⁰C, windstil. 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat de meeste vogelsoorten in deze tijd van het jaar een 
territorium bezetten en territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) vertonen of een nestplaats bezetten. 
Enkele trekvogelsoorten zijn in deze tijd van het jaar nog niet teruggekeerd op de broedplaats.   
 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
 
Grondgebonden zoogdieren  
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Grondgebonden zoogdieren kunnen zogende jongen hebben in deze tijd van het 
jaar.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  
 
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat niet 
alle soorten de winterverblijfplaats al verlaten hebben en de zomerverblijfplaats bezetten. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in 
bomen en bouwwerken. Daarbij is gezocht naar aanwijzingen die op de aanwezigheid van een verblijfplaats 
duiden, zoals uitwerpselen en prooiresten.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.  
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën, omdat niet alle 
amfibieënsoorten de winterrustplaats al verlaten hebben. Soorten als gewone pad en bruine kikker hebben 
de winterrustplaats al wel verlaten. Amfibieën schuilen overdag voor direct zonlicht en zitten dan 
weggekropen in holen en gaten in de grond, in de dichte vegetatie, onder boomstammen, stenen, 
takkenbossen of onder opgeslagen goederen en (groen)afval.  
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 

 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar alle potentieel in het plangebied 
voorkomende reptielensoorten. De levendbarende hagedis is actief en kan op zonnige dagen goed 
geïnventariseerd worden. Het plangebied is visueel en auditief onderzocht waarbij specifiek is gezocht naar 
zonnende hagedissen. Ook zijn potentiële verblijfplaatsen onder stenen, stammen en afval onderzocht.   
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Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 
 

5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.  
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er ieder jaar vogels in het plangebied. 
Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn houtduif, merel, zanglijster, tjiftjaf, fitis, 
tuinfluiter, geelgors en grasmus. Voorgenoemde soorten kunnen nestelen in bomen en struiken en in 
dichte vegetatie op de grond. Er zijn tijdens het veldbezoek geen (oude) roofvogelnesten of potentiële 
nesten van uilen waargenomen.  
  
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bomen en struiken rooien tijdens de voortplantingsperiode 
- Ruigte en struweel betreden/maaien/rooien tijdens de voortplantingsperiode; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in 
het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, is het aannemelijk dat het plangebied 
tot functioneel leefgebied van verschillende algemene en weinig kritische grondgebonden zoogdieren 
behoort. Soorten die het plangebied vermoedelijk benutten als foerageergebied zijn bunzing, wezel, 
hermelijn, steenmarter, bosmuis, rosse woelmuis, gewone bosspitsmuis, egel, konijn, haas, vos en ree. 
Mogelijk bezetten soorten als bosmuis, rosse woelmuis, gewone bosspitsmuis er een vaste rust- en 
voortplantingslocatie. Voorgenoemde soorten kunnen een rust- en voortplantingslocatie bezetten in holen 
en gaten in de grond en onder afval en opgeslagen goederen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de 
eekhoorn een vaste rust- of voortplantingslocatie in het plangebied bezet en er zijn geen sporen gevonden 
die erop wijzen dat het plangebied tot functioneel leefgebied van de das behoort. Het plangebied wordt als 
een potentieel leefgebied voor de grote bosmuis of veldspitsmuis beschouwd.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 
en gedood, en worden mogelijk vaste rust- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. De functie 
van het plangebied als foerageergebied blijft voor de meeste grondgebonden zoogdiersoorten behouden.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Betreden/berijden plangebied; 
- Vergraven plangebied; 
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Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn potentiële verblijfplaatsen van 
vleermuizen in het plangebied aangetroffen. Gebouwen of andere bouwwerken ontbreken, evenals holen 
in bomen of bomen met losse schors.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of 
gedood en worden geen rust- of verblijfplaatsen beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 
een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap, kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  
 
Het plangebied vormt een geschikt foerageergebied voor verschillende vleermuissoorten. Het is 
aannemelijk dat vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en laatvlieger in het plangebied foerageren. Vanwege de kleine oppervlakte, de inrichting 
en het gevoerde beheer, is de betekenis van het plangebied als foerageergebied beperkt. Het plangebied 
wordt niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
Vermoedelijk neemt de betekenis van het plangebied, door uitvoering van de voorgenomen activiteiten, 
wel iets af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verharden en bebouwen plangebied; 
 
Vliegroute 
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  

 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker beschouwd. 
Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte van het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en 
vermoedelijk bezetten een aantal exemplaren er ook een (winter)rustplaats. In het plangebied is een kleine 
ondiepe vijver aangetroffen, maar deze wordt niet als een geschikte voortplantingsbiotoop voor amfibieën 
beschouwd. Amfibieën bezetten een (winter)rustplaats in holen en gaten in de grond en onder afval, 
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strooisel en opgeslagen goederen. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van de heikikker of 
andere zeldzame amfibieënsoorten beschouwd.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield.  
 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Vergraven grond; 
- Verwijderen afval, groen en opgeslagen goederen; 

 
 
Reptielen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen reptielen waargenomen. Gelet op de ideale omstandigheden voor het 
inventariseren van levendbarende hagedissen (zon na bewolking, windstil), wordt geconcludeerd dat het 
plangebied niet tot functioneel leefgebied van de levendbarende hagedis, of andere reptielen, behoort.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen reptielen verwond of gedood en worden 
geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Drenthe van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk 
bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette 
nesten (eieren) of het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt 
beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten 
de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Een broedvogelscan biedt vermoedelijk geen 
oplossing, want vogelnesten in dichte vegetaties zijn haast onvindbaar. De meest geschikte periode om de 
voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus-februari.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- bomen, struiken, ruigte en natuurlijke opslag verwijderen buiten de voortplantingsperiode; 
 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en 
worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 
niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van 
vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 
kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Foerageergebied  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke (essentiële) 
vliegroutes2 van vleermuizen in het plangebied. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot 
wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in 
het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 
 
 

                                                             
2
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Grondgebonden zoogdieren  
Door het slopen van de veldschuur worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren verwond en 
gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingsplaats beschadigd of vernield.  
 
Voor de in het plangebied aanwezige beschermde grondgebonden zoogdieren geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van een rust- en 
voortplantingsplaats’. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied 
voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen  
 
 
Amfibieën  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de amfibieënsoorten die in het 
plangebied voorkomen geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 
‘beschadigen en vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats’. De functie van het plangebied als 
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Reptielen 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen reptielen verwond of gedood en worden 
geen vaste (winter)rust- of voortplantingsplaatsen beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Mogelijk diverse 
soorten   

Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd   

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats s 

Mogelijk diverse 
soorten   

Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden en verwonden 
van dieren  

 Diverse soorten Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling.  

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd  

Geen 

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 2 Bebouwing slopen en 
cultuurland bouwrijp 
maken buiten de 
voortplantingsperiode 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vogels Doden en verwonden 
van dieren  

Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Bebouwing slopen en 
cultuurland bouwrijp 
maken buiten de 
voortplantingsperiode 

Vleermuizen   Verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen  Doden en verwonden 
van dieren  

Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied   Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën  (winter)rustplaatsen Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën  Voortplantingsbiotoop Niet aanwezig Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën Doden en verwonden 
van dieren 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Reptielen  Verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Reptielen  Foerageergebied  Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Reptielen  (winter)rustplaatsen  Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Reptielen  Doden en verwonden 
van dieren 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing   Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
 
Soortgroep Rust- en 

verblijfplaats 
Voortplantings-
plaats  

Vliegroute 
(vleermuizen) 

Essentieel 
foerageergebied 
 

Wettelijke 
consequenties? 

Grondgebonden 
zoogdieren  

ja ja n.v.t.  nee nee 

Vogels   nee ja n.v.t. nee ja 
Vleermuizen   nee nee nee nee nee 
Amfibieën nee nee n.v.t. nee nee 
Reptielen  nee nee nee nee nee 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Drenthe een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd3. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor 
beschermde vogel-, amfibieën-, grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten, maar tot een ongeschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Het plangebied wordt vooral gebruikt als foerageergebied, 
maar vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in het plangebied, bezetten grondgebonden 
zoogdieren er een rust- en voortplantingsplaats en bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats.  
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.  
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Vleermuizen en 
zeldzame grondgebonden zoogdieren en reptielen bezetten geen rust- of voortplantingsplaats in het 
plangebied.  
 
Het plangebied behoort tot het Natuurnetwerk Drenthe, maar ligt op enige afstand van Natur2000-gebied. 
De uitvoering van de voorgenomen activiteiten is niet strijdig met het ruimtelijk beleid voor het NNN 
Drenthe. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de ligging op enige afstand van 
Natura2000-gebied, is een negatief effect op Natura2000-gebied uitgesloten.  
 
Conclusie (algemeen):  
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van soortbescherming. Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de 
ligging van het plangebied op enige afstand van Natura2000-gebied, hebben de voorgenomen activiteiten 
geen negatief effect op Natura2000-gebied.  
 
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met 
wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden.  
 
  

                                                             
3
 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, wordt vermoedelijk medio november 

2019 aangepast. Egel en kleine marterachtigen vallen dan vermoedelijk niet meer onder de vrijstelling.  
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 

 
 
 
 
 



24 

 

Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

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

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

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 

 



 bestemmingsplan Zuidwolde, deelplan Ekelenberg 2e fase (ontwerp)
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1 Inleiding 
  

1.1 Aanleiding  
 

Ten behoeve van het woningbouwproject Ekelenberg tweede fase is het noodzakelijk de gevolgen van 

stikstofdepositie afkomstig van de nieuwe ontwikkeling op omliggende Natura 2000-gebieden in beeld te 

brengen. Ten behoeve van de herontwikkeling wordt momenteel een omgevingsvergunning procedure 

doorlopen waarvoor voorliggend onderzoek uitgevoerd dient te worden.  

 

1.2 Ligging van de herontwikkelingslocatie 
 

Het plangebied ligt in het uiterste zuidoosten van de bebouwde kom van de kern Zuidwolde, ter plaatse van het 

voormalige recreatieterrein Ekelenberg. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3,5 hectare en is 

kadastraal bekend als gemeente Zuidwolde, sectie C, nummers 6305 (gedeeltelijk), 7739 (gedeeltelijk) en 8660 (gedeeltelijk) 

Op afbeelding 1.1 is de ligging en globale begrenzing van het plangebied weergegeven.  

 

Afbeelding 1.1: Ligging en globale begrenzing plangebied  
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1.3 Stikstofproblematiek 

 

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 omtrent de Programmatisch Aanpak Stikstof 

is veel onzekerheid ontstaan met betrekking tot de uitvoerbaarheid van onder andere ruimtelijke 

ontwikkelingen. Gemeenten beschikken hierdoor niet meer over een helder toetsings- c.q. controle-instrument 

en voor ontwikkelende partijen zijn momenteel geen heldere richtlijnen beschikbaar waarmee de invloed van 

bouwplannen op Natura 2000 gebieden in beeld gebracht kan worden.  

 

Om er zeker van te zijn dat de Wet natuurbescherming in het kader van stikstofdepositie op Natura 2000 geen 

belemmering voor de ontwikkelingen vormt is het noodzakelijk om aan te tonen dat de depositie als gevolg van 

het bouwplan niet toe neemt. De Aerius-calculator is per 16 september 2019 weer ter beschikking gesteld 

waarmee de berekeningen weer uitgevoerd kunnen worden. In deze berekening wordt in eerste instantie 

beoordeeld of sprake is van een toename dan wel afname van de stikstofdepositie. Indien sprake is van een 

gelijke dan wel afname van de stikstofdepositie vormt stikstof geen belemmering en kan het project doorgang 

vinden. Indien wel sprake is van een toename is vervolg onderzoek noodzakelijk die als gevolg van jurisprudentie 

waarschijnlijk leiden tot het uitvoeren van een passende beoordeling en het volgen van een procedure inzake 

het Besluit Milieueffectrapportage. 
 

1.4 Leeswijzer  
 

In hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats ingegaan op de uitgangspunten van het bouwplan. In hoofdstuk 3 komt 

de motivering van de input in Aerius-calculator aan de orde. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningen en de 

rekenresultaten. Vervolgens wordt een conclusie getrokken. 
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2. Uitgangspunten 
 

2.1 Relevante Natura 2000-gebieden 
 

In de directe nabijheid van het projectgebied liggen geen Natura 2000 gebieden. In wijdere omgeving liggen de 

volgende relevante Natura 2000-gebieden (zie figuur 2.1): 

1. Dwingelderveld, op circa 13 kilometer ten noorden van het plangebied; 

2. Mantingerzand op circa 13 kilometer ten noordoosten van het plangebied; 

3. Holtingerveld op circa 14 kilometer ten noordwesten van het plangebied; 

4. Vecht- en beneden Reggegebied op circa 14 kilometer ten zuiden van het plangebied. 

 

 

Afbeelding 2.1 ligging plangebied t.o.v. Natura 2000 gebieden  

 

  

Mantingerzand 

Dwingelderveld 

Plangebied 

Holtingerveld 

Vecht- en beneden 
Reggegebied 
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2.2 Welke berekeningen worden uitgevoerd? 
 

Bij nieuwe ontwikkelingen dient altijd een beoordeling gemaakt te worden tussen de huidige c.q. bestaande 

situatie en de beoogde situatie. In het geval van stikstofberekeningen in relatie tot Natura 2000 gebieden worden 

deze uitgangspunten als volgt bepaald. 

 

Huidige situatie: vergund recht 

De huidige situatie in het kader van Natura 2000-gebieden zijn gelijk aan de aanwijzingsdata van de betreffende 

gebieden en aan de referentiedatum 31 maart 2010 zoals genoemd in artikel 2.9 lid 2 van de Wet 

Natuurbeschermingswet. Alle ontwikkelingen die op dat moment (legaal) aanwezig waren, worden beschouwd 

als vergund recht. Bovendien moeten deze ontwikkelingen ten tijde van de huidige aanvraag (voor het beoogde 

bouwplan) nog aanwezig zijn. Onderstaand zijn deze aanwijzingsdata per gebied weergegeven.  

 

1. Dwingelderveld, in oktober 1996 als Vogel- en Habitatrichtlijngebied; 

2. Mantingerzand 7 in december 2004 als Habitatrichtlijngebied; 

3. Holtingerveld , in december 2004 als Habitatrichtlijngebied; 

4. Vecht- en beneden Reggegebied, in december 2004 als Habitatrichtlijngebied. 

 

Ten tijde van deze dat (1996 en 2004) was het plangebied nog in gebruik als recreatieterrein. Dit recreatieterrein 

is inmiddels gesaneerd. Ten tijde van het opstellen van het vigerende bestemmingsplan Ekelenberg (2016) is het 

aspect stikstof weliswaar verantwoord, maar is geen rekening gehouden met de bouw van de woningen in de 

tweede fase. Het realiseren van woonbebouwing was ter plaatse van de tweede fase in dat bestemmingsplan 

immers uitgesloten.   

 

Om deze reden dient bij onderhavig plan alsnog te worden beoordeeld of ter plaatse van het plangebied voldaan 

kan worden aan de Wet natuurbescherming. Hierbij dient de stikstofdepositie veroorzaakt door zowel de bouw-

/ realisatiefase en gebruiksfase brekend te worden De sloop van de voormalige recreatiewoningen heeft al in 

2007 plaatsgevonden.   

 

Dat betekent dat tijdens de nationale referentiedatum (31 maart 2010) geen functie en bebouwing meer 

aanwezig was. Bovendien kan door de lange tijd tussen de sloop van de bebouwing en het opstellen van het 

bestemmingsplan ook niet zondermeer worden gesteld dat de bebouwing ten behoeve van woning bouw is 

gesloopt en dat daarmee sprake is van een onlosmakelijke samenhang. In deze berekening gaan wij er derhalve 

in eerste instantie van uit dat geen sprake is van de onlosmakelijke samenhang en dat er geen sprake is van 

stikstofdepositie in het vergund recht. Wel is na 2010 groen verwijderd en / of gekapt. Deze werkzaamheden zijn 

volledigheidshalve meegenomen in de stikstofdepositieberekening onder het bouwrijp maken. 

 

Beoogde situatie: realisatiefase + gebruiksfase 

Conform wetgeving en jurisprudentie moeten zowel de gebruiksfase als de realisatiefase worden berekend. In 

beide fasen vindt immers emissie van stikstof plaats. Daarnaast wordt de hoeveelheid emissie van stikstof per 

jaar bepaald.  
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2.3 Stikstofemissies 
 

Inzet van materieel tijdens realisatiefase 

Tijdens de realisatiefase wordt materieel ingezet waarbij eveneens sprake is van emissie van stikstof. Het gaat in 

dit geval om materieel dat bijvoorbeeld wordt ingezet voor de aanleg van wegen, riolering en groen. En daarnaast 

dat wordt ingezet voor de bouw van de beoogde woningen.  

 

Voertuigbewegingen tijdens realisatiefase 

Tijdens de realisatie fase vinden voertuigbewegingen plaats van en naar het projectgebied. Dit bestaat deels uit 

vrachtverkeer, maar ook personenvoertuigen (werknemers). 

 

Voertuigbewegingen in de gebruiksfase 

Stikstofemissies afkomstig uit het projectgebied worden gebaseerd op motorvoertuigbewegingen die door het 

projectgebied worden gegenereerd. Voertuigen stoten hoofdzakelijk stikstofdioxiden uit en zeer beperkt ook 

ammoniak. De verkeersgeneratie wordt gebaseerd op de CROW uitgave  ‘Toekomstig parkeren’ (december 

2018). 

Om de uitstoot van stikstoffen afkomstig van motorvoertuigen te bepalen wordt gebruik gemaakt van de Aerius 

database. In de database zijn emissiefactoren vastgelegd die in Aerius-calculator worden gehanteerd. 

 

Bebouwing en gebruik van gas in de gebruiksfase 

De uitstoot uit gebouwen wordt veroorzaakt door de verbranding van gas. Verbanding van gas vindt plaats voor 

verwarming van de gebouwen, het gebruik van het gasfornuis, etc. Voor dit woningbouwplan wordt echter 

uitgegaan van ‘gasloos’ bouwen.  
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3 Motivering input Aerius-calculator 

 

3.1 Reken input vergund recht 
 

De bebouwing en verkeergeneratie 

Uit de topografische kaarten van 2004 en 2010 (bron: dotka.nl) blijkt dat het projectgebied ten tijde van het in 

paragraaf 2.2 genoemde peildata bestond uit openbaar groen. Omdat hiermee geen emissie van stikstof of 

ammoniak op Natura 2000-gebieden wordt veroorzaakt, is het vergund recht gelijk aan 0,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.1: situatie 2004  (linksboven), 2008 (rechtsboven) en 2018 (onder) (bron: dotka.nl) 
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3.2 Rekeninput beoogde situatie, gebruiksfase 
 

Het beoogde bouwplan omvat de realisatie van 64 wooneenheden, verdeeld over vrijstaande woningen, twee-

onder-een-kapwoningen, patiowoningen en rijwoningen. Daarnaast wordt een woon-werkkavel gerealiseerd. 

Alle woningen en overige gebouwen betreffen gasloze gebouwen. De stikstofemissie in de gebruiksfase is 

daarom enkel afkomstig van het door het plan te genereren extra verkeer.  

 

Om de verkeersgeneratie te berekenen wordt gebruik gemaakt van kencijfers van de CROW publicatie 

‘Toekomstbestendig parkeren (december 2018)’. In tabel 3.4 is de verkeersgeneratieberekening weergegeven. 

 

Tabel 3.1: verkeergeneratie beoogde situatie, gebruiksfase 

 Overig bebouwde kom, matig stedelijke gemeente 

 Verkeersgeneratie per eenheid Aantal eenheden Totaal 

Rij / hoekwoningen 7,4 18 133,2 

Patiowoningen 7,4 16 118,4 

Twee-onder-een-kap 7,8 10 78 

Vrijstaande woningen 8,2 20 164 

Woon-werk Woon: 8,2  

Werk: 4 / 100m2 bvo 

1 68,2 

    

Totale verkeersgeneratie op een weekdag     562 

 

Dit verkeer zal zich vanuit het plangebied Ekelenberg richting de Slagendijk deels richting de Ommerweg begeven 

en deels richting de Rijksweg N48. Ingeschat wordt dat 50% (281 stuks) van het verkeer uit het plangebied zicht 

richting Ommerweg zal begeven en 50% (281 stuks)  procent richting de Rijksweg N48. 

 

3.3 Rekeninput berekening beoogde situatie, realisatie fase 
 

Emissie transport van/naar de bouwplaats 

De  verkeersaantrekkende werking  van  de  aanlegfase bestaat uit  transport van  materialen  en  personen 

(bouwvakkers). De totale (gezamenlijke) bouwfase gaat ongeveer 12  maanden in beslag nemen. Vee In dit traject 

zijn er rustige periodes waarbij geen personeel aanwezig is en drukke perioden waarbij meer personeel aanwezig 

is. De onderstaande uitgangspunten zijn echter gemiddelden die ruim zijn aangehouden. 

 

• Transport aan- en afvoer van materiaal: 4 zware vrachtauto’s (8 motorvoertuigbewegingen) per werkdag, 

gedurende 12 maanden. Het totale aantal motorvoertuigbewegingen bedraagt derhalve 2.080 verspreid 

over het hele jaar. 

• Transport personeel: 10 auto’s / werkbusje (20 motorvoertuigbewegingen) per werkdag, gedurende 24 

maanden. Het totale aantal motorvoertuigbewegingen bedraagt derhalve 5.200 verspreid over het hele 

jaar. 

 

In de praktijk blijken bouwprojecten veelal uit te lopen. Een bouwfase van 12 maanden lijkt dan ook een te 

rooskleurige inschatting. Echter voor de stikstofeffecten op de Natura 2000 is dit een ‘worst case-benadering’. 

Stikstofdepositie wordt immers per jaar berekend. Indien een bouwproject zich over meerdere jaren uitspreidt 

zal de stikstofdepositie (mol/ha/jaar) lager uitvallen 
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Emissie materiaal op de bouwplaats 

Voor de aanlegfase is materiaal inzet noodzakelijk die een emissie van stikstof kennen als gevolg van het gebruik 

van dieselmotoren. Onderstaand is een reële inschatting gemaakt van de machines en materialen voor een 

bouwproject van deze omvang. De emissiefactoren zijn gebaseerd op Aerius database (in combinatie met 

“Addendum default brongegevens Mobiele werktuigen - afwijkende categorieën” van het Rivm). Op 

bouwplaatsen wordt een tijdelijke krachtstroom aftap punt aangevraagd en aangesloten. Een groot deel van het 

materieel werkt dan ook op stroom dan wel krachtstroom. Bouwkranen, ruwe ondergrond heftrucks en 

bouwliften werken heden ten dage allen op krachtstroom. Bouwkranen en bouwliften worden met een kabel 

aangesloten op het stroomnetwerk en heftrucks betreft materieel dat slechts sporadisch gebruikt wordt. Deze 

machines werken goed op accu’s en kunnen tussendoor goed worden opgeladen. 

 

Betonstorters, graafmachines, mobiele hijskranen en derglijke zijn echter zware machines met een grote 

draaitijdfactor die nog lastig op elektriciteit te verkrijgen zijn (en als ze al te verkrijgen zijn is het gebruik beperkt). 

Deze machines zijn zware machines die daarnaast intensief worden gebruikt. Deze machines zijn aan forse 

slijtage onderhevig en zijn veelal geen Euroklasse 5 dieselmotoren (2011), maar naar inschatting inmiddels voor 

de helft vervangen door Euroklasse 6 dieselmotoren.  

 

Tabel 3.2: Stikstofemissie afkomstig van materieel bouwrijp maken 

 Uren Stage-

/euroklasse 

Draaitijd 

factor 

Vermogen 

(Kw) 

Emissiefactor 

(g/kwh) 

Graafmachine 120 IIIA 60 100 2,9 

Graafmachine 120 IV 60 100 0,3 

Vrachtwagen laden en lossen 80 6 30 100 0,3 

Bestratingsmachine 80 IIIA 60 30 3,3 

Knikmops 80 IIIA 60 50 3,3 

Trilmachine 80 IIIA 80 10 3,35 

• Graafmachines: het plangebied is grotendeels braak, opschot is verwijderd en is grotendeels reeds 

geëgaliseerd. 2 graafmachines zijn nog 3 weken bezig met het verwijderen van het laatste opschot, het 

laatste egaliseer werk en het graven/leggen van de bouwwegen en egaliseren van bestratingszand (ruim 

ingeschat); 

• Vrachtwagens zijn aanwezig voor het laden en lossen van opschot afval en laden en lossen van zand; 

• De knikmops, bestratingsmachine en de trilplaten zijn 2 weken in bedrijf met het aanleggen van riolering en 

bouwwegen. 
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Tabel 3.3: Stikstofemissie afkomstig van materieel inzet bouwfase (rijwoningen, patiowoningen, 30 woningen seriematige woningen) 

 Stage-/ 

euroklasse 

Uren Draaitijd 

factor 

Vermogen 

(Kw) 

Emissiefactor 

(g/kwh) 

Graafmachine. Graven bouwkuip, afwerken terrein 

(4 uur per woning) 

IIIA 60 60 100 2,9 

IV 60 60 100 0,3 

Betonpomp fundering + verdiepingsvloer; 3 uur per 

woning 

IIIA 45 50 280 3,6 

IV 45 50 280 0,4 

Betonmixer, tijdens pompen beton 6 90 30 300 0,3 

Mobiele hijskraan; per woning 6 uur (2 uur 

vloerplaten, 2 uur verdiepingsvloer, 2 uur 

dakdelen) 

IIIA 90 50 100 3,6 

IV 90 50 100 0,4 

Manitou; verplaatsing materialen IV 160 0,3 60 3,3 

Vrachtwagen laden en lossen 6 60 40 300 0,3 

 

Tabel 3.4: Stikstofemissie afkomstig van materieel inzet bouwfase twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en woonwerk 

 Stage-/ 

euroklasse 

Uren Draaitijd 

factor 

Vermogen 

(Kw) 

Emissiefactor 

(g/kwh) 

Graafmachine: Graven bouwkuip, afwerken terrein 

(8 uur per woning) 

IIIA 120 60 100 2,9 

IV 120 60 100 0,3 

Betonpomp fundering + verdiepingsvloer; 4 uur per 

woning 

IIIA 60 50 280 3,6 

IV 60 50 280 0,4 

Betonmixer, tijdens pompen 6 120 30 300 0,3 

Mobiele hijskraan; per woning 12 uur (3 uur 

vloerplaten, 3 uur verdiepingsvloer, 3 uur dakdelen) 

IIIA 180 50 100 3,6 

IV 180 50 100 0,4 

Vrachtwagen laden en lossen 6 60 40 300 0,3 

 
Tabel 3.5: Stikstofemissie afkomstig van materieel terreininrichting  

 Stage-/ 

euroklasse 

Uren Draaitijd 

factor 

Vermogen 

(Kw) 

Emissiefactor 

(g/kwh) 

Graafmachine; afwerken openbaargebied en aanleg 

definitieve wegen 

IIIA 80 60 100 2,9 

IV 80 60 100 0,3 

Manitou / knikmops IIIA 160  60 50 3,3 

Vrachtwagen laden en lossen 6 40 40 300 0,3 

Bestratingsmachine IIIA 120 60 30 3,3 

Trilplaten / stampers (2008) IIIA 80 80 10 3,35 
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4 Rekenresultaten & conclusie 
 

4.1 Rekenresultaat beoogde situatie gebruiksfase + realisatiefase 

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de beoogde situatie gebruiksfase + realisatiefase (beide fasen zijn in 1 jaar 

opgenomen) geen sprake is van een stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/j op omliggende Natura 2000-

gebieden.  

 

4.2 Conclusie 

 

Binnen de begrenzing van het plangebied is geen sprake van stikstofemissie ten tijde van de referentiedatum 

2010. De stikstofdepositie van het vergund recht bedraagt derhalve 0,00 mol/ha/j. 

 

In de ‘beoogde situatie, gebruiksfase’ is nauwelijks sprake van stikstofemissie omdat nieuwbouwwoningen niet 

meer worden aangesloten op het gasnetwerk. De verkeersgeneratie van en naar de toekomstige woningen 

hebben ook geen invloed op de in de omgeving gelegen Natura 2000-gebieden. Ook in de rekenresultaten van 

‘beoogde situatie realisatiefase’ leidt het in te zetten materieel niet tot een berekende stikstofdepositie hoger 

dan 0,00 op de omliggende Natura 2000-gebieden. De stikstofemissie is daarnaast in 1 berekening opgenomen. 

Ook dan is er nog geen sprake van een toename. 

 

Gezien deze rekenresultaten draagt dit plan niet bij aan een toename van de stikstofdepositie op de Natura 2000- 

gebieden. Het aspect stikstof in relatie tot Natura 2000 vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Aerius-rekenbestand berekening beoogde situatie ‘gebruiksfase’ + ‘realisatiefase’ 

 



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

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

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

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

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

Berekening Beoogde situatie gebruiksfase + realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RW86B4nxZwVF (19 juni 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Lycens BV Den Ekel om omgeving, nvt Zuidwolde

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De Ekelenberg, tweede fase RW86B4nxZwVF

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

19 juni 2020, 14:06 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 317,47 kg/j

NH3 3,14 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Realisatie woonwijk met 60 woningen en 1 woon-werkkavel.
Realisatiefase + gebruiksfase in 1 berekening

RW86B4nxZwVF (19 juni 2020)Resultaten Beoogde situatie gebruiksfase + realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Beoogde situatie

gebruiksfase +
realisatiefase

Emissie
Beoogde situatie

gebruiksfase +
realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

gebruiksfase, verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 12,60 kg/j

gebruiksfase, verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,07 kg/j 34,51 kg/j

bouwfase, verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 12,98 kg/j

bouwfase, bouwrijpmaken
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 39,40 kg/j

bouwfase rij- patiowoningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 75,15 kg/j

bouwfase vrijstaand en tweekappers
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 101,28 kg/j

RW86B4nxZwVF (19 juni 2020)Resultaten Beoogde situatie gebruiksfase + realisatiefase
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase terreininrichting
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 41,56 kg/j
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Emissie
(per bron)

Beoogde situatie
gebruiksfase +

realisatiefase

Naam gebruiksfase, verkeer
Locatie (X,Y) 225834, 520243
NOx 12,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 226,0 / etmaal NOx
NH3

12,60 kg/j
< 1 kg/j

Naam gebruiksfase, verkeer
Locatie (X,Y) 226144, 520424
NOx 34,51 kg/j
NH3 2,07 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 226,0 / etmaal NOx
NH3

34,51 kg/j
2,07 kg/j

Naam bouwfase, verkeer
Locatie (X,Y) 226144, 520432
NOx 12,98 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.080,0 / jaar NOx
NH3

10,81 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 5.200,0 / jaar NOx
NH3

2,17 kg/j
< 1 kg/j

RW86B4nxZwVF (19 juni 2020)Resultaten Beoogde situatie gebruiksfase + realisatiefase
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Naam bouwfase, bouwrijpmaken
Locatie (X,Y) 225977, 519987
NOx 39,40 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW graafmachine
euroklasse 5

4,0 4,0 0,0 NOx 20,88 kg/j

AFW graafmachine
euroklasse 6

4,0 4,0 0,0 NOx 2,16 kg/j

AFW Manitou/ knipmops 4,0 4,0 0,0 NOx 7,92 kg/j

AFW Trilplaten 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Bestratingsmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 4,75 kg/j

AFW Vrachtwagen, laden en
lossen

4,0 4,0 0,0 NOx 2,88 kg/j

RW86B4nxZwVF (19 juni 2020)Resultaten Beoogde situatie gebruiksfase + realisatiefase
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Naam bouwfase rij- patiowoningen
Locatie (X,Y) 225976, 519986
NOx 75,15 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine IIIA 4,0 4,0 0,0 NOx 10,44 kg/j

AFW graafmachine IV 4,0 4,0 0,0 NOx 1,08 kg/j

AFW betonpomp IIIA 4,0 4,0 0,0 NOx 22,68 kg/j

AFW betonpomp IV 4,0 4,0 0,0 NOx 2,52 kg/j

AFW Mobiele hijskraan IIIA 4,0 4,0 0,0 NOx 16,20 kg/j

AFW Mobiele hijskraan IV 4,0 4,0 0,0 NOx 1,80 kg/j

AFW Manitou IIIA 4,0 4,0 0,0 NOx 15,84 kg/j

AFW Betonmixer 4,0 4,0 0,0 NOx 2,43 kg/j

AFW Vrachtwagen laden en
lossen

4,0 4,0 0,0 NOx 2,16 kg/j
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Naam bouwfase vrijstaand en
tweekappers

Locatie (X,Y) 225975, 519985
NOx 101,28 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine IIIA 4,0 4,0 0,0 NOx 20,88 kg/j

AFW Graafmachine IV 4,0 4,0 0,0 NOx 2,16 kg/j

AFW Betonpomp IIIA 4,0 4,0 0,0 NOx 30,24 kg/j

AFW Betonpomp IV 4,0 4,0 0,0 NOx 3,36 kg/j

AFW Mobiele hijskraan IIIA 4,0 4,0 0,0 NOx 32,40 kg/j

AFW Mobiele hijskraan IV 4,0 4,0 0,0 NOx 3,60 kg/j

AFW Betonmixer 4,0 4,0 0,0 NOx 6,48 kg/j

AFW Vrachtwagen laden en
lossen

4,0 4,0 0,0 NOx 2,16 kg/j
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Naam bouwfase terreininrichting
Locatie (X,Y) 225975, 519987
NOx 41,56 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine IIIA 4,0 4,0 0,0 NOx 13,92 kg/j

AFW Graafmachine IV 4,0 4,0 0,0 NOx 1,44 kg/j

AFW Manitou / knikmops 4,0 4,0 0,0 NOx 15,84 kg/j

AFW trilplaten 4,0 4,0 0,0 NOx 1,07 kg/j

AFW Vrachtwagen, laden en
lossen

4,0 4,0 0,0 NOx 2,16 kg/j

AFW Bestratingsmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 7,13 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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 bestemmingsplan Zuidwolde, deelplan Ekelenberg 2e fase (ontwerp)
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BIJLAGEN   

1 Stedenbouwkundig plan 

2 Shaded reliefkaart 
  
  
 
 
 
 

 

 
Onze rapportage is opgezet in kleur, om het u bij het lezen van het digitale document visueel 
aantrekkelijk te maken. Uiteraard kan het document ook op papier worden afgedrukt, waarbij we 
willen wijzen op de mogelijkheid om het document in zwart‐wit af te drukken om  kosten en toner te 
besparen. 
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1 INLEIDING 
1.1 ALGEMEEN 

In opdracht van Buning wegenbouw BV is door Eco Reest BV een toelichting op de waterparagraaf 
opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van Woonpark Ekelenberg te Zuidwolde. Het huidige 
adres is Slagendijk 2 in Zuidwolde. 
 
Eco Reest BV verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) de 
eigenaar van de locatie en/of de opdrachtgever. Eco Reest BV heeft deze toelichting en het 
bijbehorende onderzoek als onafhankelijke organisatie opgesteld. 
 

1.2 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een woonpark op de genoemde 
locatie. Het te ontwikkelen terrein heeft een oppervlakte van circa 11 hectare. In fase 1 wordt circa 
4,7 ha ontwikkeld. In bijlage 1 is het stedenbouwkundig plan voor fase 1 weergegeven. 
 
Het doel van de waterparagraaf is wateraspecten een volwaardige plaats te geven in de ruimtelijke 
onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging en een eventuele omgevingsvergunning. 
 

1.3 KWALITEITSBORGING 

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 

 
 

Eco Reest BV is gecertificeerd volgens “NEN‐EN‐ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig 
advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met 
inbegrip van uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten. 

 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als aangesloten 
adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de 
uitvoering van (water)bodemonderzoek en ‐saneringen. 

 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest 
BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
 

Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 

1.4 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

Voor onderhavig rapport zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 T.A. Buishand en C.A. Velds, Neerslag en Verdamping, KNMI 1980; 

 Grondwaterkaart 20 Overijsselse Vecht (DGV‐TNO, 1978); 

 Digitale grondwaterkaart 20 REGIS I (NITG‐TNO, 2003); 
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 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Slagendijk 2 Zuidwolde (Eco Reest BV, 
opdrachtnummer 070237, d.d. 1 maart 2007); 

 Waterhuishouding Eekelenberg Zuidwolde (Tauw, projectnummer 4523325, kenmerk R001‐
4523325VVN‐ah‐V01, concept d.d. 5 oktober 2007); 

 Luchtfoto’s camping Ekelenberg; 

 Water Raakt!, Werken aan water in de stad. Beleidsnotitie stedelijk water van Waterschappen 
Rijn en IJssel, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta (eindversie 3.0, d.d. 22 december 2014) 

 Invoergegevens watertoets door BugelHajema adviseurs (dossiercode 20151016‐35‐11757, d.d. 
16 oktober 2015); 

 Waterbeheerplan 2016‐2021 waterschap Drents Overijsselse Delta; 

 Uitgangspunt normale procedure watertoets (Drents Overijsselse Delta); 

 Terreinhoogtemeting Eco Reest (maart 2016); 

 Concept Voorontwerp Bestemmingsplan Woonpark Ekelenberg te Zuidwolde (Gemeente De 
Wolden, identificatienummer NL.IMRO.1690.BP00361‐0101, d.d. 5 april 2016); 

 Definitief Plan Stedenbouwkundige opzet Ekelenberg ‐ Zuidwolde (Palazzo, nr. 10.022, d.d. 15 
april 2016); 

 Boring‐ en peilbuisgegevens NITG‐TNO; 

 Landelijk Hydrogeologisch model versie II.1 (NITG‐TNO); 

 Algemeen Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl); 

 Bodemkaart (www.bodemdata.nl). 
 

1.5 LEESWIJZER 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens behandeld de locatiegegevens (hoofdstuk 2), 
het beleid en de uitgangspunten (hoofdstuk 3) en de mogelijkheden voor het vasthouden van 
hemelwater (hoofdstuk 4). 
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2 LOCATIEGEGEVENS 
2.1 LIGGING ONDERZOEKSGEBIED 

De Ekelenberg is een voormalige camping, gesitueerd ten zuiden van de bebouwde kom van 
Zuidwolde. Het terrein ligt in een bebost landelijk gebied. Het terrein wordt omgeven door de 
Slagendijk aan de noordzijde, de Ommerweg aan de westzijde, ’t Heuveltje aan de zuidzijde en de 
Slagenweg (N48) aan de oostzijde. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 11 hectare en is 
kadastraal bekend gemeente Zuidwolde, sectie C, nummers 6304, 6305, 7480, 7482, 7483, 7490, 
7739, 8219, 8220, 8221, 8222. Eigenaar is de heer H. Haar. Daarnaast valt een gedeelte van perceel 
nr. 5070 binnen de bestemmingsplanwijziging. De coördinaten van de locatie zijn (x;y) = 
(225.920;520.150). In de eerste fase wordt een gedeelte van circa 4,7 hectare van het woonpark 
ontwikkeld. 
 
Figuur 1 geeft de situering van het onderzoeksgebied weer op een luchtfoto van Google Earth. 
 

Figuur 1. Situering plangebied (Google Earth) 

 

2.2 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

Ekelenberg ligt tussen op de stuwwal die loopt van Hoogeveen tot aan de Vecht.  
 
De maaiveldhoogte van het plangebied varieert volgens een recent door Eco Reest uitgevoerde 
hoogtemeting tussen 14,79 m+NAP op de zuidgrens in het midden tot 10,81 m+NAP in het 
noordoosten en 11,14 m+NAP in het zuidwesten. De hoogtekaart op basis van de hoogtemeting is 
weergegeven in figuur 2. In bijlage 1 is een ‘shaded relief’‐kaart van het terrein en de omgeving, 
afkomstig van de Algemene Hoogtekaart van Nederland (AHN2), weergegeven. 
 
De bodemopbouw en de geohydrologische schematisering voor de locatie zijn weergegeven in tabel 
1. Uit de boorprofielen van het veldwerk van de beide onderzoeken in 2007 (Eco Reest en Tauw) 
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blijkt dat de bodem tot ten minste 4,0 m‐mv bestaat uit matig fijn, zwak siltig, zwak humeus zand, 
plaatselijk leemhoudend of grindhoudend. Verspreid over het terrein bevindt zich plaatselijk vanaf 
0,5 à 1,0 m‐NAP zwak zandige leem. De bodemkaart benoemt de bovengrond (tot 1,2 m‐mv) als 
veldpodzolgrond met lemig fijn zand, waarbij in het oostelijke deel kleileem of potklei begint tussen 
0,4 en 1,2 m‐mv en ten minste 0,2 meter dik is (bron; www.bodemdata.nl). 
 

Figuur 2. Hoogtekaart (hoogten in m+NAP) 
 
Diepte (m-
mv) 

Omschrijving  Formatie Geohydrologie 

0 - 1  zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
tot matig humeus 

Boxtel 1e Watervoerende pakket 

1 - 7  zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
tot matig humeus, plaatselijk 
leemhoudend of leem, zwak 
zandig, plaatselijk grindhoudend

Boxtel, Drente 1e Watervoerende pakket/ 1e 
Scheidende laag 

7 - 26 keileem Drente 1e Scheidende laag 
26 - 155 zand, matig fijn tot matig grof Urk, Peize, Waalre, 

Oosterhout 
2e Watervoerende pakket 

> 155 klei Oosterhout Slecht doorlatende basis 
Tabel 1 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
De freatische grondwaterstand bedraagt circa 7 m+NAP (7 m‐mv in het midden). De 
stromingsrichting van het freatische grondwater is westelijk tot westzuidwestelijk. Tijdens de 
onderzoeken in 2007 is grondwater aangetroffen op 4,4 m‐mv nabij de N48 aan de westzijde van het 
terrein en op 2,5 m‐mv in de zandafgraving in de zuidwesthoek van het terrein..  
 
De locatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Op een afstand van circa 1700 meter in 
noordoostelijke richting ligt de grens van het verbodszone voor diepe boringen van de 
drinkwaterwinning Alteveer. 
 
Om een indruk te krijgen van de fluctuatie van de freatische grondwaterstand is van een NITG‐TNO‐
peilbuis in de omgeving het grondwaterstandsverloop gedurende de gehele meetperiode vanaf 1982 
weergegeven in figuur 2. Het betreft de peilbuis 22A0227 (1700 meter ten noordoosten van de 
locatie, filtertraject 6,66‐7,66 m+NAP). De grondwaterstand varieert tussen 7,43 en 8,64 m+NAP. 
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Figuur 3. Grondwaterstandsverloop put 22A0227 (filtertraject 6,66‐7,66 m+NAP) 
 
De onderzoekslocatie ligt in een gebied met infiltratie (wegzijging). Het gebied valt volgens de 
Bodemkaart binnen grondwatertrappen VI en VII, dat betekent een gemiddelde hoogste 
grondwaterstand (GHG) tussen 0,4 en 1,4 m-mv en een gemiddelde laagste grondwaterstand 
(GLG) dieper dan 1,2 m-mv (bron: www.bodemdata.nl). De werkelijke grondwaterstanden ter 
plaatse wijken sterk hiervan af: zowel de GHG als de GLG liggen dieper dan 1,4 m-mv. 
 
Oppervlaktewater is in het plangebied niet aanwezig. Aan de noordzijde, langs de Slagendijk en 
aan de oostzijde, langs de N48, zijn zaksloten aanwezig. Eventuele afwatering uit het gebied 
vindt plaats aan de oostzijde van de N48 via de Beneden Egge in zuidoostelijke richting naar de 
Vogelzangsche Wijk. 
 
Door Tauw zijn in 2007 doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. De resultaten zijn samengevat in 
onderstaande tabel. 
 
Boring Diepte (m-mv) Textuur Doorlaatfactor k (m/dag)
4 5,0 - 6,0 zand, matig fijn, zwak siltig 2,5 
10 tot 2,0 leem, matig zandig 0,4 
11 tot 2,0 zand, matig fijn, zwak siltig 1,8 
12 tot 2,0 leem, matig zandig 0,7 
13 tot 2,0 zand, matig fijn, zwak siltig 2,7 
14 tot 2,0 zand, matig fijn, zwak tot matig siltig 0,5 
15 tot 2,0  1,0 
16 tot 2,0 leem, matig zandig 0,8 
17 tot 2,0 zand, matig fijn, matig siltig 1,1 
18 tot 2,0 zand, matig siltig en leem, matig zandig 0,3 
19 tot 2,0  0,3 
20 tot 2,0 zand, matig fijn, matig siltig 2,6 
21 tot 2,0 leem, zwak zandig 0,1 
Tabel 2 Resultaten doorlatendheidsmetingen TAUW 

 
Op de meeste plaatsen, waar de doorlaatfactor groter is dan 0,4 m/dag, zijn de omstandigheden 
gunstig voor infiltratie van hemelwater. Bij de boringen 18, 19 en 21 is de doorlatendheid minder 
gunstig (boringen 18 en 19) of slecht (boring 21). De boringen 18 en 19 bevinden zich op de 
oostelijke helling, boring 21 in de uiterste noordwesthoek van het terrein. 
 
De infiltratiecapaciteit op maaiveldniveau is veel beter. Gezien de textuur van de toplaag, matig 
fijn, zwak siltig zand, wordt een doorlaatfactor aan maaiveld verwacht tussen 2 en 9 m/dag. 
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Volgens de eigenaar van het terrein, de heer H. Haar, is in de afgelopen tientallen jaren nooit 
wateroverlast in het gebied opgetreden. 
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3 BELEID EN UITGANGSPUNTEN 
3.1 RIJKSBELEID 

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het waterbeleid van het Rijk voor de periode 2016-2021. Het 
NWP beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en  
leefbaar te houden. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen  
van vooral de grote wateren. De afspraken uit het Deltaprogramma zijn in het NWP 2016-2021 
vertaald in rijksbeleid. In het NWP zijn nieuwe keuzes gemaakt voor de aanpak van 
waterveiligheid in Nederland als gevolg van de klimaatontwikkelingen. Naast veiligheid is er in het 
Nationaal Waterplan aandacht voor voldoende en schoon water en de manieren waarop water 
kan worden gebruikt.  
 
Aan de basis van het nieuwe waterbeleid ligt het advies, dat de Commissie Waterbeheer 21e 
eeuw in augustus 2000 uitbracht over het toekomstige waterbeleid in Nederland. De 
kerngedachte van de Commissie is dat water meer ruimte nodig heeft. De hoofdprincipes van de 
commissie zijn: Meer ruimte voor water, met als gedachteleidraad de drietrapsstrategie: 
vasthouden, bergen, afvoeren. Water moet meer ordenend zijn. 
 

3.2 BELEID PROVINCIE DRENTHE 

Voor het waterbeleid is het provinciaal regionaal waterplan leidend. Dit plan maakt deel uit van de 
Omgevingsvisie 2010. Het regionaal waterplan bevat de hoofdlijnen van het Drentse waterbeleid 
en de ruimtelijke vertaling daarvan. Voor de beekdalen bijvoorbeeld wil Drenthe ruimte behouden 
voor water en is er geen ruimte voor dorp- of stadsuitbreiding. Het regionaal waterplan staat 
uitgebreid stil bij ons veranderend klimaat en hoe we de gevolgen daarvan kunnen opvangen. 
Door de beken zo natuurlijk mogelijk in te richten willen de waterschappen en de provincie het 
water zo veel mogelijk bovenstrooms vasthouden. Verder hebben de waterbeheerders 
benedenstrooms waterbergingsgebieden aangelegd om overtollig water tijdelijk op te vangen. 
 
Een groot gedeelte van het plangebied ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De  
provincie is direct verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de natuur binnen de EHS. 
De  natuurwaarden  van  het  recreatieterrein  zijn  beperkt. De voornaamste natuurwaarde van 
het terrein is dan ook gelegen in de verbindende functie die het heeft met omliggende 
bospercelen. 
 

3.3 BELEID WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA 

Het beleid van het waterschap is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016-2021. Het betreft de 
thema’s waterveiligheid, voldoende water, schoon water, de afvalwaterketen en varen. Het 
waterschap benadert regenwater vanuit het principe ‘vasthouden-bergen-afvoeren’.  
Infiltratie van water in de bodem zorgt voor aanvulling van het grondwater ter plekke en  
langzaam afvoeren naar het regionale watersysteem. Samen met gemeenten wil het waterschap 
de zogenaamde ‘verstening’ van tuinen tegengaan door gerichte communicatie. Door middel van 
de watertoetsprocedure worden beperkingen op watergebied zichtbaar. 
 

3.4 BELEID GEMEENTE DE WOLDEN 

In het gemeentelijk waterbeleid wordt aangegeven dat zowel in nieuwbouwwijken als in bestaand 
stedelijk gebied het gebruik van een gescheiden riolering het streven is. Hierbij wordt het 
hemelwater gescheiden van het afvalwater dat naar de rioolzuiveringsinstallatie wordt gevoerd. 
Het hemelwater wordt hierbij niet-zichtbaar afgekoppeld (onder andere afgevoerd via het 
oppervlaktewater).  
 
In het kader van de watertoets heeft overleg plaatsgevonden met het waterschap. 
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3.5 WATERTOETS UITGANGSPUNTEN 

Door middel van de watertoets geeft het waterschap Drents Overijsselse Delta concrete 
uitgangspunten voor de waterparagraaf. Via de digitale watertoets werd één ruimtelijke beperking 
aangegeven, namelijk de rioolwaterpersleiding die in het vroegere tracé van de Slagendijk ligt. 
De strook waar deze leiding ligt grenst direct aan de noordzijde van het plangebied en geeft 
derhalve in de praktijk geen beperking aan de inrichting van het plangebied. 
 
In het kader van de watertoets worden standaard de volgende aspecten meegenomen: 
 

 
 
3.5.1 Veiligheid 

Het plangebied ligt buiten de beschermingszones van waterkeringen. Ook bestaat geen risico op 
overstromingen vanuit oppervlaktewater in de omgeving. 
 
3.5.2 (Grond)wateroverlast, watervoorziening en verdroging 

In de huidige situatie en in het verleden is in het plangebied geen overlast opgetreden door 
hemelwater of grondwater. Hemelwater werd en wordt volledig afgevoerd door infiltratie in de 
bodem. In de toekomstige situatie zal vermoedelijk een grotere oppervlakte aan bebouwing en 
verharding aanwezig zijn dan in het verleden. De consequenties voor het hemelwater worden 
besproken in het volgende hoofdstuk. Het Waterschap geeft als doelstelling: Vergroten 
veerkracht van watersysteem door niet afwentelen van problemen met water. Ontwerpen op 
basis van: 1 vasthouden – 2 bergen – 3 afvoeren. 
Het waterschap adviseert de gemeente om de aanleghoogte van gebouwen (het vloerpeil) ten 
minste 0,3 meter boven het peil van de weg te leggen. In hellend gebied als het plangebied kan 
dat worden vertaald in een aanleghoogte die ten minste 0,3 meter boven het maaiveld ligt. Om 
wateroverlast te voorkomen dient het watersysteem te worden ontworpen op een hoeveelheid 
neerslag op basis van een regenduurlijn met een herhalingstijd van 10 jaar (T=10 jaar uit 
Buishand en Velds), verhoogd met 10% in verband met klimaatverandering. Bij de hoeveelheid 
neerslag met een herhalingstijd van 100 jaar (ook verhoogd met 10%) dient geen wateroverlast in 
de gebouwen op te treden. De maximaal toegestane afvoer van hemelwater via oppervlaktewater 
uit het plangebied bedraagt 1,2 l/sec/ha (= 10,4 mm/dag). 
 

 Veiligheid: ruimte voor afvoer, tegengaan overstromen, beschermen van waterkeringen, 
rekening houden met risico’s van functies in gebieden, afstand tot de scheepvaartroutes, 
rekening houden met deze risico’s bij bouwen  

 Overlast: ruimte voor vasthouden van water bovenstrooms, beperken van bouwen in lage 
en natte gebieden, vrij houden van waterlopen, rekening houden met kwelwater, ruimte 
vrijhouden voor bergen van teveel water.  

 Watervoorziening: bergen van water voor droge tijden, beschermen drinkwatergebieden  
 Volksgezondheid: rekening houden met risico’s van voedselrijk en warm water  
 Bodemdaling: rekening houden met risico’s van daling van de bodem bij laag water  
 Waterkwaliteit: tegengaan van vervuiling van oppervlaktewater en grondwater, rekening 

houden met verzilting en met de kansen voor de ecologie  
 Verdroging: tegengaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, 

ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.  
 Natte natuurgebieden: tegengaan van verdroging, beperking verharding, ecologische 

oevers  
 Riolering: ruimte vrijhouden voor infiltratie van regenwater, ruimte voor zuivering, passend 

rioolstelsel  
 Risico’s en kosten: risico’s en kosten voor het tegengaan van verdroging, overstromingen 

en overlast van grond- of oppervlaktewater. Rekening houden met het beheer van de 
watervoorzieningen na de aanleg. 
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3.5.3 Volksgezondheid en waterkwaliteit 

Risico’s van voedselrijk en warm water zijn nu en in de toekomst niet aanwezig in het plangebied. 
Vervuiling van grondwater dient te worden voorkomen door duurzaam te bouwen. Daarbij wordt 
geen gebruik gemaakt van lood, zink, koper of teerhoudend mastiek dat aan hemelwater wordt 
blootgesteld. Voor wegen geldt dat het afstromend hemelwater via een bodempassage het 
grondwater of oppervlaktewater bereikt. Gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt tegengegaan. 
 
3.5.4 Bodemdaling 

In het plangebied bestaan geen risico’s op bodemdaling door variaties in de grondwaterstand. 
 
3.5.5 Riolering 

De voormalige camping had ca. 270 aansluitingen op de riolering. Het aantal 
vervuilingseenheden (v.v.e.) hiervan is niet helemaal bekend. In 2006 is nog aangeslagen voor 
100 v.v.e. 
Voor de riolering wordt uitgebreid naar 370 v.v.e. in de toekomstige situatie. Zowel in het 
verleden als in de toekomst is sprake van een gescheiden stelsel. Hemelwater wordt niet geloosd 
op de riolering. 
 
3.5.6 Natte natuurgebieden 

In het plangebied bevinden zich geen natte natuurgebieden. Natte natuurgebieden 
benedenstrooms (buiten) van het plangebied ondervinden geen gevolgen van de wijziging van de 
inrichting van het plangebied, omdat ook in de toekomstige situatie het hemelwater geheel ten 
goede komt aan het grondwater. 
  
3.5.7 Risico’s en kosten 

Voorzieningen voor het tegengaan van verdroging en wateroverlast dienen eenvoudig en robuust 
te zijn, waardoor risico’s en kosten voor beheer en onderhoud tot een minimum kunnen worden 
beperkt. 
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4 MOGELIJKHEDEN VASTHOUDEN HEMELWATER 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de beschikbare locatiegegevens onderzocht, of en in welke 
vorm infiltratie (vasthouden) van hemelwater mogelijk zijn op de onderzoekslocatie. Tevens worden 
de consequentie van de uitgangspunten van het waterschap besproken. 
 

4.2 KEUZE VOOR VOLLEDIGE INFILTRATIE VAN HEMELWATER 

Als gevolg van de toename van de oppervlakte aan bebouwing en verharding op de 
onderzoekslocatie zal hemelwater ter plaatse niet of minder gemakkelijk kunnen infiltreren in de 
bodem. Het waterschap Drents Overijsselse Delta hanteert voor het omgaan met hemelwater de trits 
vasthouden‐bergen‐afvoeren. Hemelwater zal zo veel mogelijk vastgehouden moeten worden in het 
gebied waar het valt. Vasthouden betekent dat het hemelwater wordt benut of direct als voeding 
voor het grondwater dient. Is vasthouden binnen het gebied niet mogelijk dan dient het hemelwater 
te worden verzameld in een berging waarna het geleidelijk beschikbaar komt voor afvoer of 
infiltratie. Alleen als vasthouden of bergen niet mogelijk is, is directe afvoer mogelijk. 
 
Aangezien in het verleden het hemelwater in het plangebied volledig werd vastgehouden door 
directe infiltratie, zal hierna worden onderzocht of deze route voor het hemelwater ook in de 
toekomst mogelijk is.  
 
In onderstaande tabel is op basis van luchtfoto’s een schatting gemaakt van de vroegere oppervlakte 
bebouwd en verhard in het plangebied. Op basis van het stedenbouwkundige plan is een schatting 
gemaakt van de toekomstige oppervlakte bebouwd en verhard in het plangebied. Daarbij is 
uitgegaan van het plangebied in fase 1 (oppervlakte ca. 4,7 ha). In fase 2 wordt slechts een geringe 
uitbreiding van bebouwing en verharding voorzien in het zuidwesten van het plangebied. Voor het 
overige blijft in fase 2 het gebied onbebouwd. Voor de te bebouwen percelen is onderscheid 
gemaakt tussen vrijstaande bebouwing met een geschat percentage bebouwd en verhard van 35% 
van het perceel en bouwblokken (sociale woningbouw op kleinere percelen) met een geschat 
percentage bebouwd en verhard van 65% van het perceel. 
 
Omschrijving Totaal opp. (m2) Percentage bebouwd 

en verhard 
Opp. bebouwd en 
verhard 

Verleden    
Bebouwing en verharding 7.944 50 3.972 
Wegen (613x3) 1.839 100 1.839 
100 recreëerplaatsen 6.440 100 6.440 
100 recreëerplaatsen (terras/pad, 20 
m2) 

2.000 100 2.000 

parkeerterrein 2.236 100 2.236 
overig (onverhard) 26.703 0 0 
totaal 47.162 34,9 16.487 
Toekomst    
Bebouwing vrijstaand 23.342 35 8.170 
Bebouwing woonblokken 9.620 65 6.253 
Wegen 8.600 100 8.600 
Groenvoorziening 5.600 0 0 
totaal 47.162 48,8 23.023 
Tabel 3 Oppervlakten verhard in verleden en toekomst 

 
Uit de tabel blijkt dat de oppervlakte bebouwd en verhard naar schatting toeneemt van circa 35% 
naar circa 50%, gemiddeld over fase 1.  
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Voor infiltratie is het van belang te constateren dat deelgebieden met woonblokken een hoger 
percentage bebouwd en verhard kunnen hebben. 
 

4.3 BEREKENING BERGING EN REGENDUURLIJNEN 

Voor wat betreft berging van hemelwater is voldoende ruimte in het bodemprofiel aanwezig. Buien 
met een herhalingstijd van 10 en 100 jaar inclusief 10% toeslag vanwege klimaatverandering hebben 
een omvang van 65,2 respectievelijk 87,7 mm in 48 uur. Om bij 65% verharding 87,7 mm te bergen in 
het bodemprofiel is een onverzadigde laagdikte van 75 cm nodig. Deze laagdikte is overal in het 
plangebied aanwezig. 
 
Voor de berekening van de belasting van het gebied door extreme buien (herhalingstijd 10 jaar en 
100 jaar, beide +10%) is uitgegaan van een doorlatendheid op maaiveldniveau van 2 m/dag. 
Berekeningen zijn uitgevoerd voor herhalingstijden van 10 en 100 jaar en voor percentages bebouwd 
en verhard van 50% en 65%. Uit de berekeningen blijkt dat bij een goede verdeling van het 
hemelwater over het maaiveld de berekende buien binnen 2 uur zijn geïnfiltreerd. De maatgevende 
buien met een langere duur dan 2 uur infiltreren direct. In de onderstaande figuur is de cumulatieve 
neerslagsom en de berging op het maaiveld (beide in mm) uitgezet tegen de tijd (in minuten). 
 

 
Figuur 4. Cumulatieve neerslag en berging op maaiveld (mm, tijd in minuten) 
 

Uit de grafiek blijkt dat de berging op het maaiveld voor de gemiddelde situatie (50% verharding en 
bebouwing) beperkt blijft tot 20 mm (T=10 jaar) en 40 mm (T=100 jaar). Bij 65% verharding en 
bebouwing blijft de maaiveldberging beperkt tot 36 mm (T=10 jaar). Bij de T=100 jaar bui treedt een 
maaiveldberging tot 70 mm op. 
 
Tot waterdiepten van 40 mm worden bij de aanwezige hellingen (tot 2,5%) geen afstroming van 
betekenis verwacht op tuinen, gazons en groenstroken. Om stroming van betekenis (boven 
waterdikte van 40 mm) over het maaiveld te voorkomen dienen voor de situaties waar 65% 
bebouwing en verharding kan voorkomen maatregelen te worden getroffen. Ter plaatse van de 
woonblokken is een aanvullende voorziening noodzakelijk in de vorm van een infiltratievoorziening. 
Gedacht kan worden aan een greppel, een infiltratieriool of infiltratiekratten tussen de percelen met 
woonblokken. Per strekkende meter grens tussen de percelen met aan beide zijden woonblokken 
dient dan een infiltratieriool of infiltratiekratten met een capaciteit van 1,1 m3 beschikbaar te zijn. 
Hiermee wordt het verschil tussen de T=10 jaars bui en de T=100 jaars bui opgevangen, zonder dat 
afvoer van hemelwater nodig is. 
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4.4 CONCLUSIES 

Uit de berekeningen blijkt dat het voor nagenoeg het gehele plangebied mogelijk is om in de 
toekomstige situatie buien van T=10 jaar en T=100 jaar op te vangen met infiltratie op maaiveld. 
Uitsluitend bij de woonblokken dient voor buien tussen T=10 jaar en T=100 jaar een 
infiltratievoorziening te worden aangelegd. Bijvoorbeeld een infiltratieriool of infiltratiekratten met 
per strekkende meter tussen de percelen een capaciteit van 1,1 m3. Daarnaast moeten de 
hiernavolgende aanbevelingen in acht worden genomen bij de inrichting van de percelen. 
 

4.5 AANBEVELINGEN 

Aanbevolen wordt bij de uitgifte van de percelen voorwaarden te stellen voor de omgang met 
hemelwater. Deze voorwaarden zijn: 

 Het aanlegpeil van de gebouwen dient ten minste 30 cm boven het maaiveld te liggen. 

 Hemelwater op het eigen perceel (bebouwing, verharding en onverhard) dient op het eigen 
perceel te infiltreren. Het is niet toegestaan de aangrenzende percelen te belasten met overtollig 
hemelwater. 

 Om uitspoeling te voorkomen dient hemelwater zoveel mogelijk te worden verdeeld over het 
onverharde gedeelte. Vanaf de verharding dient hemelwater zoveel mogelijk in alle richtingen af 
te stromen naar onverharde gedeelten. Hemelwater dat via goten en regenpijpen vanaf het 
bebouwde gedeelte komt moet opnieuw verdeeld worden over het onverharde gedeelte, hetzij 
via de verharding, hetzij via een greppel, hetzij via een verlaagd infiltratieveld. Bij het aanbrengen 
van berging voor het hemelwater van het dak dient per 25 m2 meter dakoppervlak rekening te 
worden gehouden met 1 m3 berging (uitgaande van 40 mm neerslag). 

 Ter plaatse van de woonblokken dient tussen de percelen een infiltratievoorziening te worden 
aangebracht met een capaciteit van 1,1 m3 per strekkende meter perceelsgrens. Deze 
infiltratievoorziening heeft geen afvoer. 

 Ter plaatse van de wegen in het gebied dient het hemelwater naar de bermen af te stromen, 
waar voldoende gelegenheid is om te infiltreren. Indien een weg loodrecht op de hoogtelijnen 
ligt dient de weg zodanig uitgevoerd te worden dat het hemelwater niet over het wegdek tot 
onderaan de helling kan afstromen. Op regelmatige afstanden dient het water naar de berm te 
worden afgeleid, hetzij door hoogteverschillen in de weg aan te brengen, hetzij door een 
opvanggoot in de weg te leggen. 

 Bij de bouw worden geen materialen toegepast op een wijze, waarbij verontreinigende stoffen 
kunnen uitlogen naar het grondwater. Het betreft met name onbeschermd lood, zink, koper en 
teerhoudende mastiek. 

 
 
Eco Reest BV 
Ir. R. van Lotringen 
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STEDENBOUWKUNDIGE OPZET EKELENBERG - ZUIDWOLDE

OVERZICHT
KAVELOPPERVLAK...

KAVELNR. OPPERVLAKTE

34 322,5 m²
35 319,0 m²
36 630,0 m²
37 959,5 m²
38 809,5 m²
39 654,4 m²
40 336,7 m²
41 363,4 m²
42 264,2 m²
43 165,4 m²
44 170,8 m²
45 176,3 m²
46 311,9 m²
47 1153,3 m²
48 833,6 m²
49 1111,7 m²
50 1155,2 m²
51 1189,5 m²
52 1231,1 m²
53 1046,4 m²
54 999,5 m²
55 891,3 m²
56 814,8 m²
57 703,5 m²
58 962,1 m²
59 673,1 m²
60 961,2 m²
61 797,4 m²
62 753,4 m²
63 770,9 m²
64 712,8 m²
65 715,6 m²
Grand total: 65
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KAVELOPPERVLAK...

KAVELNR. OPPERVLAKTE

1 818,8 m²
2 315,7 m²
3 329,2 m²
4 268,1 m²
5 170,2 m²
6 161,4 m²
7 256,3 m²
8 293,2 m²
9 173,0 m²
10 174,4 m²
11 258,8 m²
12 295,7 m²
13 289,0 m²
14 716,3 m²
15 678,6 m²
16 283,0 m²
17 286,8 m²
18 240,9 m²
19 167,7 m²
20 170,4 m²
21 298,1 m²
22 344,0 m²
23 207,4 m²
24 202,2 m²
25 289,8 m²
26 330,7 m²
27 305,2 m²
28 598,6 m²
29 288,6 m²
30 169,5 m²
31 169,5 m²
32 169,5 m²
33 282,3 m²
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Lycens B.V. 

T.a.v. de heer J. Miellet 

Deventerweg 10 

7575 EM  OLDENZAAL 

 

Assen, 11 oktober 2019 

 

Betreft : Addendum Waterparagraaf Ekelenberg fase 2 (concept) 

Ons kenmerk : 19162/512 

 

 

Geachte heer Miellet, 

 

In opdracht van Lycens B.V. (d.d. 28 juni 2019) heeft Van Lotringen Milieu Advies het addendum voor 

de waterparagraaf voor het bestemmingsplan Ekelenberg opgesteld, waarmee de waterparagraaf 

tevens betrekking heeft op fase 2 van dit bestemmingsplan. Het betreft een addendum op 

“Waterhuishoudkundige toelichting op waterparagraaf in bestemmingsplan Woonplan Ekelenberg, 

Slagenweg 2 te Zuidwolde” (EcoReest, projectnummer 160468, 26 mei 2016), door ondergetekende 

opgesteld.  

 

Inleiding 

Ten tijde van het opstellen van de Waterhuishoudkundige toelichting, in 2016, was de detaillering van 

fase 2 nog niet bekend. De Waterhuishoudkundige toelichting had grotendeels betrekking op het 

gehele Woonplan, dus de fasen 1 en 2. Hoofdstuk 4 vormde de uitwerking voor fase 1. In dit 

addendum zal dit hoofdstuk worden uitgewerkt voor fase 2. Daarnaast wordt de beschrijving van het 

waterbeleid van de provincie Drenthe geactualiseerd. De Waterhuishoudkundige toelichting uit 2016 

en het onderhavige addendum vormen samen de waterparagraaf voor fase 2 van het Woonplan 

Ekelenberg. Voor fase 2 is gebruik gemaakt van de reeds beschikbare informatie met betrekking tot 

het gehele woonplan, het ‘Verkennend en geohydrologisch bodemonderzoek Slagendijk te Zuidwolde 

(Lycens, project 2018-0391, d.d. 4 juni 2019), de matentekening van fase 2 door de gemeente De 

Wolden (d.d. 2 oktober 2019) en de door Lycens verstrekte oppervlakten (zie tabel 3). 

 

Paragraaf 3.2  Beleid provincie Drenthe 

Voor het waterbeleid is het provinciaal regionaal waterplan leidend. Dit plan maakt deel uit van de 

Omgevingsvisie 2018. De regels zijn vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening (beide 

vastgesteld 3 oktober 2018). Het regionaal waterplan, aangeduid als ‘Uitwerking robuust en 

klimaatbestendig watersysteem’ bevat de hoofdlijnen van het Drentse waterbeleid en de ruimtelijke 

vertaling daarvan. Voor de beekdalen bijvoorbeeld wil Drenthe ruimte behouden voor water en is er 

geen ruimte voor dorp- of stadsuitbreiding. Het regionaal waterplan staat uitgebreid stil bij ons 

veranderend klimaat en hoe we de gevolgen daarvan kunnen opvangen. Door de beken zo natuurlijk 

mogelijk in te richten willen de waterschappen en de provincie het water zo veel mogelijk 

bovenstrooms vasthouden. Verder hebben de waterbeheerders benedenstrooms 

waterbergingsgebieden aangelegd om overtollig water tijdelijk op te vangen. 

 

Een groot gedeelte van het plangebied ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zoals 

weergegeven in figuur 1. De  provincie is direct verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de 

natuur binnen het NNN. De  natuurwaarden  van  het  voormalige recreatieterrein  zijn  beperkt. De 

voornaamste natuurwaarde van het terrein is dan ook gelegen in de verbindende functie die het heeft 

met omliggende bospercelen. 
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In de Omgevingsvisie heeft het plangebied onder de Uitwerking robuust en klimaatbestendig 

watersysteem de functie natuur. 

 

Figuur 1. Natuurnetwerk Nederland in het plangebied (in groen) 
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Hoofdstuk 4 MOGELIJKHEDEN VASTHOUDEN HEMELWATER  
 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de beschikbare locatiegegevens onderzocht, of en in welke 
vorm infiltratie (vasthouden) van hemelwater mogelijk is op de onderzoekslocatie. Tevens worden de 
consequentie van de uitgangspunten van het waterschap besproken. 
 
4.2 Keuze voor volledige infiltratie van hemelwater 
Als gevolg van de toename van de oppervlakte aan bebouwing en verharding op de 
onderzoekslocatie zal hemelwater ter plaatse niet of minder gemakkelijk kunnen infiltreren in de 
bodem. Het waterschap Drents Overijsselse Delta hanteert voor het omgaan met hemelwater de trits 
vasthouden-bergen-afvoeren. Hemelwater zal zo veel mogelijk vastgehouden moeten worden in het 
gebied waar het valt. Vasthouden betekent dat het hemelwater wordt benut of direct als voeding voor 
het grondwater dient. Is vasthouden binnen het gebied niet mogelijk dan dient het hemelwater te 
worden verzameld in een berging waarna het geleidelijk beschikbaar komt voor afvoer of infiltratie. 
Alleen als vasthouden of bergen niet mogelijk is, is directe afvoer mogelijk. 
 
Aangezien in het verleden het hemelwater in het plangebied volledig werd vastgehouden door directe 
infiltratie, zal hierna worden onderzocht of deze route voor het hemelwater ook in de toekomst 
mogelijk is.  
 
In onderstaande tabel is op basis van luchtfoto’s door Lycens een schatting gemaakt van de vroegere 
oppervlakte bebouwd en verhard in het plangebied. Op basis van het stedenbouwkundige plan is een 
schatting gemaakt van de toekomstige oppervlakte bebouwd en verhard in het plangebied. Daarbij is 
uitgegaan van het plangebied in fase 2 (oppervlakte ca. 3,6 ha). Voor de te bebouwen percelen is 
onderscheid gemaakt tussen vrijstaande bebouwing (incl. tweekappers) met een geschat percentage 
bebouwd en verhard van 35% van het perceel en bouwblokken (sociale woningbouw op kleinere 
percelen) met een geschat percentage bebouwd en verhard van 65% van het perceel. In een gedeelte 
van het plan zijn patio-woningen gepland met een geschat percentage bebouwd en verhard van 80%. 
Deze uitgangspunten zijn nagenoeg gelijk aan die in fase 1. 
 
Tabel 3. Oppervlakten verhard in verleden en toekomst fase 2 

Omschrijving  Totaal opp. 
(m²) 

Percentage 
bebouwd/verhard* 

Opp. bebouwd/verhard 

Referentiesituatie Ekelenberg tweede fase 

Toiletgebouwen (2×) 120 100 120 

5 Huisjes (á 65 m²) 325 100 325 

5 Huisjes (terras/pad/pp á 35 m²) 175 100 175 

Wegen (910 × 3) 2.730 100 2.730 

100 vaste chalets (á 60 m²) 6.000 100 6.000 

100 vaste chalets (terras/pad/pp 35 m²) 3.500 100 3.500 

Openbaar groen/onverhard 22.920 0 0 

 35.770 36 12.850 

Toekomst Ekelenberg tweede fase 

Percelen woonblokken 2.690 65 1.749 

Percelen vrijstaand 18.260 35 6.391 

Percelen patio 3.725 80 2.980 

Wegen (570 ×5,5) 3.135 100 3.135 

Parkeerplaatsen (44×15) 660 100 660 

Openbaar groen/onverhard 7.300 0 0 

 35.770 42 14.915 

* door Lycens gebaseerd op dezelfde realistische aannames als bij fase 1 
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Uit de tabel blijkt dat de oppervlakte bebouwd en verhard naar schatting toeneemt van 36% naar 42%, 
gemiddeld over fase 2. Voor infiltratie is het van belang te constateren dat deelgebieden met 
woonblokken en patio’s een hoger verwacht percentage bebouwd en verhard hebben. Voor de wegen 
en parkeerplaatsen kan infiltratie in de bermen plaatsvinden, of, indien deze niet aanwezig zijn, in 
infiltratievoorzieningen. 
 
4.3 Berekening regenduurlijnen en berging 
Voor wat betreft berging van hemelwater is voldoende ruimte in het bodemprofiel aanwezig. Buien met 
een herhalingstijd van 10 en 100 jaar inclusief 10% toeslag vanwege klimaatverandering hebben een 
omvang van 65,2 respectievelijk 87,7 mm in 48 uur. Tussen een bodem op veldcapaciteit en een 
verzadigde bodem is circa 15% ruimte in de poriën beschikbaar. Om 87,7 mm te bergen in het 
bodemprofiel is een voldoende doorlatende onverzadigde laagdikte van ten minste 0,75 m nodig. 
Deze laagdikte is overal in het plangebied aanwezig en bestaat nagenoeg geheel uit goed doorlatend 
zand.  
 
Voor de berekening van de belasting van het gebied door extreme buien (herhalingstijd 10 jaar en 100 
jaar, beide +10%) is uitgegaan van een doorlatendheid op maaiveldniveau van 2 m/dag. 
Berekeningen zijn uitgevoerd voor herhalingstijden van 10 en 100 jaar (incl. 10% toeslag) en voor 
percentages bebouwd en verhard van 50%, 65% en 80%. Uit de berekeningen blijkt dat bij een goede 
verdeling van het hemelwater over het maaiveld de berekende buien binnen 3 uur zijn geïnfiltreerd. 
De maatgevende buien met een langere duur dan 3 uur infiltreren daarna direct. In de onderstaande 
figuur is de cumulatieve neerslagsom en de berging op het maaiveld (beide in mm) uitgezet tegen de 
tijd (in minuten). 
 
 

 
Figuur 4. Cumulatieve neerslag en berging op maaiveld (mm, tijd in minuten) 
 
Uit de grafiek blijkt dat de berging op het onverharde maaiveld voor de gemiddelde situatie (42% 
verharding en bebouwing) beperkt blijft tot 15 mm (T=10 jaar) en 31 mm (T=100 jaar). Bij 65% 
verharding en bebouwing (woonblokken) blijft de maaiveldberging beperkt tot 36 mm (T=10 jaar). Bij 
de T=100 jaar bui treedt een maaiveldberging tot 70 mm op. Bij 80% verharding en bebouwing 
(patio’s) bedraagt de maaiveldberging bij T=10 jaar 87 mm en bij T=100 jaar 150 mm. 
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Tot waterdiepten van 40 mm worden bij de aanwezige hellingen (tot 2,5%) geen afstroming van 
betekenis verwacht op tuinen, gazons en groenstroken. Om stroming van betekenis (boven waterdikte 
van 40 mm) over het maaiveld te voorkomen dienen voor de situaties waar 65% of meer bebouwing 
en verharding kan voorkomen maatregelen te worden getroffen. Ter plaatse van de woonblokken en 
de patio’s is daarom een infiltratievoorziening noodzakelijk. Gedacht kan worden aan een greppel, een 
wadi, een infiltratieriool of infiltratiekratten. Ter plaatse van de woonblokken en de patio’s moet 
respectievelijk 30 mm en 110 mm neerslag, wat teveel op het onverharde maaiveld komt, worden 
geborgen. Omgerekend per vierkante meter verharding en bebouwing dient dan een 
infiltratievoorziening met een bergingscapaciteit van 16 respectievelijk 28 liter te worden geborgen. 
Dat wil zeggen dat bij de woonblokken een kubieke meter opvangcapaciteit nodig is voor elke 60 m2 
verhard en bebouwd. Voor de patio’s is een kubieke meter opvangcapaciteit nodig voor elke 36 m2 
verhard en bebouwd. Hiermee wordt het verschil tussen de toelaatbare maaiveldberging (40 mm) en 
de T=100 jaars bui opgevangen, zonder dat afvoer van hemelwater vanaf het perceel nodig is. 
 
4.4 Conclusies 
Uit de berekeningen blijkt dat het voor het grootste deel van het plangebied mogelijk is om in de 
toekomstige situatie buien van T=10 jaar en T=100 jaar op te vangen met infiltratie op maaiveld. 
Uitsluitend bij de woonblokken, de patio’s en gedeeltelijk voor de wegen en parkeerplaatsen dient voor 
extreme buien een infiltratievoorziening te worden aangelegd. Voor de woonblokken dient deze ten 
minste een capaciteit te hebben van een kubieke meter per 60 m2 verhard en bebouwd, bij de patois 
een kubieke meter per 36 m2 verhard en bebouwd. Daarnaast dienen de hiernavolgende 
aanbevelingen in acht worden genomen bij de inrichting van de percelen. Waar langs de wegen en 
parkeerplaatsen geen bermen aanwezig zijn en waar de neerslag geconcentreerd afstroomt zijn 
afzonderlijke infiltratievoorzieningen nodig met een capaciteit van 0,054 m3 (T=100 jaar gedurende 3 
uur) per vierkante meter gesloten verharding. 
 
4.5 Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt bij de uitgifte van de percelen voorwaarden te stellen voor de omgang met 
hemelwater. Deze voorwaarden zijn: 

 Het aanlegpeil van de gebouwen dient ten minste 30 cm boven het maaiveld te liggen. 

 Hemelwater op het eigen perceel (bebouwing, verharding en onverhard) dient op het eigen 
perceel te infiltreren. Het is niet toegestaan de aangrenzende percelen te belasten met overtollig 
hemelwater. 

 Om uitspoeling te voorkomen dient hemelwater zoveel mogelijk te worden verdeeld over het 
onverharde gedeelte. Vanaf de verharding dient hemelwater zoveel mogelijk in alle richtingen af te 
stromen naar onverharde gedeelten. Hemelwater dat via goten en regenpijpen vanaf het 
bebouwde gedeelte komt moet opnieuw verdeeld worden over het onverharde gedeelte, hetzij via 
de verharding, hetzij via een greppel, hetzij via een verlaagd infiltratieveld (wadi). Bij het 
aanbrengen van berging voor het hemelwater van het dak dient per 20 m2 meter dakoppervlak 
rekening te worden gehouden met 1 m3 berging (uitgaande van 54 mm neerslag). 

 Voor de woonblokken en de patio’s dient een infiltratievoorziening te worden aangelegd. Deze 
dient ter plaatse van de woonblokken ten minste met een capaciteit te hebben van een kubieke 
meter per 60 m2 verhard en bebouwd. Bij de patois ten minste een capaciteit van een kubieke 
meter per 36 m2 verhard en bebouwd. Infiltratievoorzieningen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een 
greppel, een infiltratieriool, infiltratiekratten, een wadi. 

 Ter plaatse van de woonblokken, waar deze grenzen aan ruime groenstroken, zouden eventueel 
de groenstroken kunnen worden ingezet voor infiltratie van overtollige neerslag. 

 Ter plaatse van de wegen in het gebied dient het hemelwater naar de bermen af te stromen, waar 
voldoende gelegenheid is om te infiltreren. Indien een weg loodrecht op de hoogtelijnen ligt dient 
de weg zodanig uitgevoerd te worden dat het hemelwater niet over het wegdek tot onderaan de 
helling kan afstromen. Op regelmatige afstanden dient het water naar de berm te worden afgeleid, 
hetzij door hoogteverschillen in de weg aan te brengen, hetzij door een opvanggoot in de weg te 
leggen. Waar het afstromende water geconcentreerd in de berm komt zijn infiltratievoorzieningen 
nodig. Waar geen bermen aanwezig zijn zijn ook afzonderlijke infiltratievoorzieningen nodig met 
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een capaciteit van 0,054 m3 per vierkante meter gesloten verharding. Voor wegen en paden kan 
worden overwogen om doorlatende verharding te gebruiken. 

 Bij de bouw worden geen materialen toegepast op een wijze, waarbij verontreinigende stoffen 
kunnen uitlogen naar het grondwater. Het betreft met name onbeschermd lood, zink, koper en 
teerhoudende mastiek. 

 
Disclaimer 

Dit addendum op de waterparagraaf is op zorgvuldige wijze uitgevoerd met de beschikbare informatie 

over bodemopbouw en bodemeigenschappen. Daarbij is uitgegaan van een realistische situatie op de 

locatie en van de beste schatting van de bodemeigenschappen. Wij kunnen geen garantie bieden dat 

de feitelijke situatie past binnen het berekende scenario. Wij kunnen geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade die het gevolg is van een afwijkende situatie of afwijkende 

bodemeigenschappen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Van Lotringen Milieu Advies 

 
 
 
 
 

 

ir. R. van Lotringen 
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datum 10-11-2020
dossiercode    20201110-59-24739

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze digitale toets concluderen wij dat belangen van het
waterschap worden geraakt. U volgt daarom de normale procedure. Binnen 4 weken neemt waterschap Drents Overijsselse Delta contact
met u op en ontvangt u een uitgangspuntennotitie. Deze notitie ontvangt u op het door u opgegeven emailadres j.miellet@lycens.nl. In de
uitgangspuntennotitie vindt u meer informatie over de bestaande waterhuishouding en vindt u concrete uitgangspunten voor uw plan. Wij
adviseren u deze uitgangspunten te verwerken in uw plan. Over het vervolg van het watertoetsproces vindt u in de uitgangspuntennotitie
meer informatie.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

www.dewatertoets.nl

Geachte,



datum 10-11-2020
dossiercode    20201110-59-24739

Samenvatting van de watertoets

In dit document vindt u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens op www.dewatertoets.nl. De aanvraag is uitgevoerd op een
ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor algemene informatie over het proces van de
watertoets kunt u ook terecht op onze website www.wdodelta.nl. Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van uw aanvraag dan
kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088 - 2331200. U kunt ook een email sturen naar info@wdodelta.nl. Vermeld in de mail om welk
plan het gaat.

Uit deze toets volgt de normale procedure. U heeft hierover in een afzonderlijk document informatie ontvangen. Hieronder vindt u
puntsgewijs een overzicht van de door u ingevulde gegevens.

Plangegevens Ekelenberg tweede fase:
"Realisatie van de tweede fase van de woonwijk Ekelenberg. Eerste fase is reeds in ontwikkeling (en gedeeltelijk gerealiseerd). Voor de
tweede fase wordt nu een bestemmingsplanprocedure doorlopen. De tweede fase bevat 61 woningen en een woonwerk-kavel."

Ligging plan:
Spinwiefien Ongenummerd
7921JT
Zuidwolde

Uw gegevens:
Jeroen Miellet
Lycens BV
j.miellet@lycens.nl

Zwartewaterallee 14
8031 DX
Zwolle

Gegevens gemeente:
Zwartewaterallee, 14
Nicky Spring in 't Veld
nvt
nvt

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
De Wolden

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?



nee

Is er sprake van een uitbreiding van de lozing van huishoudelijk afvalwater in het landelijk gebied groter dan 9 vervuilingseenheden (ve) of
in het stedelijk gebied van 30 ve?
ja

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500m2?
ja

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
ja

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd
ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater
ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool

het afvalwater wordt aangesloten op een IBA.

het afvalwater wordt afgevoerd via drukriolering

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?
2.065 m² (referentiesituatie =12.850 m². Beoogde situatie =14.915 m²)

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Vindt er een lozing plaats in oppervlaktewater?
nee

Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats?
nee



Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

www.dewatertoets.nl
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1. INLEIDING  
  

  

1.1 Aanleiding  

 

Ten behoeve van de tweede fase van de woonwijk De Ekelenberg te Zuidwolde wordt een 

bestemmingsplanprocedure doorlopen ten einde de realisatie van 60 woningen en één woon-werkkavel mogelijk 

te maken. In de huidige situatie is het plangebied reeds bestemd als 'Woongebied' en nader is aangeduid als 

'toekomstig wonen'. Binnen de aanduiding 'toekomstig woongebied' is het bouwen en het gebruik als 

woongebied expliciet niet toegestaan waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. 

 

In deze rapportage is de toetsing aan het Besluit m.e.r. opgenomen. Uit de eerste toetsing is gebleken dat sprake 

is van een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht (zie hoofdstuk 2). Het bevoegd gezag dient te besluiten of de 

realisatie van de 60 woningen en 1 woon-werkkavel al dan niet leidt tot belangrijke negatieve milieueffecten die 

noodzaken tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure. Onderhavige rapportage betreft de Aanmeldnotitie 

(vormvrije) m.e.r.-beoordeling op basis waarvan het bevoegd gezag kan besluiten.  

 
 

1.2 Leeswijzer  
  

In hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats ingegaan op de huidige wet- en regelgeving omtrent 

milieueffectrapportages. Vervolgens wordt beoogde plan, de activiteit, getoetst aan deze wetgeving. Hoofdstuk 

3 bevat de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling. 
  

  

  

  



2. M.E.R.-PLICHT 
 

2.1 Wet- en regelgeving 

Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. De milieueffectrapportage-

procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te 

brengen om belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een 

plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of omgevingsvergunning. De wettelijke eisen 

ten aanzien van de m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het Besluit milieueffectrapportage.  

 

Voor plannen en besluiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben wordt de m.e.r.-

toets doorlopen. Er zijn drie gradaties in de zwaarte van de m.e.r.-toets. Figuur 1.1 geeft schematisch twee 

drempelwaarden weer die van belang zijn waarmee wordt beoordeeld of sprake is van een directe m.e.r.-plicht, 

een (formele) m.e.r.-beoordelingsplicht of van een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht. Onderstaand zijn deze 

drie vormen nader toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 De directe m.e.r.-plicht: (project of plan) milieueffectrapportage 

De Europese Unie heeft in de richtlijn m.e.r. (2011/92/EU) aangegeven bij welke activiteiten er zeer waarschijnlijk 

sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze activiteiten zijn door de Nederlandse regering 

overgenomen en verwerkt in onderdeel C van het Besluit m.e.r. Indien de drempelwaarde van de (omvang van 

de) activiteit op de C-lijst wordt overschreden geldt de directe m.e.r.-plicht. Naast de C-lijst zijn ook plannen 

waarvoor een passende beoordeling opgesteld moet worden m.e.r.-plichtig en kunnen provincies in een 

provinciale verordening m.e.r.-plichtige activiteiten aanwijzen. 

 

Voor deze activiteiten moet een milieueffectrapport worden opgesteld om de milieugevolgen van de activiteit 

op de leefomgeving in beeld te brengen zodat het bevoegd gezag in staat wordt gesteld om de milieugevolgen 

bij haar afwegingen te betrekken. Voor een zorgvuldige afweging bevat het rapport bovendien alternatieve 

oplossingen met bijbehorende milieueffecten. 

 

Plan- of project-m.e.r. 

Voor milieueffectrapportages wordt onderscheid gemaakt in een ‘plan’-m.e.r. en in een ‘project’-m.e.r.. Kolom 

3 van de bijlage (Besluit MER) bevat plannen die de gewenste activiteit mogelijk kunnen maken. Er is sprake van 

een plan als er na besluitvorming over het betreffende plan nóg een procedure (besluit) gevolgd moet worden 

om de activiteit mogelijk te maken. Het ‘plan’ is in dat geval kaderstellend voor nadien te nemen besluiten. 

Daarnaast is de plan-m.e.r. ook direct van toepassing op ‘plannen’ die worden opgesteld voor activiteiten die 

voorkomen op de D-lijst. Voor deze activiteiten is dus geen m.e.r.-beoordeling mogelijk.  

Figuur 1.1: schema m.e.r.-toets en drempelwaarden 



Er is sprake van een besluit als er na besluitvorming geen andere procedures noodzakelijk zijn voor de 

toelaatbaarheid van de activiteit. Een besluit is project/activiteit specifiek en is niet kaderstellend voor nadien te 

nemen besluiten. De project-m.e.r. kan hierdoor heel specifiek de te ontwikkelen activiteit onderzoeken. 

Besluiten waarvoor een project-m.e.r. noodzakelijk is komen voor in kolom 4 van de C-lijst.  

 

Beperkte of uitgebreide m.e.r.-procedure 

Er wordt onderscheid gemaakt in de uitgebreide m.e.r.-procedure en de beperkte m.e.r.-procedure. Voor alle 

plannen en voor bepaalde complexe besluiten is de uitgebreide m.e.r.-procedure direct van toepassing. De 

beperkte procedure is van toepassing voor een groot deel van de besluiten inzake (omgevings)vergunningen. 

Echter indien naast het besluit inzake de (omgevings)vergunning ook sprake is van één van de onderstaande 

situaties, is de uitgebreide m.e.r.-procedure van toepassing.   

Er dient in het kader van de activiteit ook een passende beoordeling worden opgesteld; 

Er voor de uitvoering van de activiteit tevens een omgevingsvergunning tot het afwijken van het 

bestemmingsplan (art. 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo) noodzakelijk is; 

Er voor de besluit inzake de (omgevingsvergunning) ook tegelijkertijd een onlosmakelijk plan wordt opgesteld. 

 

Bij de beperkte procedure is het voortraject beknopter en zijn enkele stappen niet verplicht (zoals ‘kennisgeving 

van het initiatief’, advies over reikwijdte en detailniveau en geen verplichting in het voortraject de gelegenheid 

te bieden om zienswijzen in te dienen. Bovendien is het bij de beperkte procedure niet verplicht om de 

commissie-m.e.r. in te schakelen waardoor de daarmee gepaard gaande hoge kosten voorkomen kunnen 

worden. 

 

2.1.2 De m.e.r.-beoordelingplicht: de m.e.r.-beoordeling 

De wetgever heeft activiteiten aangewezen waarvan de gevolgen van de activiteit op het milieu niet bij voorbaat 

bekend is. Deze activiteiten zijn opgenomen op de D-lijst in de bijlage van het Besluit MER. Indien de 

drempelwaarde van de (omvang van de) activiteit op de D-lijst wordt overschreden, geldt de m.e.r.-

beoordelingsplicht. In de m.e.r.-beoordeling wordt middels het opstellen van een aanmeldingsnotitie 

beoordeeld of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Er kunnen twee uitkomsten zijn: 

Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen niet uitgesloten worden; er dient een m.e.r.-procedure doorlopen 

worden. 

Belangrijke nadelige milieugevolgen treden niet op; er wordt gemotiveerd aangegeven dat geen m.e.r.-

procedure wordt doorlopen. 

 

Bij een m.e.r.-beoordeling is het vaak niet noodzakelijk om een diepgaand (en kostbaar) onderzoek uit te voeren 

om goede uitspraken te kunnen doen of de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen. 

Een m.e.r.-beoordeling geldt uitsluitend voor besluiten. Indien de activiteit waarvan de drempelwaarde op de D-

lijst wordt overschreden mogelijk wordt gemaakt door middel van een plan, dan geldt altijd en direct de m.e.r.-

plicht. 

 

De m.e.r.-beoordeling dient te worden uitgevoerd aan de hand van een aantal vaste criteria. Deze criteria zijn 

vastgelegd in Bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r.. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. Daarnaast 

dient een formele procedure te worden gevolgd. 



2.1.3 De m.e.r.-beoordelingplicht: de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling 

De Nederlandse wetgever had (kleine) projecten die de drempelwaarden van de D-lijst van het Besluit MER niet 

overschrijden, als gevolg van de beperkte invloed op de omgeving, oorspronkelijk vrijgesteld van de MER-plicht. 

Het Besluit MER is echter door – hoofdzakelijk - 2 Europese uitspraken gewijzigd. Als gevolg van de eerste 

uitspraak is in 2011 ook voor ‘kleine’ activiteiten de ‘vormvrije m.e.r.- beoordeling’ geïntroduceerd. De inhoud 

en procedure van deze ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’ waren daadwerkelijk vormvrij. Als gevolg van de tweede 

uitspraak is het Besluit MER in 2017 nogmaals aangepast en is de procedure en inhoud van de ‘vormvrije’ versie 

nagenoeg gelijk getrokken aan de m.e.r.-beoordeling. Dat betekent dat voorafgaand aan de activiteit een besluit 

genomen moet worden of het uitvoeren van een plan/project MER al dan niet noodzakelijk is. Dit besluit moet 

worden onderbouwd door middel van een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling die aantoont dat de activiteit geen 

belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu c.q. leefomgeving. De inhoud van de beoordeling dient 

te voldoen aan de criteria zoals opgenomen in ‘bijlage III van de Europese MER richtlijn’. In feite bestaat er nu 

slechts één m.e.r.-beoordeling en is het verschil tussen de ‘vormvrije’ en de ‘formele’ variant nagenoeg 

verdwenen. 

 

2.2 Toetsing aan de m.e.r.-verplichtingen 

 

2.2.1 Is er sprake van een plan of een besluit 

Onderhavig plan betreft een bestemmingsplan dat de realisatie van maximaal 60 woningen en 1 woon-werkkavel 

mogelijk maakt. Het bestemmingsplan is in dit geval een besluit omdat na besluitvorming geen andere 

procedures (die voorkomen in kolom 4) noodzakelijk zijn voor de toelaatbaarheid van de activiteit. 

 

2.2.2 Is er sprake van een directe m.e.r.-plicht? 

De eerste vraag die beantwoord moet worden is of voor het project activiteiten plaats vinden waarvoor sprake 

is van een directe m.e.r.-plicht. Dit zijn projecten met een dusdanige impact op de omgeving waarvan duidelijk 

is dat nadelige gevolgen voor het milieu niet bij voorbaat uitgesloten kunnen worden. Als er sprake is van m.e.r.-

plicht dient een Milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld en gelden de bijbehorende procedurele 

vereisten (kennisgeving doen met zienswijzetermijn, MER ter visie leggen en toetsing door de Commissie voor 

de m.e.r.). Er kunnen drie oorzaken zijn, van waaruit direct een m.e.r.-plicht ontstaat. 

 

Voorwaarde 1: C-lijst Besluit Milieueffectrapportage.  

De bijlage van het Besluit Milieueffectrapportage bevat twee lijsten (bijlagen C en D) waarin categorieën van 

activiteiten zijn opgenomen (kolom 1). Daarnaast wordt in de lijst de omvang beschreven in de vorm van de zgn. 

drempelwaarden (kolom 2). Kom je boven de drempelwaarde van de C-lijst, dan dient gelijk een project/plan 

MER doorlopen te worden. Onderhavige activiteit behoort niet tot één van de activiteiten op de C-lijst. Op grond 

van de C-lijst van het Besluit MER is derhalve geen plan/project-m.e.r. noodzakelijk.  

 

Voorwaarde 2: Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 

Wettelijke plannen, waarvoor een Passende Beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig 

is, zijn m.e.r.-plichtig (artikel 7.2a Wet milieubeheer eerste lid). Voor het onderhavige plan is het opstellen van 

een Passende Beoordeling niet nodig (zie paragraaf 3.3.1. ter onderbouwing hiervan). Op basis van artikel 7.2.a 

lid 1 Wet milieubeheer is er derhalve geen sprake van een m.e.r.-plicht. 

 



Voorwaarde 3: Provinciale milieuverordening 

Door Provinciale Staten kunnen aanvullend op het Besluit m.e.r. activiteiten worden aangewezen die kunnen 

leiden tot m.e.r.-plicht. De provincie Drenthe heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het provinciaal 

beleid leidt niet tot m.e.r.-plicht. 

 

2.2.3 Er is sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht? 

Er is geen sprake van een directe m.e.r.-plicht, maar mogelijk wel van (formele) m.e.r.-beoordelingsplicht. 

Hiervoor is de D-lijst van het Besluit MER het toetsingskader. Het onderhavige plan behoort in ieder geval tot de 

categorie  “D11.2 De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 

bouw van winkelcentra of parkeerterreinen”. De drempelwaarde (1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m² of meer) wordt echter niet overschreden. Het uitvoeren van een (formele) m.e.r.-beoordeling is 

derhalve niet noodzakelijk.  

 

2.2.4 Er is sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht? 

Omdat het onderhavige plan als activiteit voorkomt op de D-lijst, als plan en als besluit voorkomt in 

respectievelijk kolom 3 en 4 van de D-lijst, maar de drempelwaarden zoals opgenomen in de tweede kolom niet 

worden overschreden is het noodzakelijk een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 

 

2.2.5 Activiteiten waar mogelijk sprake van is 

In de huidige situatie zijn er geen andere activiteiten die op grond van het Besluit MER die mogelijk leiden tot 

het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of een plan-/project MER.  
 

2.3 Procedure en betrokken partijen 

 

Betrokken partijen 

Bij deze m.e.r.-beoordelingsprocedure zijn de volgende partijen aan te merken als initiatiefnemer en bevoegd 

gezag. De initiatiefnemer van het project en voor deze (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsprocedure betreft een 

private partij. In het project treedt de gemeente De Wolden op als bevoegd gezag. De gemeente stelt een 

bestemmingsplan vast om dit plan mogelijk te maken. 

 

Procedure 

Het bevoegd gezag beslist binnen zes weken na ontvangst van deze aanmeldingsnotitie of er al of niet een m.e.r.-

beoordeling moet worden opgesteld. Het besluit hoeft niet te worden gepubliceerd in de Staatscourant maar 

moet worden genomen voordat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Het (vormvrije) m.e.r.- 

beoordelingsbesluit vormt een bijlage bij het uiteindelijk te nemen besluit: het ontwerp en vaststelling van het 

bestemmingsplan. Er staat bij een m.e.r.-beoordeling geen direct beroep en bezwaar open. Beroep en bezwaar 

vindt plaats in het kader van de procedure van het te nemen besluit (in dit geval het bestemmingsplan ‘De 

Ekelenberg, tweede fase’). 

 

  



3. DE (VORMVRIJE) M.E.R.-BEOORDELING  

  

3.1 De kenmerken van de activiteit 

Bij het kenmerk van het project moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 
a. de omvang van het project; 

b. de cumulatie met andere projecten; 

c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

d. de productie van afvalstoffen; 

e. verontreiniging en hinder; 

f. het risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering. 

 
Ad a. de omvang van het project 

Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van Zuidwolde en grenst aan het buitengebied. Het oppervlak van het 

plangebied bedraagt circa 3,5 hectare. Binnen het plangebied wordt een nieuw woongebied gerealiseerd. Het 

woongebied bestaat maximaal uit 60 grondgebonden woningen en 1 woon-werkkavel met bijbehorende 

infrastructuur (wegen en parkeervoorzieningen). Het plan blijft binnen het eigen kadastrale percelen en binnen 

de bestaande ruimtelijke structuren (die worden gevormd door de eerste fase van De Ekelenberg en de 

bestaande bossen). De structuur van de omgeving blijft derhalve intact. De omvang van het gebied is niet zodanig 

dat dit een m.e.r.(-beoordeling) rechtvaardigt.  

 
Ad b. cumulatie met andere projecten 

De realisatie van de woonwijk betreft een op zichzelf staand project en maakt geen onderdeel uit van een grotere 

ontwikkelingslocatie. Omdat er sprake is van een op zichzelf staand project is er geen sprake van een stapeling 

(cumulatie) van milieueffecten. Van cumulatie met projecten buiten onderhavig plan is derhalve geen sprake. 

 
Ad c. gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Onder natuurlijke hulpbronnen worden onder andere niet vernieuwbare bronnen, zoals fossiele brandstoffen 

verstaan, maar ook vernieuwbare bronnen, zoals hout, rubber, drinkwater en zuurstof. Het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van realisatie van de gebouwde omgeving zal plaatsvinden op een 

conventionele manier en geeft geen aanleiding aanzienlijke gevolgen voor het milieu te veronderstellen, zodanig 

dat daarvoor een MER dient te worden uitgevoerd. De woningen worden immers gerealiseerd met steenachtige 

materialen, staal en hout; grondstoffen die niet bijzonder schaars zijn.  

 
Ad d. de productie van afvalstoffen 

De productie van afvalstoffen is beperkt tot de bouwafvalstoffen tijdens de realisatie van de 60 grondgebonden 

woningen en 1 woon-werkkavel en toekomstige huishoudelijke afvalstoffen tijdens het gebruik van de woningen. 

De categorieën vormen naar aard en omvang geen aanleiding voor het doorlopen van een 

milieueffectrapportage. 

 
Ad e. verontreiniging en hinder 

Er is geen sprake van een vergunningplichtige (milieukundige) inrichting of een inrichting waarop het 

activiteitenbesluit van toepassing is. In de plantoelichting van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is 

daarnaast geconcludeerd dat er vanuit luchtkwaliteit, bodem, geluid, bedrijven en milieuzonering en geur geen 



belemmeringen bestaan voor het planvoornemen. Relevante verontreiniging en hinder als gevolg van het 

toekomstig gebruik van het plangebied, door maximaal 61 huishoudens, is niet aan de orde. 

 
Ad f. het risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering 

In het plan worden geen risicobolle bronnen mogelijk gemaakt. De realisatie en ingebruikname van 60 

grondgebonden woningen en 1 woon-werkkavel betreft geen risicovolle inrichting. In de plantoelichting van het 

in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is daarnaast geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn vanuit het 

plaatsgebonden en groepsrisico ten aanzien van inrichtingen, transportassen en buisleidingen. 

 
Ad g. risico’s voor menselijke gezondheid 

Er is geen sprake van een vergunningplichtige (milieukundige) inrichting of een inrichting waarop het 

activiteitenbesluit van toepassing is. In de plantoelichting van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is 

daarnaast geconcludeerd dat er vanuit luchtkwaliteit, bodem, geluid, bedrijven en milieuzonering en geur geen 

belemmeringen bestaan voor het planvoornemen. Relevante risico’s voor menselijke gezondheid als gevolg van 

het toekomstig gebruik van het plangebied, door maximaal 60 grondgebonden woningen en 1 woon-werkkavel, 

is niet aan de orde. 

 

3.2 Plaats van het project 

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn moet in het 

bijzonder in overweging worden genomen: 
a. het bestaande grondgebruik,  

b. relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het 

gebied,  

c. het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen 

gebieden: 

- wetlands 

- kustgebieden  

- berg- en bosgebieden  

- reservaten en natuurparken  

- gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; 

speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= 

Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn)  

- gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen  

- gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid  

- landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang  

 

Ad a. het bestaande grondgebruik 

Het plangebied is in de huidige situatie reeds bestemd als 'Woongebied', binnen de aanduiding 'toekomstig 

woongebied' is het bouwen en het gebruik als woongebied expliciet niet toegestaan. De aanduiding 'toekomstig 

wonen' kan in dit bestemmingsplan worden beschouwd als een vorm van een uitwerkingsbevoegdheid. Het 

plangebied heeft momenteel in feite geen gebruik en ligt braak, wachtend op de invulling als woonwijk. Het 

betreft derhalve geen bijzondere plaats die aanleiding geeft tot het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of een 

MER.  

 



Ad b. relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het 
gebied 

In de huidige situatie ligt het terrein braak en is er geen sprake van een rijkdom aan en de kwaliteit en het 

regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied. 
 

Ad c. het opnamevermogen van het natuurlijke milieu 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen van de in de opsomming genoemde (potentieel) 

waardevolle gebieden. Het onderhavige plan oefent geen invloed uit op één van de opgesomde waardevolle 

gebieden. 

 

3.3 Kenmerken van het potentiele effect 

 

Bij de potentiële effecten van het project wordt voor zover relevant gekeken naar: 

a) de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang 

van de bevolking die getroffen kan worden) 

b) de aard van het effect 

c) het grensoverschrijdend karakter van het effect 

d) de intensiteit en de complexiteit van het effect  

e) de waarschijnlijkheid van het effect 

f) de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

g) de cumulatie van effecten met de effecten van andere projecten 

h) de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen 

 

Het potentiële effect van de activiteit is vanwege de aard en omvang zeer beperkt, voor wat betreft het fysieke 

bereik en de grootte van de getroffen bevolking. Om een beeld te schetsen van de specifieke effecten wordt in 

de navolgende paragrafen per deelaspect het effect weergegeven en wordt vanwege de verwaarloosbare 

effecten niet specifiek stilgestaan bij de bovenstaande punten. 

 

3.3.1 Flora en fauna 

Het plangebied bestaat momenteel uit braakliggend terrein. Ten behoeve van het onderhavige plan is een flora 

en fauna onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat geen sprake is van een waardevol gebied of 

van leefgebied voor beschermde flora en fauna.  

 

Conclusie natuuronderzoek 

Soortenbescherming 

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Drenthe een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten 

die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en doden of om 

opzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader van de zorgplicht 

moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen 

worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade 

ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 



De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor 

beschermde vogel-, amfibieën-, grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten, maar tot een ongeschikte 

groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Het plangebied wordt vooral gebruikt als foerageergebied, maar 

vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in het plangebied, bezetten grondgebonden zoogdieren er een 

rust- en voortplantingsplaats en bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats. In het plangebied nestelen alleen 

vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette 

vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de 

werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of vernielen van bezette 

vogelnesten. 

 

Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie 

in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Vleermuizen en zeldzame grondgebonden 

zoogdieren en reptielen bezetten geen rust- of voortplantingsplaats in het plangebied. 

Het plangebied behoort tot het Natuurnetwerk Drenthe, maar ligt op enige afstand van Natur2000-gebied. De 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten is niet strijdig met het ruimtelijk beleid voor het NNN Drenthe. Dit 

aspect tevens in paragraaf 3.2.1 Omgevingsvisie en omgevingsverordening Drenthe nader gemotiveerd.  

Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de ligging op enige afstand van Natura2000-

gebied, is een negatief effect op Natura2000-gebied uitgesloten ten aanzien van licht, trillingen en geluid. Voor 

het aspect stikstof is een stikstofdepositie berekening uitgevoerd die in de paragraaf 4.8.3 Conclusie 

stikstofdepositie onderzoek ader is toegelicht.  

 

Resumé 

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de 

ligging van het plangebied op enige afstand van Natura2000-gebied, hebben de voorgenomen activiteiten geen 

negatief effect op Natura2000-gebied. 

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te 

worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving 

voor beschermde soorten en gebieden. 

 

3.3.2 Stikstof in relatie tot N2000 

 

Bij de ingebruikname van de woningen en de woon-werkkavel en bij de realisatie van de woningen vindt emissie 

van stikstof plaats. Om te beoordelen of als gevolg van de stikstofemissies afkomstig van onderhavig plan 

significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden optreden is een 

stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn in de eerste plaats de totale stikstofdeposities 

afkomstig van zowel de gebruiksfase als de realisatiefase doorgerekend.  

 

Uit de rekenresultaten van Aerius-calculator is gebleken dat als gevolg van onderhavig project in combinatie met 

de forse afstanden tot de meest in de nabijheid gelegen Natura 2000 gebieden (minimaal 13 kilometer) zowel in 

de gebruiksfase als in de realisatiefase geen sprake is van stikstofdeposities op de omliggende Natura 2000-



gebieden hoger dan 0,00 mol/ha/j. Stikstofemissie afkomstig van onderhavig project heeft geen significant 

negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden.  

Het aspect stikstof in relatie tot Natura 2000 vormt geen belemmering voor de realisatie van het 

woningbouwplan. Omdat intern salderen niet nodig is, is ook het aanvragen van een (natuur)vergunning op 

grond van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk.  

 

3.3.3 Verkeer 
Verkeersgeneratie 

Het onderhavige plan gaat gepaard met een toename aan verkeersbewegingen. Om die reden moet worden 

beoordeeld of de omliggend wegennetwerk berekend is op de toename aan verkeersbewegingen als gevolg van 

het plan. Onderstaand zijn de berekeningen op basis van de CROW publicatie 'Toekomstbestendig parkeren' 

weergegeven. Uit tabel 2.2 blijkt dat de extra verkeersgeneratie als gevolg van onderhavig plan 452 

motorvoertuigbewegingen per etmaal bedraagt. 

 

 

Tabel 3.1: berekening verkeersgeneratie 

 

Ontsluiting 

Het plangebied wordt via de bestaande wegen in 'De Ekelenberg, eerste fase' ontsloten naar de Slagendijk. 

Vanuit de Slagendijk kan in westelijke richting de hoofdstraat en het centrum van Zuidwolde worden bereikt. In 

oostelijke richting kan de N48 worden bereikt. De Slagendijk betreft rondweg om het industrieterrein 

Zuiderkerkes met een relatief hoge capaciteit. In de regel kan een wijkontsluitingsweg (30 km/u) circa 3.000 

motorvoertuigen per etmaal verwerken. Een reguliere gebiedsontsluitingsweg, zoals de Ommerweg en de 

Slagendijk, kan tot circa 48.000 motorvoertuigen per etmaal verwerken. De intensiteiten op deze wegen zijn in 

de huidige situatie echter nog beperkt (conform de laatste verkeerstellingen van de gemeente in 2012 

respectievelijk 4.073 en 2.646 mvt per etmaal) waardoor de omliggende wegen een goede ontsluitingsweg 

vormen voor het plangebied.  

 

Veilige ontsluiting 

In het kader van onderhavig plan wordt de t-splitsing van de straat Den Ekel (de hoofd-as in het plangebied) en 

de Slagendijk voorzien van een veilige overgang voor langzaam verkeer. Het in de situatie als onveilig 

beschouwde t-splitsing krijgt hierdoor een veilige oplossing. 

 

Conclusie 

Het plan heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving en voor het milieu tot gevolg. 

 

 



3.3.4 Akoestiek 

In het onderhavige plan worden geen functies gerealiseerd die geluid produceren. Dit aspect is derhalve niet van 

toepassing.  

 

3.3.5 Luchtkwaliteit 

In het onderhavige plangebied worden maximaal 60 woningen en een woon-werkkavel gerealiseerd. De 

realisatie van woningen an sich en de daaraan gepaard gaande verkeersgeneratie heeft een zeer beperkte 

invloed op de luchtkwaliteit in de directe omgeving. Een onderzoek is echter niet noodzakelijk omdat het plan 

valt onder één van de categorieën (1.500 woningen) die automatisch ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan 

een verslechtering van de luchtkwaliteit. Het effect van het onderhavige plan op de luchtkwaliteit is derhalve 

verwaarloosbaar. Het plan heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu tot gevolg. 

 

3.3.6 Externe veiligheid 

In het onderhavige plan worden geen risicovolle bronnen gerealiseerd. Dit aspect is derhalve niet van toepassing.  

 

3.3.7 Bodem 

In het onderhavige plan worden woningen gerealiseerd. Woningen zijn geen potentiele verontreinigingsbronnen 

voor de bodem. Het effect van het onderhavige plan op de bodemkwaliteit is derhalve verwaarloosbaar. Het plan 

heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu tot gevolg. 

 

3.3.8 Archeologie  

Ten behoeve van het plan zijn meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd vanwege een verhoogde 

archeologische verwachtingswaarde. Onderstaand is de conclusie van het finale onderzoek en het selectie advies 

weergegeven.  

 

Conclusie archeologisch onderzoek 

De hoge verwachting die op basis van het vooronderzoek is gesteld, is bij het proefsleuvenonderzoek niet 

uitgekomen. De hoge verwachting was gebaseerd op de hoge ligging op de stuwwal, de gedeeltelijk intacte 

bodemopbouw, de drie vuursteenvindplaatsen in het plangebied en de nabije ligging van verschillende 

grafstructuren uit het Neolithicum en de Bronstijd. Het plangebied ligt op het zuidelijke deel van de stuwwal van 

Zuidwolde. De natuurlijke ondergrond bestaat hier uit keileem afgedekt met dekzand. In de top van het dekzand 

heeft zich een podzol ontwikkeld. Door het gebruik als recreatieterrein is de bodem op locaties verstoord, maar 

de diepte van deze verstoringen is relatief beperkt. Alleen op de locatie van voormalige septic tanks is de bodem 

tot relatief grote diepte verstoord. Het proefsleuvenonderzoek heeft geen archeologische sporen of vondsten 

opgeleverd. In de sleuven zijn alleen recente verstoringen aangetroffen die samenhangen met het voormalige 

campingterrein. Dit betreft kabel- en leidingsleuven, septic tanks, ingegraven afvaldumps en enkele recente 

houten paaltjes of paalkuilen. Tevens zijn veel natuurlijke verkleuringen aangetroffen die zijn veroorzaakt door 

boomvallen, boomvlekken, doorworteling van bomen en struiken en diergangen. 

 

Het aanvullend booronderzoek met megaboringen in een 2,5 x 2,5 m grid en de op basis van deze resultaten 

aangelegde twaalf proefputjes van 50 x 50 cm ter plaatse van de drie vuursteenvindplaatsen hebben in totaal 

406 vuurstenen artefacten opgeleverd. Reeds op het maaiveld was duidelijk dat er sprake was van de nodige 

verstoring van de horizontale verspreiding door de aanwezigheid van verschillende grote bomen, maar ook 



struiken en andere begroeiing, asfaltwegen en enkele kuilen/afgravingen die op het maaiveld al zichtbaar waren. 

Een groot deel van de boringen vertoonde een verstoord bodemprofiel of kon niet worden gezet vanwege de 

hierboven benoemde aanwezige obstakels. De locatie van de vakken was gebaseerd op vuursteenconcentraties 

en voor zover mogelijk op basis van de mate van verstoring. Desondanks blijkt ook uit de verticale spreiding van 

het vuursteen dat er veel verstoring heeft plaatsgevonden. 

 

Selectie advies 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en de afwezigheid van een archeologische vindplaats 

adviseert ADC ArcheoProjecten het bevoegd gezag om het met proefsleuven onderzochte deel van het 

plangebied vrij te geven voor ontwikkeling. Het aanvullend booronderzoek en proefputonderzoek ter plekke van 

de drie vuursteenvindplaatsen van het vooronderzoek heeft in totaal 5.550 vuursteenvondsten opgeleverd. 

Hiervan zijn er 406 als artefacten te bestempelen waarvan het merendeel als chips kleiner dan 1 cm. Zowel de 

boringen als de proefputten hebben laten zien dat de vuursteenvindplaatsen zowel horizontaal als verticaal in 

meer of mindere mate zijn verstoord en tevens kernmerken van een palimpsest vertonen. Op basis van zowel de 

fysieke als inhoudelijke kwaliteit worden de vuursteenvindplaatsen middelmatig/middelhoog gewaardeerd en 

worden op basis daarvan als niet behoudenswaardig beschouwd. Daarom adviseert ADC ArcheoProjecten het 

bevoegd gezag om fase 2 van het plangebied Ekelenberg vrij te geven voor ontwikkeling. 

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het plangebied toch nog archeologische resten kunnen worden 

aangetroffen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om 

archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet. 

 

3.3.9 Overige effecten 

 
Gezien de aard van de ontwikkeling, zijn er geen andere effecten te verwachten.  

 

  



4.  CONCLUSIE  

 

De activiteiten die mogelijk worden gemaakt in het (ontwerp) bestemmingsplan ‘De Ekelenberg tweede fase’ 

zijn, gelet op de kenmerken en de plaats van de activiteiten en de kenmerken van de potentiële effecten, niet 

zodanig van invloed op het milieu dat een milieueffectrapportage moet worden doorlopen. Het voorstel is om 

de gemeenteraad van de gemeente De Wolden op basis van deze notitie te laten besluiten dat geen 

milieueffectrapportage nodig is. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regel worden verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Zuidwolde, deelplan Ekelenberg 2e fase' van de gemeente De Wolden; 

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1690.2020BP1007002-ON01 met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen; 

1.3  de verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke 
informatie;

1.4  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  aaneengebouwde woning

een woning deel uitmakend van in een rij aaneengebouwde woningen;

1.7  aan huis gebonden bedrijf

kleinschalige bedrijvigheid als bedoeld in Bijlage 2 Lijst toelaatbare beroepen en vormen van 
bedrijvigheid die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan 
worden uitgeoefend;

1.8  aan huis gebonden beroep

een dienstverlenend beroep als bedoeld in Bijlage 2 Lijst toelaatbare beroepen en vormen van 
bedrijvigheid dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

1.9  achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig 
loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te 
doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

1.10  architectonisch ondergeschikt

een aan-, uit- of bijgebouw die qua omvang en uitstraling ondergeschikt is aan een op dezelfde plaats 
voorkomend hoofdgebouw; dit kan zich uiten door materiaalgebruik, gevelindeling en/of nokhoogte 
(minimaal 1 m lager dan de nokhoogte van het hoofdgebouw);
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1.11  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.12  bebouwingspercentage

de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte van nader 
aangegeven gronden;

1.13  bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 
verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt 
onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, 
bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de 
uitgeoefende handelingen;

1.14  bestaand

a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in 
uitvoering is dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning;

b. bij gebruik: het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan;

c. het onder a en b bedoelde geldt niet voor zover sprake is van strijd met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan, of een 
andere planologische procedure; 

1.15  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.16  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.17  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.18  bijbehorend bouwwerk

architectonisch ondergeschikte uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op 
hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond 
staand gebouw of ander bouwwerk met een dak (waaronder een overkapping die hooguit aan twee zijden 
tegen gevels is aangebouwd en aan minimaal twee zijde open is);

1.19  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen en/of het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.20  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
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1.21  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 
onderbouw en zolder;

1.22  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.23  bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel;

1.24  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.25  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.26  collectief gebruik

het gezamenlijk gebruiken van gronden en/of bebouwing;

1.27  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.28  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren 
van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder 
detailhandel vallen geen afhaalzaken en maaltijdbezorgdiensten; 

1.29  dienstverlening

werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden al 
dan niet met inbegrip van ondergeschikte detailhandel ten dienste van deze voorzieningen, waaronder 
zijn begrepen reisbureaus, kapsalons, wasserettes, stomerijen, makelaarskantoren, bankfilialen, 
schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, 
met uitzondering van garagebedrijven;

1.30  e-commerce

vorm van bedrijfsvoering waarbij het bedrijf uitsluitend goederen aan particulieren verhandelt door middel 
van contact met die particulieren dat uitsluitend verloopt via post, fax, telefoon, e-mail of internet 
waardoor geen handelswaren op het bedrijf worden aangeprezen en waarbij het bedrijfspand geen 
uitstraling heeft van een winkelpand, de goederen niet uitstalt ten verkoop, en daarmee een ruimtelijke 
uitstraling heeft die in overeenstemming is met magazijn c.q. opslag van goederen ten behoeve van de 
op grond van de bestemming toegelaten bedrijven, met dien verstande dat goederen wel en slechts ter 
plekke kunnen worden afgehaald;
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1.31  eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;

1.32  eerste verdieping

de tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder begrepen;

1.33  erker

een plat afgedekte uitbouw aan de gevel van een woning; 

1.34  evenement

een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of vermaak, feesten en 
muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge regelgeving een melding moet worden 
gedaan dan wel vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd en verleend;

1.35  erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een 
bestemmingsplan of beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.36  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.37  geliberaliseerde woning voor middenhuur

huurwoning met een aanvangshuurprijs van ten minste het bedrag als bedoeld in artikel 13, eerste lid, 
onder a, van de Wet op de huurtoeslag, waarbij de instandhouding ten minste tien jaar na vaststelling 
van het bestemmingsplan is verzekerd;

1.38  gevellijn

de op de verbeelding aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw naar toe is gekeerd, die 
niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten 
afwijkingen.

1.39  geschakelde woning

een eengezinswoning waarbij de muren of muren van aanbouwen gedeeltelijk aan (aanbouwen van) 
andere woningen grenzen; 

1.40  hoekwoning

een woning als onderdeel van aaneen gebouwde woningen waarvan één zijde is verbonden met een 
andere woning en de tegenovergelegen zijde grenst aan erf of openbaar gebied; 

1.41  hoofdgebouw

het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en uiterlijke 
verschijningsvorm het belangrijkste is;
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1.42  huishouden

een alleenstaande, dan wel twee of meer personen, die een duurzame gemeenschappelijke huishouding 
voeren of willen voeren;

1.43  levensloopbestendige woning

een woning geschikt voor iedere levensfase van een bewoner waarbij ten minste de primaire leefruimten 
op een woonlaag zijn gelegen zonder gebruik van trappen of andere obstakels;

1.44  omgevingsvergunning

vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.45  overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de 
aard is verbonden;

1.46  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat hooguit aan twee zijden tegen gevels is aangebouwd en aan 
minimaal twee zijden open is;

1.47  patiowoning:

een specifieke eengezinswoning waarbij de (bepelande) buitenruimte geheel is ingesloten door de 
bouwmassa van de woning, de aangrenzende woningen en/of muren. 

1.48  peil

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 
plaatse van die hoofdtoegang;

b.  voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 
terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door 
of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil;

1.49  primaire leefruimten

alle noodzakelijke ruimtes in een woning om te kunnen wonen, hieronder worden in ieder geval begrepen 
de keuken, de badkamer, het toilet, een woonkamer en ten minste 1 slaapkamer

1.50  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische 
aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een 
erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, 
al dan niet in combinatie met elkaar;

1.51  sociale huurwoning

huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van 
de Wet op de huurtoeslag, waarbij de instandhouding als sociale huurwoning voor ten minste tien jaar 
na vaststelling van het bestemmingsplan is verzekerd;
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1.52  twee-aaneen gebouwde woning

een eengezinswoning waarvan het hoofdgebouw is verbonden met het hoofdgebouw van één andere 
gelijksoortige en gelijkvormige woning (niet zijnde een tussenwoning), inclusief woningen met elk een 
afzonderlijke dakconstructie;

1.53  uitbouw

een bijbehorend bouwwerk dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw, waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan 
worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 
functionele ondergeschiktheid is niet vereist;

1.54  verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de inhoud van een bestemmingsplan conform het gestelde in de 
Regeling standaarden ruimtelijke ordening;

1.55  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een 
weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.56  voorgevelrooilijn:

a. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de 
bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zo veel mogelijk 
aansluitend aan de liggingweg; bij een wegbreedte geringer dan 10 m, de lijn gelegen op 10 m uit de 
as van de weg; van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zo veel mogelijk gelijkmatig 
beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;

b. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en waarlangs mag 
worden gebouwd: bij een wegbreedte van ten minste 10 m, de lijn gelegen op 15 m uit de as van de 

1.57  vrijstaande woning

een woning zonder gemeenschappelijke wand met een andere woning;

1.58  watergang

een werk, al dan niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, te bergen, af te 
voeren en toe te voeren, de boven water gelegen taluds, bermen en onderhoudspaden daaronder mede 
verstaan;

1.59  woning

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de 
huisvesting van één huishouden;

1.60  woonhuis

een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat;

1.61  woonruimte

besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor 
bewoning door een huishouden;
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1.62  zelfstandige woonruimte

een woonruimte welke een eigen toegang heeft en welke door een huishouden kan worden bewoond 
zonder dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte;

1.63  zijerf

gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  Gebouwen en bouwwerken

a. De afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelgrens: 
vanaf de buitenwerkse gevelvlakken dan wel, indien sprake is van overstekende daken met een 
overstekend gedeelte van meer dan 0,75 m, respectievelijk overstekken van meer dan 0,75 m, vanaf de 
buitenrand van het overstekende dak/de overstek, neerwaarts geprojecteerd, tot de kadastrale zijgrens 
van het perceel.

b. De bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

c. De breedte van een gebouw: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de scheidingsmuren.

d. De dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

e. De goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel, met inbegrip van de hoogste zijde van een lessenaarsdak

f. De horizontale diepte van een gebouw: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voor- en achtergevel van een gebouw, gemeten loodrecht 
van de gevel.

g. De inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

h. De oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk, met dien 
verstande dat overstekken van het dak die groter zijn dan 0,4 m moeten worden meegerekend.

i. De ondergrondse (verticale) bouwdiepte van een gebouw: 
vanaf het peil tot de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) gebouw.

2.2  Ondergeschikte bouwdelen

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m 
bedraagt.
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2.3  Maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);
c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);
d. voor verhoudingen in procenten (%);
e. voor hoeken/hellingen in graden (º).

2.4  Meten

Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van de lijn.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven, welke zijn genoemd in de categorieën 1 en 2 in Bijlage 1 Staat van bedrijven, en 
uitsluitend gecombineerd met bewoning van een bedrijfswoning;

b. dienstverlening, uitsluitend gecombineerd met bewoning van een bedrijfswoning;
met daaraan ondergeschikt:

c. groenvoorzieningen;
d. parkeervoorzieningen;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
met daarbij behorende:

g. gebouwen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
i. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden;
j. tuinen;
k. erven;
met dien verstande dat:

in de parkeerbehoefte wordt voorzien in voldoende parkeer- of stallingsruimte op eigen terrein;
onder bedrijven zijn niet begrepen: detailhandelsbedrijven en horecabedrijven, hoveniersbedrijven, 
autohandels- en autowasserijbedrijven en dierenpensions;
in de bestemming geen geluidzoneringsplichtige, risicovolle en m.e.r.-plichtige inrichtingen zijn 
begrepen;
onder bedrijven ook e-commerce is begrepen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen
Een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt slechts verleend als/indien wordt voldaan aan het 
beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen in Bijlage 5.

3.2.2  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. het aantal bedrijven bedraagt maximaal 1;
b. het bebouwingspercentage van de bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan 25% van het 

bouwperceel, met dien verstande dat de minimum oppervlakte van een bedrijfsgebouw 150 m² 
bedraagt ;

c. per bedrijf is maximaal één geschakelde bedrijfswoning toegestaan; 
d. de oppervlakte van een bedrijfswoning bedraagt niet meer dan 150 m²;
e. bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen mogen uitsluitend in combinatie met elkaar worden gebouwd;
f. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt niet meer dan 6,5 m en gebouwen dienen plat te worden 

afgedekt;
g. de afstand tot de zijdelingse en achterste bouwperceelgrens bedraagt minimaal 3 m;
h. de afstand van de voorgevelrooilijn van gebouwen tot de voorste bouwperceelgrens bedraagt 

minimaal 3,5 m;
i. de voorgevel van het bedrijfsgebouw wijkt terug ten opzichte van de voorgevel van de bedrijfswoning;
j. een gebouw, waarbij gelet op omvang of functie ruimte nodig is voor het parkeren of stallen van 

motorvoertuigen, mag alleen worden gebouwd indien uit de aanvraag om omgevingsvergunning blijkt 
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dat voldoende parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd.

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoning
Voor een bijbehorend bouwwerk, geen overkapping zijnde, gelden de volgende regels:

a. de afstand tot de voorgevel van de bedrijfswoning annex bedrijfsgebouw en het verlengde daarvan 
mag niet minder dan 4 m bedragen en in geval van een platte afdekking van het bijbehorend 
bouwwerk niet minder dan 1 m;

b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de 
perceelgrens wordt gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 60% van 
het bij het hoofdgebouw behorend achtererfgebied, met een maximum van 100 m²;

d. de goothoogte mag niet meer dan 3,2 m bedragen, met dien verstande dat de goothoogte voor 
aangebouwde bouwwerken mag worden verhoogd tot niet meer dan 0,25 m boven de vloer van de 
eerste verdieping van het hoofdgebouw.

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van de gebouwen of het verlengde 
daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;

a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 4 m;
b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedragen;
c. in aanvulling op en in afwijking van het bepaalde onder a en b geldt voor een overkapping dat:

1. de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;
2. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder dan 1 m mag bedragen, tenzij in de 

perceelgrens wordt gebouwd;
3. de afstand tot de voorgevel van de gebouwen en het verlengde 0 m mag bedragen;
4. de oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Omgevingsvergunning 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

a. 3.2.2 onder b en kan worden toegestaan dat het bebouwingspercentage wordt verhoogd tot 35%.

3.3.2  Afwegingskader
Een in 3.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de sociale veiligheid;
f. de externe veiligheid.
en er voldoende parkeer- en stallingsruimte op eigen terrein aanwezig is.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik
 Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

a. de vestiging van bedrijven welke in de in de bijlage opgenomen Staat van bedrijven niet zijn 
genoemd onder de voor die gronden van toepassing zijnde categorieën, dan wel bedrijven die 
worden genoemd in een naast hogere categorie;
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b. buitenopslag van goederen.

3.4.2  Voorwaardelijke verplichting beeldkwaliteitsplan
Het gebruik in lid 3.1 is uitsluitend toegestaan indien de bebouwing voldoet aan het beeldkwaliteitsplan 
zoals opgenomen in Bijlage 5 van de regels. Het beeldkwaliteitsplan  maakt onverkort onderdeel uit van 
te verlenen omgevingsvergunningen en de beeldkwaliteit dient in stand te worden gehouden.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Omgevingsvergunning
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.1 en kan worden toegestaan 
dat bedrijven zich vestigen, welke in de in de bijlage opgenomen Staat van bedrijven niet zijn genoemd 
onder de voor die gronden van toepassing zijnde categorieën, dan wel bedrijven die worden genoemd in 
een naast hogere categorie, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van 
de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, stof, gevaar 
en geluid, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven welke wel zijn genoemd.

3.5.2  Afwegingskader
Een in 3.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de sociale veiligheid;
f. de externe veiligheid.
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. op- en afritten naar woningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting';
c. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' maximaal één ontsluitingsweg;
d. ter plaatse van de aanduiding ‘waardevolle boom’ zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende 

bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de groeiplaats van waardevolle 
bomen;

met daarbij behorende:

e. voet- en fietspaden; 
f. speelvoorzieningen;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. bruggen, dammen en/of duikers;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2  Bouwregels

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
alsmede gebouwen voor ondergeschikte nutsvoorzieningen worden gebouwd.

4.2.1  Gebouwen voor nutsvoorzieningen
Voor het bouwen van gebouwen voor ondergeschikte nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

a. de inhoud bedraagt per gebouw niet meer dan 30 m3; 
b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3,5 
meter.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. parkeren;
b. het kappen of anderszins beschadigen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

a. Ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom' is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren 
aan de betreffende boom:
1. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 0,5 m, waartoe ook wordt 

gerekend woelen, mengen, diepploegen en ontginnen, alsmede het aanleggen van drainage;
2. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de 

grond;
3. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels;
b. Het onder sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:

1. van geringe omvang zijn, dan wel het normale onderhoud en beheer betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen 

worden uitgevoerd.
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3. De onder sub a genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien door die 
werken en werkzaamheden dan wel door de daarvan direct, hetzij indirect te verwachten 
gevolgen, de waarden van de boom niet in onevenredige mate worden aangetast;

c. Ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom' is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de betreffende boom, anders dan normaal onderhoud, te snoeien of te kappen 
zonder dat is aangetoond dat:
1. de levensverwachting van de waardevolle bo(o)m(en) door ziekte of ouderdom minder dan 10 

jaar is;
2. de bescherming van de waardevolle bo(o)m(en) niet langer noodzakelijk is, omdat de bo(o)m(en) 

wordt/worden verplaatst;
3. de waarden niet meer aanwezig zijn;
4. zwaarwegende maatschappelijke belangen dit vergen.
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Artikel 5  Tuin

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
b. erkers en entreepartijen ten dienste van de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
met daarbij behorende:

c. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
d. overige bouwwerken
e. werken, gebouwwerken, en werkzaamheden
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeerplaatsen en inritten daaronder begrepen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. er mogen alleen bouwwerken als erkers en entreepartijen worden gebouwd, over maximaal de halve 
gevelbreedte en een diepte van niet meer dan 1,5 m;

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

a. indien het overig bouwwerk voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht, mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m 
bedragen;

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedragen;
c. in afwijking van het gestelde onder van en b zijn overkappingen niet toegestaan.
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Artikel 6  Tuin - Collectief

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - Collectief' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. collectieve tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
b. een gezamenlijke op- en afrit naar woningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting';
met daarbij behorende:

c. overige bouwwerken
d. nutsvoorzieningen
e. werken, gebouwwerken, en werkzaamheden
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeerplaatsen en inritten daaronder begrepen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen
Op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen voor nutsvoorzieningen worden gebouwd, waarbij 
geldt dat de inhoud per gebouwtje niet meer dan 30 m³ bedraagt, dan wel niet meer dan de bestaande 
inhoud indien deze meer bedraagt en de bouwhoogte niet meer dan 3 m.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

a. indien het overig bouwwerk voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht, mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m 
bedragen;

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedragen;
c. in afwijking van het gestelde onder van a en b zijn overkappingen niet toegestaan.
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Artikel 7  Verkeer

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen;
b. bruggen, dammen en/of duikers;
met daaraan ondergeschikt:

c. sloten, bermen en beplanting;
d. groenvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;
met daarbij behorende:

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
i. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden;

7.2  Bouwregels

7.2.1  Gebouwen
Op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen voor nutsvoorzieningen worden gebouwd, waarbij 
geldt dat de inhoud per gebouwtje niet meer dan 30 m³ bedraagt, dan wel niet meer dan de bestaande 
inhoud indien deze meer bedraagt en de bouwhoogte niet meer dan 3 m.

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

a. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 12 m.

7.3  Specifieke gebruiksregels

7.3.1  Voorwaardelijke verplichting
Het gebruik conform het bepaalde in lid 7.1 is uitsluitend toegestaan indien ter plaatse van de 
aanduiding 'parkeerterrein' uiterlijk bij woonrijp oplevering van het openbaar gebied parkeerplaatsen zijn 
gerealiseerd en in stand worden gehouden.
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Artikel 8  Wonen

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in woonhuizen;
b. aan huis verbonden beroep of bedrijf als bedoeld in 'Bijlage 2 Lijst toelaatbare beroepen en vormen 

van bedrijvigheid' waarvan het oppervlak niet meer bedraagt dan 60 m²;
met daarbij behorende:

c. wegen en paden;
d. groenvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. tuin, erven en terreinen.

8.2  Bouwregels

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd.

8.2.1  Woonhuizen
Voor woonhuizen gelden de volgende regels:

a. het totale aantal woonhuizen bedraagt ten hoogste 53;
b. een woonhuis mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gerealiseerd:
c. de oriëntatie van de voorgevel van een woonhuis is aangegeven in Bijlage 4 Voorgevelrooilijnen;
d. de woonhuizen dienen qua bouwaanduiding zoals weergegeven op de verbeelding en welke 

overeenkomt met de bouwaanduiding zoals genoemd in onderstaande matrix, en de daarbij 
behorende woningtype, aantal bouwlagen, kapvorm en maatvoering te voldoen aan de eisen die in 
de volgende matrix zijn gesteld;
bouw- 
aanduiding

Wonin
gtype*

goothoogte bouwhoogte dakhelling kapvorm** max. 
aantal 
woningen 
bouwvlak

min max min max min max
Sba-1 V 3,5 8 30 60 D
Sba-2 R 6 11 30 60 L 6
Sba-3 V 6 11 30 60 D/L
Sba-4 H 6 11 30 60 D/L
Sba-5 V 6 11 30 60 D/L/P
Sba-6 H 6 11 30 60 D/L/P
Sba-7 V 3,5 8 30 60 D
Sba-8 PW 4 12

*Woningtype **Kapvorm
V vrijstaand D dwarskap
R rijenbouw L langskap
H half vrijstaand P plat dak
PW patiowoning

e. in afwijking van het gestelde onder d gelden ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 7' de 
volgende regels:
1. de goothoogte van een woonhuis bedraagt voor 50% van de gevelbreedte maximaal 4,5 meter; 
2. de afwijkende goothoogte is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de gevel grenzend aan de 
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bestemming 'Groen'. 
f. in afwijking van het gestelde onder b, c en d gelden ter plaatse van 'specifieke bouwaanduiding - 8' 

de volgende regels: 
1. het aantal patiowoningen bedraagt maximaal 12;
2. de bouwhoogte van patiowoning bedraagt maximaal 4,00 meter, met dien verstande dat 

maximaal 35% van de patiowoning tot een bouwhoogte van maximaal 8,00 meter mag worden 
gebouwd;

3. de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woonhuizen wordt niet verleend, tenzij sprake 
is van een door het bevoegd gezag geaccordeerd stedenbouwkundig plan, waarbij de volgende 
voorwaarden van belang zijn:

parkeren vindt plaats op (een) naar binnen gekeerd eigen parkeerterrein;
ontsluiting vindt plaats via één gezamenlijke ontsluiting;
externe uitstraling van perceelafscheidingen maken onderdeel uit van het 
stedenbouwkundig ensemble.

8.2.2  Bijbehorende bouwwerken
Voor bijbehorend bouwwerken, niet zijnde overkappingen, gelden de volgende regels:

a. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet minder dan 4 m 
bedragen en in geval van een platte afdekking van het bijbehorend bouwwerk niet minder dan 1 m;

b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de 
perceelgrens wordt gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken 
mag niet meer bedragen dan 50% van het bij het hoofdgebouw behorend achtererfgebied, met een 
maximum van 100 m² dan wel de oppervlakte van het hoofdgebouw;

d. de goothoogte mag niet meer dan 3,2 m bedragen, met dien verstande dat de goothoogte voor 
aangebouwde bouwwerken mag worden verhoogd tot niet meer dan 0,25 m boven de vloer van de 
eerste verdieping van het hoofdgebouw.

8.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het 
verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedragen;
c. in aanvulling op en in afwijking van het bepaalde onder a en b geldt voor een overkapping dat:

1. de bouwhoogte niet meer dan 3,25 m mag bedragen;
2. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder dan 1 m mag bedragen, tenzij in de 

perceelgrens wordt gebouwd;
3. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde 0 m mag bedragen;
4. de totale oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen.

8.3  Afwijken van de bouwregels

8.3.1  Omgevingsvergunning
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

a. 8.2.1 onder d en kan worden toegestaan dat de goothoogte wordt verhoogd tot maximaal 7 m ten 
behoeve van het realiseren van (steden)bouwkundige en/of architectonische accenten;

b. in afwijking van het gestelde onder a mag de goothoogte ter plaatse van de 'specifieke 
bouwaanduiding - 1' maximaal 5 meter bedragen voor maximaal 25% van de gootlengte van het 
hoofdgebouw. 

8.4  Afwegingskader

Een in 8.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
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b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de sociale veiligheid;
f. de externe veiligheid.

8.5  Specifieke gebruiksregels

8.5.1  Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:

a. de bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
b. het omzetten van een zelfstandige in een onzelfstandige woonruimte, met uitzondering van 

mantelzorgwoningen;
c. het gebruik van gronden en opstallen voor een bedrijf, anders dan een aan huis verbonden beroep of 

bedrijf.

8.5.2  Parkeren
Het gebruik conform het bepaalde in lid 8.1 is uitsluitend toegestaan en een omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen ten behoeve van de realisatie van een woning wordt uitsluitend verleend indien:

a. wordt voldaan aan parkeernormen zoals opgenomen in Bijlage 3 Parkeernormen ;
b. per woning wordt ten minste 0,3 parkeerplaats ten behoeve van bezoekers in het openbaar gebied 

gerealiseerd;
c. bouwpercelen met vrijstaande woningen en twee aaneen gebouwd bevatten ten minste 2 

parkeerplaatsen;
d. het gestelde onder c is niet van toepassing indien het bouwperceel met een twee aaneen gebouwde 

woning hiervoor onvoldoende ruimte bevat;
e. het bepaalde onder d is slechts van toepassing na accordering door het bevoegd gezag. 

8.5.3  Woningcategorieen
Voor de gronden met de bestemming 'Wonen' geldt dat het aantal sociale huurwoningen en het aantal 
geliberaliseerde woningen voor middenhuur respectievelijk minimaal 12 en 6 moet bedragen.

8.6  Afwijken van de gebruiksregels

8.6.1  Omgevingsvergunning
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 8.1 en kan worden toegestaan 
dat de oppervlakte voor een aan huis verbonden beroep/bedrijf wordt vergroot tot maximaal 100 m², met 
dien verstande dat deze oppervlakte de oppervlakte van het hoofdgebouw niet te boven mag gaan.

8.6.2  Afwegingskader
Een in 8.6.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de sociale veiligheid;
f. de externe veiligheid.
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Artikel 9  Woongebied

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in woonhuizen;
b. aan huis verbonden beroep of bedrijf als bedoeld in 'Bijlage 2 Lijst toelaatbare beroepen en vormen 

van bedrijvigheid' waarvan het oppervlak niet meer bedraagt dan 60 m²;
met daarbij behorende:

c. wegen en paden;
d. groenvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. tuin, erven en terreinen.

9.2  Bouwregels

Op de voor 'Woongebied' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd.

9.2.1  Woonhuizen
Voor woonhuizen gelden de volgende regels:

a. het totale aantal woonhuizen bedraagt ten hoogste 7;
b. de woonhuizen worden vrijstaand of twee-aaneen gebouwd;
c. per bouwperceel is maximaal 1 woonhuis toegestaan;
d. het grondoppervlak van het woonhuis bedraagt maximaal 120 m²;
e. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan respectievelijk 6 en 11 meter;
f. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt bij:

1. vrijstaande woningen minimaal 2 m aan één zijde en minimaal 3 m aan de andere zijde;
2. aaneen gebouwde en geschakelde woningen minimaal 3 m aan de vrijstaande zijde;

g. de voorgevels van de woningen zijn georiënteerd op de naar de straat gekeerde zijde.

9.2.2  Bijbehorende bouwwerken
Voor bijbehorend bouwwerken, niet zijnde overkappingen, gelden de volgende regels:

a. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet minder dan 3 m 
bedragen en in geval van een platte afdekking van het bijbehorend bouwwerk niet minder dan 1 m;

b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de 
perceelgrens wordt gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken 
mag niet meer bedragen dan 50% van het bij het hoofdgebouw behorend achtererfgebied, met een 
maximum van 100 m² dan wel de oppervlakte van het hoofdgebouw;

d. de goothoogte mag niet meer dan 3,2 m bedragen, met dien verstande dat de goothoogte voor 
aangebouwde bouwwerken mag worden verhoogd tot niet meer dan 0,25 m boven de vloer van de 
eerste verdieping van het hoofdgebouw.

9.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het 
verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedragen;
c. in aanvulling op en in afwijking van het bepaalde onder a en b geldt voor een overkapping dat:

1. de bouwhoogte niet meer dan 3,25 m mag bedragen;
2. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder dan 1 m mag bedragen, tenzij in de 

perceelgrens wordt gebouwd;
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3. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde 0 m mag bedragen;
4. de totale oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen.

9.3  Afwijken van de bouwregels

9.3.1  Omgevingsvergunning
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

a. 9.2.1 onder d en kan worden toegestaan dat de goothoogte wordt verhoogd tot maximaal 7 m ten 
behoeve van het realiseren van (steden)bouwkundige en/of architectonische accenten.

9.3.2  Afwegingskader
Een in 9.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de sociale veiligheid;
f. de externe veiligheid.

9.4  Specifieke gebruiksregels

9.4.1  Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:

a. de bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
b. het omzetten van een zelfstandige in een onzelfstandige woonruimte, met uitzondering van 

mantelzorgwoningen;
c. het gebruik van gronden en opstallen voor een bedrijf, anders dan een aan huis verbonden beroep of 

bedrijf.

9.4.2  Parkeren
Het gebruik conform het bepaalde in lid  9.1 is uitsluitend toegestaan en een omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen ten behoeve van de realisatie van een woning wordt uitsluitend verleend indien:

a. wordt voldaan aan parkeernormen zoals opgenomen in Bijlage 3 Parkeernormen;
b. parkeren vindt plaats binnen het bestemmingsvlak 'Woongebied'. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 10  Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 11  Algemene gebruiksregels

11.1  Gebruik

11.1.1  Strijdig gebruik
Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

a. het (laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;

11.1.2  Toegestaan gebruik
Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet verstaan:

a. het gebruiken van een bijbehorend bouwwerk bij een woning ten dienste van bewoning door een 
persoon die vanwege zijn gezondheidstoestand is aangewezen op de niet bedrijfsmatige zorg van 
een bewoner van de woning;

b. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele 
evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daardoor ingevolge een wettelijk 
voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling vereist is en deze is verleend, dan wel een melding is 
gedaan;

c. het aanleggen of het laten aanleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening, de riolering, de waterhuishouding, de energievoorziening en de 
datacommunicatie, met uitzondering van:
1. buisleidingen waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing is, tenzij deze 

in het plan specifiek zijn geregeld;
2. hoogspanningsleidingen;
3. buisleidingen voor het transport van water, afvalwater of stoom met een doorsnede van 1 meter 

of meer en een lengte van 10 km of meer.
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels

12.1  Afwijken

12.1.1  Omgevingsvergunning
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. de in de regels gegeven maten, afmetingen, aantallen, percentages tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen, aantallen en percentages;

b. de bestemmingsregels teneinde het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 
onderling in geringe mate aan te passen, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe 
aanleiding geven; 

c. de bestemmingsregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het terrein, 
mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet 
worden geschaad en de afwijking gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste 
verwezenlijking van het plan;

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
opdat de bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
opdat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot 
niet meer dan 40 m;

f. de bestemmingsregels opdat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden 
door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken;
3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen, 

met dien verstande dat:
de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m mag worden overschreden;
de afstand van een erker tot de naar de weg gekeerde perceelgrens niet minder dan 3 m 
mag bedragen;
de gezamenlijke oppervlakte per erker niet meer dan 6 m² mag bedragen;
de gezamenlijke oppervlakte van een erker niet wordt meegerekend bij de bepaling van de 
oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken;

g. de eis dat bij een aanvraag van een omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of 
stallingsruimte moet worden gerealiseerd indien op andere wijze in de nodige parkeer- en/of 
stallingsruimte wordt voorzien;

h. de bestemmingsregels en het toestaan van logiesverstrekking, waarbij in ieder geval wordt getoetst 
aan de volgende criteria:
1. vestiging is toegestaan binnen de gehele gemeente;
2. vestiging moet plaatsvinden binnen bestaande bebouwing, en mag zowel in een hoofdgebouw 

als in een bijgebouw gerealiseerd worden. Er wordt uitgegaan van een bestaande entree (deur);
3. in een bijgebouw mogen uitsluitend slaapplaatsen met sanitaire voorzieningen worden 

gerealiseerd. Hieraan gekoppeld moet in het bijbehorende hoofdgebouw een ontbijtruimte, en 
mag een eventuele woonkamer, worden gerealiseerd;

4. het bijgebouw dient in de directe nabijheid van en een duidelijke relatie te hebben met het 
hoofdgebouw;

5. de uiterlijke kenmerken van het bijgebouw moeten behouden blijven. Er mogen geen uiterlijke 
kenmerken van een woning worden toegevoegd;

6. er mogen maximaal drie slaapkamers gerealiseerd worden;
7. er mag geen keukenblok in de kamers worden gemaakt;
8. het parkeren dient op het eigen erf plaats te vinden;
9. er mag geen extra inrit worden aangelegd in verband met de vestiging;
10. de vestiging is alleen toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
11. de vestiging mag geen onevenredige afbreuk doen aan de milieusituatie van agrarische bedrijven 

in de directe omgeving.
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12.2  Afwegingskader

Een in 12.1.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de sociale veiligheid;
f. de externe veiligheid.
g. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden 
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Artikel 13  Overige regels

13.1  Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op 
het moment van vaststelling van het plan.

13.2  Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden

a. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of voor een gebruiksverandering moet, 
indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het 
parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen of andere voertuigen in voldoende mate ruimte zijn 
aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel waarbij is 
aangegeven dat van de meest actuele CROW-publicatie moet worden uitgegaan of aan de 
gewijzigde beleidsregels indien deze gedurende de planperiode worden gewijzigd.

b. indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 
voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, 
in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel;

c. gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a en b, dienen na de realisering in stand te worden 
gehouden. 

d. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub a en b: 
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte 

wordt voorzien. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht bouwwerken

14.1  Bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, 
mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan.

14.2  Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor 
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

14.3  Uitzondering

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
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Artikel 15  Overgangsrecht gebruik

15.1  Gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor zover uit de 
Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van 
de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

15.2  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen 
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

15.3  Verbod

Indien het gebruik, bedoeld in eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.

15.4  Uitzondering

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 16  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Zuidwolde, deelplan Ekelenberg 2e fase. 
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Staat van bedrijven
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01 01 - 

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 

T.B.V. DE LANDBOUW                     

014 016 4 

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 

15 10, 11 - 

VERVAARDIGING VAN 

VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                     

1581 1071 0 

Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen:                     

1581 1071 1 

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij 

gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 

1593 

t/m 

1595 

1102 

t/m 

1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C   0   30   2 

18 14 - 

VERVAARDIGING VAN KLEDING; 

BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                     

182 141   

Vervaardiging van kleding en -

toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 

20 16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 

ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                     

205 162902   

Kurkwaren-, riet- en 

vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 

22 58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                     

221 581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

2222.6 18129   

Kleine drukkerijen en 

kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 

2224 1813   Grafische reproductie en zetten 30 0 10     10   30   2 

2225 1814   Overige grafische activiteiten 30 0 30     10   30 D 2 

223 182   

Reproductiebedrijven opgenomen 

media 0 0 10     0   10   1 

24 20 - 

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 

PRODUKTEN                     

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                     

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 

26 23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, 

AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUKTEN                     

262, 

263 

232, 

234 0 Aardewerkfabrieken:                     

262, 

263 

232, 

234 1 

- vermogen elektrische ovens totaal < 

40 kW 10 10 30     10   30   2 

30 

26, 28, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN 

KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                     

30 

26, 28, 

33 A 

Kantoormachines- en 

computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30     10   30   2 

31 26, 27, - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR.                     
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33 MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDH. 

316 293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30     10   30   2 

33 

26, 32, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 

OPTISCHE APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN                     

33 

26, 32, 

33 A 

Fabrieken voor medische en optische 

apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie 30 0 30     0   30   2 

36 31 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 

OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                     

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10     0   10   1 

362 321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10     10   30   2 

363 322   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 

45 

41, 42, 

43 - BOUWNIJVERHEID                     

45 

41, 42, 

43 3 

- aannemersbedrijven met werkplaats: 

b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 

MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS                     

501, 

502, 

504 

451, 

452, 

454   

Handel in auto's en motorfietsen, 

reparatie- en servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

5020.5 45205   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 

503, 

504 453   

Handel in auto- en 

motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 

505 473 0 Benzineservicestations:                     

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30     10   30   2 

51 46 - 

GROOTHANDEL EN 

HANDELSBEMIDDELING                     

511 461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

5122 4622   Grth in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 

5134 4634   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 

5135 4635   Grth in tabaksproducten 10 0 30     0   30   2 

5136 4636   

Grth in suiker, chocolade en 

suikerwerk 10 10 30     0   30   2 

5137 4637   

Grth in koffie, thee, cacao en 

specerijen 30 10 30     0   30   2 

5138, 

5139 

4638, 

4639   

Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 

514 

464, 

46733   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 

5156 4676   Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30     10   30   2 

519 

466, 

469   

Overige grth (bedrijfsmeubels, 

emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30     0   30   2 
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52 47 - 

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 

PARTICULIEREN                     

527 952   

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 

auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

641 

531, 

532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 

70 41, 68 A 

Verhuur van en handel in onroerend 

goed 0 0 10     0   10   1 

71 77 - 

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN                     

711 7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 

714 772   

Verhuurbedrijven voor roerende 

goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 

72 62 - 

COMPUTERSERVICE- EN 

INFORMATIETECHNOLOGIE                     

72 62 A 

Computerservice- en 

informatietechnologie-bureaus e.d. 0 0 10     0   10   1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                     

731 721   

Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 

732 722   

Maatschappij- en 

geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

74 

63, 69 

t/m 

71, 73, 

74, 77, 

78, 80 

t/m 82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                     

74 

63, 69 

t/m 

71, 73, 

74, 77, 

78, 80 

t/m 82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 

kantoren 0 0 10     0   10 D 1 

7481.3 74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 

7484.4 82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 

90 

37, 38, 

39 - MILIEUDIENSTVERLENING                     

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                     

9002.2 382 A7 

- verwerking fotochemisch en galvano-

afval 10 10 30     30 R 30   2 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     

9301.2 96012   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 
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Lijst toelaatbare beroepen en vormen 
van bedrijvigheid bij woningen

Uitoefening van (para)medische beroepen, waaronder:
individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, 
voedingsleer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, enz., alsmede een individuele praktijk 
voor dierenarts.

Kledingmakerij:
s (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf;
s woningstoffeerderij.

Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals:
s schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten behoeve van 

bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf.

Reparatiebedrijfjes, waaronder:
s schoen-/lederwarenreparatiebedrijf;
s uurwerkreparatiebedrijf;
s goud- en zilverwerkreparatiebedrijf;
s reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen;
s reparatie van muziekinstrumenten.

In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd.

Advies- en ontwerpbureaus, waaronder individuele praktijk voor:
s reclame ontwerp;
s grafisch ontwerp;
s architect.

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder individuele praktijk voor:
s notaris;
s advocaat;
s accountant;
s assurantie-/verzekeringsbemiddeling;
s exploitatie en handel in onroerende zaken;
s ICT-sector.

Overige dienstverlening:
s kappersbedrijf;
s schoonheidssalon.

Onderwijs:
s autorijschool.
s onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium.



Kunst:
s Ateliers.
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Parkeernormen De Ekelenberg tweede fase 

 

Type woning Parkeernorm 

Sociale huurwoning 1,6 

Geliberaliseerde woning voor middenhuur 2 

Patiowoning 2 

Twee-aaneen woning 2,2 

Vrijstaande woning 2,3 
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Beeldkwaliteitsplan 
 
Bedrijfskavels Ekelenberg Zuidwolde 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Inleiding 
Dit beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Ekelenberg, 
Zuidwolde. De in dit plan verwoorde kwalitatieve bepalingen moeten in acht genomen 
worden bij de ontwikkeling van de zes bedrijfskavels en zijn toetsbaar bij 
vergunningverlening.  
 
Welstandsnota  
De formele basis voor dit beeldkwaliteitsplan ligt in de Welstandsnota vastgesteld op 13 
december 2012. Grote gebieden van de gemeente zijn welstandsvrij verklaard. De te 
bouwen woningen in het plan Ekelenberg zijn ook welstandsvrij. Voor wat betreft de 
bedrijfskavels ligt dit anders. De ligging nabij de entree van het woongebied en de ligging 
direct grenzend aan een woonwijk vraagt om sturing op kwaliteit. Voorkomen moet 
worden dat de betreffende kavels de uitstraling krijgen van een regulier bedrijventerrein. 
De betreffende kavels liggen op onderstaande ontwerpschets in het gearceerde gedeelte. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algemeen beoordelingskader 
In eerste instantie vormen onderstaande punten het kader om bij het ontwerpen van 
gebouwen snel na te kunnen gaan of het plan aan redelijke eisen van welstand voldoet. 
De toetsing aan het bestemmingsplan en mogelijk andere planologische regelgeving gaat 
hieraan uiteraard vooraf.  
 

 De verschijningsvorm van het bouwwerk heeft een relatie met het gebruik ervan 
en de wijze waarop het gemaakt is. Daarnaast heeft de vormgeving van het 
bouwwerk haar eigen samenhang en logica. 

 Het bouwwerk levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. De eisen op dit punt worden hoger naarmate de openbare betekenis 
van het bouwwerk of van de omgeving groter is.  

 Eventuele verwijzingen en associaties naar architectuurstijlen worden zorgvuldig 
gebruikt, zodat er bruikbare ontwerpconcepten en vormen ontstaan.  

 In de structuur van het bouwwerk zijn helderheid en complexiteit tegelijkertijd in 
een evenwichtige en in een spanningsvolle relatie aanwezig.  

 In het bouwwerk is een samenhangend stelsel van maatverhoudingen toegepast 
in ruimtes, volumes en vlakverdelingen. 

 Het materiaal, de textuur en de kleur ondersteunen het karakter van het 
bouwwerk en ze verduidelijken de ruimtelijke samenhang met de omgeving (of de 
daar te verwachten ontwikkeling).  

 
Locatie specifieke eisen 

 De gebouwen zijn met de voorgevel op de straat georiënteerd. 
 Op beeldbepalende plekken is aandacht voor representativiteit. 
 Bedrijfspanden staan achter bedrijfswoningen. 
 Opslag is zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken en ligt op een visueel 

afgeschermd deel van het terrein. 
 Overgangen van privé naar openbaar zijn helder vormgegeven, bij voorkeur met 

een haag of een begroeid hek. 
 

Referentiebeelden 
Voor het ontwerpen van bedrijfsgebouwen met de bijbehorende bedrijfswoning dient 
aansluiting te worden gezocht bij de volgende referentiebeelden.  
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