
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Slaa + van Asselt architecten BNA 

 
 Industrieweg 75 

8071 CS  Nunspeet 
telefoon  0341 - 25 19 63 

e-mail:  info@slaavanasselt.nl 

 
 

datum 

  20 november 2013 
 

project 

functieverandering 
 Nachtegaalweg 35 te Elspeet 

 
       projectnr.: 

1315 
 

onderwerp 

ruimtelijke onderbouwing 



Ruimtelijke Onderbouwing                functieverandering Nachtegaalweg 35 te Elspeet                  1315                                       

 

Slaa + van Asselt architecten BNA                20 november 2013              pagina 1 van 22 

 

INHOUD: 
 
1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 
1.2. Plangebied 
1.3. Vigerend bestemmingsplan 
1.4. Leeswijzer 
 

2. HET PLAN 
2.1. Bestaande situatie  
2.2. Nieuwe situatie 
2.3. Landschappelijke inpassing 
 

3. HAALBAARHEID 
3.1. Beleid 

3.1.1. Rijksbeleid 
3.1.2. Streekplan (structuurvisie) Gelderland 2005 
3.1.3. Integrale Ruimtelijke toekomstvisie (IRTV) 2015 
3.1.4. Streekplanuitwerking Functieverandering 
3.1.5. Kwalitatief Woonprogramma 2005-2014 

3.2. milieu aspecten 
3.2.1. Bodem 
3.2.2. Geluid  
3.2.3. Lucht 
3.2.4. Bedrijven en milieuzonering 
3.2.5. Externe veiligheid 
3.2.6. Asbest 

3.3. Water 
3.4. Ecologie 
3.5. Archeologie en cultuurhistorie 

3.5.1. Archeologie  
3.5.2. Cultuurhistorie 

3.6. Parkeren 
3.7. Uitvoerbaarheid 

3.7.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
3.7.2. Economische uitvoerbaarheid 

 
 
 

bijlagen: 
1. Landschappelijk inrichtingsplan 
2. Verkennend bodemonderzoek 
3. Akoestisch onderzoek 
4. Asbestinventarisatie 
5. Waarde-beoordeling ecologie 
6. Archeologie 

 
 



Ruimtelijke Onderbouwing                functieverandering Nachtegaalweg 35 te Elspeet                  1315                                       

 

Slaa + van Asselt architecten BNA                20 november 2013              pagina 2 van 22 

 

1.1.1.1. INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    
 

1.1.1.1.1.1.1.1. AAAAanleidinganleidinganleidinganleiding    
  

De initiatiefnemer en eigenaar, dhr. G. Dijkgraaf, heeft het voornemen om op 
basis van de regeling functieverandering buitengebied op de kavel 
Nachtegaalweg 35 te Elspeet de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing te 
slopen en één nieuwe woning te bouwen als vervangende nieuwbouw voor 
de bestaande boerderij en één nieuwe woning als compensatie voor de te 
slopen agrarische opstallen. 
 
Door initiatiefnemer heeft hierover reeds overleg plaatsgevonden met de 
gemeente Nunspeet. Gemeente Nunspeet heeft aangegeven dat zij, onder 
voorwaarden, bereid zijn om medewerking aan functieverandering op 
betreffende kavel te verlenen. 
 
In hoofdlijnen bestaat de opzet van het plan uit de volgende ingrepen: 
- Het volledig slopen van de op het betreffende perceel aanwezige 

agrarische opstallen met een gezamenlijke oppervlakte van 515 m2. 
- Op basis van de geldende staffel in het functieveranderingsbeleid 

terugbouwen van een vrijstaande woning (n.a.v. gesloopte opstallen). 
- Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning ter hoogte en in 

plaats van de bestaande boerderij. 
 
Het voorliggende plan is op het volgende punt in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan, te weten: 
- Nieuwe bestemming en gebruik (wonen) is in strijd met het vigerende 

bestemmingsplan (agrarisch).  
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1.2.1.2.1.2.1.2. PPPPlangebiedlangebiedlangebiedlangebied    
    

De betreffende locatie is gelegen aande Nachtegaalweg 35 te Elspeet. 
Op onderstaande kaartuitsnede van het centrum van Elspeet is het plangebied 
met een rode cirkel aangegeven. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bron: www.bing.com 
 
Het perceel is gelegen aan de Nachtegaalweg en maakt onderdeel uit van de 
lintbebouwing langs diezelfde weg. Aan de westzijde (achterzijde) van het 
perceel sluit het geheel aan op het open agrarisch landschap.  
 
Op onderstaande foto is het pand inclusief de omringende structuur een 
aangrenzende bestaande bebouwing weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 luchtfoto van de bestaande toestand (bron: www.bing.com) 
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1.3.1.3.1.3.1.3. VVVVigerend bestemmingsplanigerend bestemmingsplanigerend bestemmingsplanigerend bestemmingsplan    
    

De gronden vallen binnen het bestemmingsplan “Elspeet-Dorp 2000”(zone 
langs de Nachtegaalweg) en het bestemmingsplan “Buitengebied Agrarische 
Enclave” (achterliggende gronden / weiland). 
Het bestemmingsplan “Elspeet Dorp 2000”, is vastgesteld door de 
gemeenteraad van Nunspeet op 29 juni 2000, is gedeeltelijk goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland op 23 januari 2001, en 
onherroepelijk door uitspraak afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 
24 april 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitsnede kaart vigerend bestemmingsplan “Elspeet Dorp 2000” 
(bron: gemeente Nunspeet) 
 
Ingevolge het vigerende bestemmingsplan “Elspeet-Dorp 2000” geldt voor de 
zone langs de Nachtegaalweg van het perceel perceel de bestemming 
Agrarische Gebied en zijn bedoeld voor “agrarische bedrijvigheid” en voor 
“bescherming van het leefmilieu in de aangrenzende kern met overwegend 
woonbebouwing”. Binnen deze bestemming mogen derhalve alleen gebouwen 
en bouwwerken ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering worden 
gerealiseerd, waaronder maximaal één bedrijfswoning met daarbij behorende 
bijgebouwen. 
Met betrekking tot het gedeelte vallend binnen het bestemmingsplan 
“Buitengebied Agrarische Enclave”, hiervoor geldt de bestemming Agrarisch 
gebied met landschapswaarden. De gronden binnen dit gebied zijn bestemd 
voor “agrarische bedrijvigheid” en voor “instandhouding van de ter plaatse 
voorkomende dan wel daaraan eigen landschapswaarden”. Op deze gronden 
mag binnen de bouwpercelen alleen de bij één agrarisch bedrijf behorende 
bebouwing worden gebouwd. 
 
 
 

1.4.1.4.1.4.1.4. LLLLeeswijzereeswijzereeswijzereeswijzer    
 
In hoofdstuk twee wordt de bestaande en nieuwe situatie omschreven. 
 
In hoofdstuk drie wordt de haalbaarheid van het plan aangetoond. Hierin 
worden achtereenvolgens beleid, milieu, water, ecologie, archeologie en 
cultuurhistorie, parkeren en de uitvoerbaarheid behandeld. 
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2.2.2.2. HET PLANHET PLANHET PLANHET PLAN    
    

2.1.2.1.2.1.2.1. BBBBestaande situatie estaande situatie estaande situatie estaande situatie     
    
    Nachtegaalweg 35 
 Op het onderhavige perceel bevindt zich de (voormalige) boerderij met 

bijbehorende agrarische gebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van 515 
m2 (excl. boerderij). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 luchtfoto bestaande bebouwing  
 (bron: google-maps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 foto bestaande bebouwing  
 (bron: google-maps) 
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 foto bestaande bebouwing  
 (bron: google-maps) 
 
 
 

2.2.2.2.2.2.2.2. NNNNieuwe situatieieuwe situatieieuwe situatieieuwe situatie    
 
De bestaande agrarische bijgebouwen met een totaaloppervlak van 515 m2 
zullen worden gesloopt. Op basis van de geldende staffel in het 
functieveranderingsbeleid wordt hiervoor één vrijstaande woning 
teruggebouwd.  
Ook de bestaande boerderij zal worden gesloopt en ter vervanging hiervan 
(vervangende nieuwbouw) wordt één vrijstaande woning gebouwd. 
De bestaande agrarische bestemming zal worden omgezet in de bestemming 
Wonen.  
 
Over het te volgen traject en invulling hiervan heeft reeds overleg met de 
gemeente plaatsgevonden en is overeenstemming bereikt. Op basis van deze 
gesprekken is door de gemeente een opzet gemaakt van de verbeelding 
betrekking hebbend op het onderhavige perceel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uitsnede verbeelding nieuw bestemmingsplan Nachtegaalweg 35 
bron: gemeente Nunspeet 



Ruimtelijke Onderbouwing                functieverandering Nachtegaalweg 35 te Elspeet                  1315                                       

 

Slaa + van Asselt architecten BNA                20 november 2013              pagina 7 van 22 

 

 
Architectuur en Stedebouw 
De opzet van twee vrijstaande woningen op het betreffende kavel sluit aan bij 
de kenmerkende lintbebouwing (voornamelijk) bestaande uit vrijstaande 
woningen.  
De nieuw te bouwen woningen zullen individueel met de desbetreffende 
opdrachtgevers worden ontworpen en daarna worden voorgelegd aan de 
gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

    
 
 

2.3.2.3.2.3.2.3. landschappelijke inpassinglandschappelijke inpassinglandschappelijke inpassinglandschappelijke inpassing    
 

landschappelijke situatie:landschappelijke situatie:landschappelijke situatie:landschappelijke situatie:    
De locatie ligt aan de rand van het dorp Elspeet aan een weg met 
burgerwoningen en (voormalige) boerenerven, en op de westelijke helling van 
de stuwwal. Hoofdwoningen van deze erven liggen aan de weg. De op diverse 
plekken aanwezige open ruimten tussen de bebouwing is erg waardevol en 
biedt doorkijkjes naar het achterliggende agrarische landschap. 
 
LandschaLandschaLandschaLandschap p p p inrichtingsplan:inrichtingsplan:inrichtingsplan:inrichtingsplan:    
Als onderdeel van een te sluiten overeenkomst in het kader van het 
functieveranderingsbeleid is in overleg tussen opdrachtgever en gemeente, 
met en door de gemeente Nunspeet een landschappelijk inpassingsplan 
opgesteld. 
Vooruitlopend op de te lopen procedure is aan de uitvoering van dit plan al 
(grotendeels) gevolg gegeven. Eventueel nog ontbrekende onderdelen, als 
gevolg van bijvoorbeeld nog aanwezige bebouwing(en) zullen zo spoedig 
mogelijk worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inrichtingsplan Slaa + van Asselt architecten BNA 
het plan is als bijlage bijgevoegd 
 
Omschrijving in hoofdlijnen: langs de randen van het perceel worden 
knotbomen, gedeeltelijke voorzien van onderbeplanting en ruigtevegetatie 
aangebracht. Verder wordt een drinkpoel gerealiseerd en wordt er achter de 
woningen boomgaard met hoogstamfruit gerealiseerd. 
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3.3.3.3. HAALBAARHEIDHAALBAARHEIDHAALBAARHEIDHAALBAARHEID    
    
    

3.1.3.1.3.1.3.1. BBBBeleideleideleideleid    
    

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. RRRRijksbeleidijksbeleidijksbeleidijksbeleid    
    
nnnnota ota ota ota rrrruimteuimteuimteuimte    
De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen en bevat de visie van 
het Rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste 
bijbehorende doelstellingen. De nota levert de ruimtelijke bijdrage aan een 
sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk 
land. De verantwoordelijkheden van het Rijk en die van anderen zijn in de 
nota helder onderscheiden.  
 
Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen 
voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat 
in Nederland beschikbaar is. Meer specifiek richt het Rijk zich op vier doelen: 

• Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
• Bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
• Borging en ontwikkeling van (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
• Borging van veiligheid. 

 
Het rijk mengt zich niet in kwesties op microniveau maar stuurt op 
hoofdlijnen. Het motto is “decentraal wat kan, centraal wat moet”. De 
verantwoordelijkheid voor de inrichting van het ruimtelijk gebied wordt 
neergelegd bij de decentrale overheden. 
 
Uitgangspunt is dat er geen rode contouren meer gelden en provincies en 
gemeenten zelf, met inachtneming van bepaalde hoofdregels, bepalen waar 
ze bouwen. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijkingLadder voor duurzame verstedelijkingLadder voor duurzame verstedelijkingLadder voor duurzame verstedelijking    
Op 1 oktober 2012 zijn de Wet en het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. 
Deze wijzigingen kunnen consequenties hebben voor ruimtelijke plannen van 
o.a. gemeenten.  
In het Bro is de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ opgenomen. Deze 
ladder stelt eisen aan de motivering van onder meer bestemmingsplannen die 
nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. Om zorgvuldig 
ruimtegebruik te stimuleren moet de benutting van ruimte in alle categorieën 
ruimtelijke besluiten worden gemotiveerd aan de hand van drie 
opeenvolgende stappen/treden. 
 
Trede 1 verplicht gemeentelijke overheden om nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen af te stemmen op de geconstateerde actuele behoefte. De 
wijze waarop in die behoefte wordt voorzien moet ook regionaal worden 
afgestemd. Hierdoor wordt over- en ondercapaciteit zoveel mogelijk 
voorkomen. 
 
Trede 2 vraagt, indien er een regionale behoefte aan die ontwikkeling is, te 
beoordelen of de beoogde ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied 
in de regio kan worden gerealiseerd. 
 
Trede 3 bepaalt dat, indien inpassing van de beoogde ontwikkeling binnen 
het bestaande stedelijke gebied niet mogelijk is, beoordeeld moet worden of 
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die ontwikkeling mogelijk is op een locatie die al ontsloten is of wordt op een 
schaal die passend is bij de beoogde ontwikkeling. 
 
Toepassing van de “ladder voor duurzame verstedelijking” betekent geen 
belemmering van de beoogde ontwikkeling.  
 
 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.                 SSSStreekplan (treekplan (treekplan (treekplan (structuurvisiestructuurvisiestructuurvisiestructuurvisie))))    Gelderland 2005 Gelderland 2005 Gelderland 2005 Gelderland 2005         
 
Het Streekplan Gelderland 2005 is op 29 juni 2005 vastgesteld door Provinciale 
Staten en is op 20 september 2005 in werking getreden. Met ingang van 1 juli 
2008, de datum waarop de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking is 
getreden, is de term 'Streekplan' vervangen door de term 'Structuurvisie'. De 
inhoud van het beleid is niet gewijzigd.  
 
Het streekplan is gebaseerd op de Nota Ruimte van het Rijk en is in nauw 
overleg met gemeenten, maatschappelijke organisaties, waterschappen en het 
Rijk opgesteld. Het streekplan kent een selectieve beleidsinzet op die zaken 
die van provinciaal belang zijn. Daarbij hoort een grotere beleidsvrijheid en 
eigen verantwoordelijkheid van gemeenten voor die zaken die van lokaal 
belang zijn.Met het Streekplan ‘Gelderland 2005’ kiest de provincie voor de 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit in Gelderland.  
In het Streekplan ‘Gelderland 2005’ leggen Provinciale Staten de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen voor het provinciale grondgebied op hoofdlijnen 
vast. Met inwerkingtreding van de Wro heeft het Streekplan de status van 
structuurvisie gekregen. 
 
Het projectplan is gelegen in de kern van Elspeet (gemeente Nunspeet). Op de 
beleidskaart ruimtelijke structuur, behorend bij het streekplan “Gelderland 
2005”, aangeduid als onbenoemd gebied rondom de aanduiding overig 
bebouwd gebied 2000. 
Verder is het dorp omgeven door Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 
verwevingszone en landbouw extensiveringsgebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uitsnede beleidskaart ruimtelijke structuur (bron: www. Gelderland.nl) 



Ruimtelijke Onderbouwing                functieverandering Nachtegaalweg 35 te Elspeet                  1315                                       

 

Slaa + van Asselt architecten BNA                20 november 2013              pagina 10 van 22 

 

 
In de regionale structuurvisie Noord-Veluwe hebben de samenwerkende 
gemeenten als hoofddoelstelling geformuleerd “zorg dragen voor leefbare 
gemeenschappen in een hoogwaardige omgeving, waarbij natuur en 
landschap en leefbaarheid vanuit wederzijds respect met elkaar in evenwicht 
zijn”. De regio heeft sturingswensen opgesteld met het oog op het willen 
bereiken van die doelstelling. Eén daarvan is het oplossen van het 
spanningsveld op de woningmarkt (dit opdat er ruimte is voor met name 
jongeren en ouderen). 
 
Uitgangspunt van het Gelders kwalitatief woonbeleid is dat de in de regio 
samenwerkende gemeenten voorzien in een aanbod aan woningen, dat past 
bij de geconstateerde regionale kwalitatieve behoefte zoals vastgelegd in het 
Kwalitatief Woonprogramma (KWP). 
 
 
Regionale structuurvisie 
De regio Noord Veluwe bestaat uit de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, 
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe. De regio grenst aan de 
noordwestzijde aan de Randmeren met de provincie Flevoland aan de 
overkant, aan de oostzijde grotendeels aan de IJssel, tevens grens met de 
provincie Overijssel en de zuidgrens van de regio loopt over het noordelijk 
deel van het Veluwemassief. 
 
Het Gelders woonbeleid richt zich zowel op bestaand bebouwd gebied 
(herstructurering, transformatie) als op nieuw stedelijk gebied (uitbreiding). 
Eén van de belangrijkste ruimtelijke beleidsaccenten is: 
Het aanbod aan woningen en woonmilieus moet beter aansluiten bij de 
voorkeuren van bewoners. Om deze reden bevordert de provincie vooral de 
realisatie van woningen voor ouderen en starters en van de woonmilieus 
centrum-stedelijk en landelijk wonen. Voorts wil de provincie een versnelling 
bevorderen van herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd 
gebied, het aanpakken van de stagnerende (nieuwbouw)productie, het 
vergroten van het aanbod aan levensloopbestendige woningen en wijken en 
het versterken van verscheidenheid en identiteit. 
 
De te realiseren woningen worden gebouwd op basis van de nota 
functieverandering agrarische bebouwing aan de rand van de bebouwde kom 
van Elspeet direct gelegen in/aan het landelijk gebied. 
 
Hierdoor voldoen de woningen aan het criterium van het realiseren landelijk 
wonen op basis van transformatie van bestaande bebouwing. 
 
 
 

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Integrale Ruimtelijke ToekomstvisieIntegrale Ruimtelijke ToekomstvisieIntegrale Ruimtelijke ToekomstvisieIntegrale Ruimtelijke Toekomstvisie    
 
De gemeente Nunspeet heeft in 2003 de Integrale Ruimtelijke Toekomstvisie 
2015 (IRTV) vastgesteld.  
Nunspeet manifesteert zich hierin als “een vitale gemeenschap in een 
gevarieerde woonomgeving. Het is een groene parel aan de rand van de 
Veluwe.  
Vanuit het organisch gegroeide en het historisch gewordende wordt gestreefd 
naar het zijn en blijven van een levendige en gezonde gemeenschap. In dat 
kader wordt gestreefd naar het verhogen van het voorzieningenniveau”. 
Vanuit deze IRTV heeft de gemeente Nunspeet het verder ontwikkelen van 
een gevarieerd woon- en leefmilieu tot prioriteit gesteld. 
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De ambitie is om door middel van nieuwbouw, herstructurering, transformatie 
bestaande bebouwing en stedelijke vernieuwing voldoende mogelijkheden te 
bieden voor de doelgroepen om hun specifieke woonstappen te kunnen 
doorlopen. De doelgroepen zijn jongeren, starters, ouderen en gezinnen (in 
genoemde volgorde). 
Verder moet uitbreiding, inbreiding, verdichting en herstructurering bijdragen 
aan het behoud en waar mogelijk versterking van waardevolle 
stedebouwkundige en landschappelijke kenmerken van de kernen. 
 
Het realiseren van woningen voor doelgroepen zoals ouderen en gezinnen 
zijn daarbij onderdelen van het beleid. De realisatie van betreffende 
woningen op basis van functieverandering (transformatie bestaande 
bebouwing) aan de rand van de kern Elspeet (landelijk wonen), met 
inachtneming en versterking van de landschappelijke kenmerken 
(openhouden kenmerkende zichtlijnen richting achterliggend agrarisch 
gebied), passen geheel binnen deze uitgangspunten. 
 
 
 

3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. Streekplanuitwerking FunctieveranderingStreekplanuitwerking FunctieveranderingStreekplanuitwerking FunctieveranderingStreekplanuitwerking Functieverandering    
    

Het streekplan Gelderland 2005 geeft beleidskaders voor functieverandering 
van gebouwen in het buitengebied. In het streekplan geeft de provincie aan 
de regio’s de mogelijkheid om in regionaal verband specifiek beleid te 
ontwikkelen voor functieverandering van gebouwen in het buitengebied. 
De Regio Noord-Veluwe heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door 
een Streekplanuitwerking Functieverandering uit te werken. Hiermee kan in 
een specifiek aangeduide regio in afzonderlijke gebieden maatwerk worden 
geleverd zodat de ruimtelijke en sociale kwaliteit van dat gebied nu en in de 
toekomst zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. Het voorliggend plan is zo’n 
plan waar maatwerk moet worden toegepast. Het gaat in het voorliggende 
geval om twee vrijstaande woningen waarvan één gerealiseerd wordt op basis 
van de geldende staffel uit het functieveranderingsbeleid en één als 
vervangende nieuwbouw van de bestaande boerderij. 

  
Om te voorkomen dat het buitengebied verrommelt en de leefbaarheid van 
het  landelijk gebied achteruit zal gaan, worden mogelijkheden geboden voor 
hergebruik van de vrijgekomen bebouwing via het opstarten van 
nevenactiviteiten of functieverandering naar werken of wonen. 
 
Wonen is een geschikte vorm van (her)gebruik van vrijgekomen gebouwen in 
het buitengebied. Gezien de aard, constructie, situering en dergelijke van de 
bebouwing is hergebruik van de aanwezige bebouwing over het algemeen 
mogelijk (onder meer bij kalverstallen, kippenschuren en varkensstallen). 
Sloop en herbouw zijn dan gewenst. 
Bij functieverandering voor wonen mag maximaal 50% van de bebouwing 
worden gebruikt voor wonen. De invulling is afhankelijk van de 
omgevingskwaliteit, het bestaande ensemble en het woningprogramma. 
 
Het betreffende plan omvat de sloop van in totaal 515 m2 (voormalige) 
agrarische opstallen. Ter compensatie wordt hiervoor overeenkomstig de 
geldende staffel uit het functieveranderingsbeleid, één vrijstaande woning 
terugebouwd 
Hiermee voldoet het plan aan de uitgangspunten van de 
Streekplanuitwerking Functieverandering. 
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3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.5. Kwalitatief Woonprogramma 2005Kwalitatief Woonprogramma 2005Kwalitatief Woonprogramma 2005Kwalitatief Woonprogramma 2005----2014 (KWP2)2014 (KWP2)2014 (KWP2)2014 (KWP2)    
    

Om tot uitvoering te komen van het regionaal gedifferentieerd woonbeleid 
heeft de provincie Gelderland afspraken gemaakt met de regio’s en de daarin 
samenwerkende gemeenten en de woningcorporaties over de realisering van 
het regionaal kwalitatief woonprogramma.  
 
Dit regionaal afsprakenpakket over de ambities en opgaven op het gebied van 
wonen is voor de eerste keer vastgelegd in het Kwalitatief Woonprogramma  
Gelderland  2000-2009  (KWP1),  het  derde  deel  c  van  de  Woonvisie.   
De delen b en c van de Woonvisie zijn in april 2004 vastgesteld door het 
College van Gedeputeerde Staten. 
Anderhalf jaar na de vaststelling van deel c van de Woonvisie Gelderland is 
deze geactualiseerd voor de periode 2005-2014. Met de vaststelling van het 
Kwalitatief Woonprogramma 2005-2014 (kortweg KWP2 genoemd) is het 
KWP1 vervallen.   
 
In paragraaf 5.5 van het Kwalitatief Woonprogramma wordt aangegeven dat 
met de gemeente Nunspeet is afgesproken dat zij zich extra inspant om (in het 
buitengebied) het woonmilieu landelijk wonen primair te realiseren door 
functieverandering, hergebruik bestaande gebouwen en woningsplitsing 
(ambitie-indicatie voor de regio 90%), en secundair door nieuwbouw (in de 
vorm van uitbreiding van kernen); 
Verder zal de gemeente Nunspeet zich in regionaal verband extra inspannen 
om mee te werken aan het in de periode 2005 tot en met 2014 in de regio 
Noord-Veluwe realiseren van 9.500 woningen netto. 
 
Aan de hierboven genoemde aandachtspunten komt het betreffende plan aan 
tegemoet. Het past daarmee binnen het Kwalitatief Woonprogramma.  

 
 
 

3.2.3.2.3.2.3.2. MMMMilieu aspectenilieu aspectenilieu aspectenilieu aspecten    
Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing is het van belang na te 
gaan in hoeverre milieu hygiënische factoren een belemmering kunnen 
opleveren voor de geplande ontwikkelingen. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op een aantal relevante aspecten. 
 
 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. BBBBodemodemodemodem    
De mogelijkheid tot het eventueel aanwezig zijn van bodemverontreiniging 
kan van invloed zijn op de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van 
het project. Bij nieuwbouw of bij uitbreidingen met een bebouwd oppervlak 
groter dan 50 m2 dient dan ook onderzoek gedaan te worden naar de aard 
van eventueel aanwezige verontreinigingen in relatie tot de hiervoor 
geldende normen en richtlijnen. 
 
Omdat het hier gaat om sloop en volledige nieuwbouw, is onderzoek verricht 
naar eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging. 
Hiertoe is door Slaa + van Asselt architecten BNA, namens initiatiefnemer, 
opdracht verstrekt aan Sigma Bouw en Milieu te Emmen. 
 
Door Sigma Bouw en Milieu is overeenkomstig de geldende regelgeving een 
historisch en een veldonderzoek uitgevoerd. De volledige omschrijving van 
aanpak en uitvoering van de werkzaamheden is te lezen in de uitgebrachte 
rapportage welke als bijlage bij deze onderbouwing is gevoegd. 
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Om te komen tot een oordeel over het al dan niet aanwezig zijn van 
eventuele bodemverontreinigingen zijn door Sigma Bouw en Milieu, 
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften, normen en protocollen, 
de benodigde boringen ten behoeve van grondmengmonsters en 
grondwatermonsters uitgevoerd. 
 
RESULTATEN 
Grondmengmonsters 
In bovengrondmengmonster 1 is van polychloorbifenylen (PCB) en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) een overschrijding van de 
achtergrondwaarde aangetroffen. Er is echter geen overschrijding van de 
tussenwaarde aangetroffen. De aangetroffen overschrijdingen geven geen 
aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.  
 
In bovengrondmengmonster 2 is van de geteste stoffen geen overschrijding 
van de achtergrondwaarde of detectiewaarde aangetroffen. 
 
In ondergrondmengmonster 2 is van de geteste stoffen geen overschrijding 
van de achtergrondwaarde of detectiewaarde aangetroffen. 
 
Grondwatermonsters. 
In de genomen grondwatermonsters zijn van de geteste stoffen geen 
overschrijdingen van de achtergrondwaarden of detectiewaarden 
aangetroffen. 
 
CONCLUSIE 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er vanuit milieuhygiënische 
overwegingen in relatie tot de bodemkwaliteit geen belemmeringen ten 
aanzien van de beoogde nieuwbouw op de betreffende locatie. 
 
AANBEVELINGEN 
Met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem, zie 
blz. 24 van het rapport, wordt geadviseerd om voor uitvoering van 
grondwerkzaamheden een verkennend bodemonderzoek asbest in grond te 
laten uitvoeren. 
Eventueel van de locatie afkomstig af te voeren grond zal voor transport en/of 
verwerking elders nog nader onderzocht moeten worden overeenkomstig het 
gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit. 

    
    

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. GGGGeluid eluid eluid eluid     
 
De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen 
geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een 
bestemmingsplan aandacht te worden besteed aan het aspect “geluid”. 
Omdat het gaat om de realisatie van een aantal woningen (geluidgevoelige 
objecten) dient in beginsel een geluidsonderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Voor het projectgebied geldt in beginsel een zone van een weg, doch 
wettelijk is bepaald dat een zonering niet van toepassing is in geval van: 
- Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- Wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km per uur; 
 
Hoewel wegen waar een snelheidsregime van 30 km per uur geldt wettelijk 
niet zijn voorzien van een geluidszone, dient in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening wel beoordeeld worden of dit niet leidt tot een 
onaanvaardbaar leefklimaat. 
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De Nachtegaalweg is voorzien van snelheidsregime met een maximum 
snelheid van 30 km per uur. 
 
Een akoestisch onderzoek is op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) niet 
nodig aangezien de omsluitende wegen geen wettelijke geluidszone hebben. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening van het plan is desondanks 
een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
 
In juni 2013 is door Adviesburo Van der Boom BV in opdracht van 
initiatiefnemer een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De volledige rapportage 
is als bijlage bij deze onderbouwing gevoegd. 
 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op een 
tweetal gevels van elke woning hoger is dan 53 dB. De hoogste belasting 
bedraagt bij beide woningen, zonder aftrek, 58 dB.  
Resultaten “noordelijke” woning: 
- Noordgevel:  54 dB (max.) 

(minimaal vereiste geluidwering gevelconstructie: 21 dB) 
- Oostgevel: 58 dB (max.) 

(minimaal vereiste geluidwering gevelconstructie: 25 dB) 
- Zuidgevel: 53 dB (max.) 

(geen aanvullende eisen boven bouwbesluiteis van 20 dB) 
- Westgevel: 36 dB (max.) 

(geen aanvullende eisen boven bouwbesluiteis van 20 dB) 
Resultaten “zuidelijke” woning: 
- Noordgevel:  52 dB (max.) 
- (geen aanvullende eisen boven bouwbesluiteis van 20 dB) 
- Oostgevel: 58 dB (max.) 

(minimaal vereiste geluidwering gevelconstructie: 25 dB) 
- Zuidgevel: 54 dB (max.) 
- (minimaal vereiste geluidwering gevelconstructie: 21 dB) 
- Westgevel: 37 dB (max.) 

(geen aanvullende eisen boven bouwbesluiteis van 20 dB) 
 
TOETSING GELUIDBELEID  
De hoogste geluidbelasting op de nieuwe woning bedraagt 58 dB zonder 
aftrek. Een geluidbelasting van 58 dB ligt in de klasse ‘zeer matig’ leidend tot 
een beoordeling in de categorie ‘ongewenst, maar…’  
In het kader van het realiseren van een voldoende woon- en leefklimaat 
moeten bron- en overdrachtsmaatregelen worden overwogen. 
Maatregelen aan de bron: 
- Stil asfalt: aanleggen van stil wegdek is uit oogpunt van kosteneffectiviteit 

voor twee woningen niet haalbaar en daarom verder niet uitgewerkt 
- Verlagen van de maximum snelheid: de maximum snelheid bedraagt reeds 

30 km/h. het verder terugbrengen van de snelheid is niet mogelijk. 
Maatregelen aan het gebouw: 
- Geluidsscherm: het afschermen van het gebouw met een geluidsscherm 

van minimaal 4,5 meter hoog op een zo kort mogelijke afstand van de 
weg is gezien de ligging o.a. vanuit landschappelijk oogpunt niet 
haalbaar. 

Het treffen van (bron)maatregelen aan de weg is financieel niet haalbaar. Het 
plaatsen van een afscherming van 4,5 meter is landschappelijk niet haalbaar. 
CONCLUSIE 
Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat daar de woningen 
kunnen voldoen voldoen aan de volgende criteria uit het geluidbeleid: 
- De woningen hebben een geluidluwe achtergevel 
- De woningen hebben een geluidluwe buitenruimte aan de achterzijde van 

de woning 
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- Tenminste 3 verblijfsruimten gesitueerd aan de geluidluwe zijde. 
Plattegronden van de woningen zijn nog niet bekend, gezien de omvang 
(maatvoering) van de bouwblokken lijkt dit realiseerbaar. 

 
 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. LLLLuchtuchtuchtucht    
    
bbbbesluit Luchtkwaliteit 2005esluit Luchtkwaliteit 2005esluit Luchtkwaliteit 2005esluit Luchtkwaliteit 2005 
Volgens de nieuwe Wet luchtkwaliteit die op 15 november 2007 in werking is 
getreden is geen afzonderlijke toets nodig op de grenswaarde. Deze wet 
vervangt het Besluit luchtkwaliteit uit 2005 en is een implementatie van de 
Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vier dochterrichtlijnen, waarin 
onder andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens 
en milieu zijn vastgesteld.  
 
Het doel van de Wet luchtkwaliteit is het verbeteren van de luchtkwaliteit, 
zodat in 2015 aan de Europese eisen wordt voldaan en huidige 
belemmeringen voor gewenste ontwikkelingen zo veel mogelijk worden 
weggenomen.  
De kern van de Wet is het ‘Nationaal samenwerkingsprogramma 
luchtkwaliteit’. Dit instrument wordt door de Rijksoverheid gecoördineerd en 
bevat de ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit ‘in betekenende 
mate’ verslechteren èn maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.  
Projecten die ‘niet in betekenende mate’ leiden tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit, hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk 
te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding 
van één of meerdere grenswaarden te verwachten is. Hiervan is volgens de 
ministeriële regeling sprake bij de realisatie van woningbouwprojecten tot 
500 woningen en 3,3 hectare b.v.o kantoren.  
 
Voorliggend plan voorziet in nieuwbouw van maximaal 2 woningen. Gezien 
het gegeven dat de betreffende oppervlakten en aantallen ver onder de door 
het ministerie aangegeven grenswaarden blijven, mag en kan dan ook gesteld 
worden dat het plan  zodoende ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de 
luchtverontreiniging. 

 
 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. BBBBedrijven en milieuzoneringedrijven en milieuzoneringedrijven en milieuzoneringedrijven en milieuzonering    
    

Het voormalig agrarische bedrijf Nachtegaalweg  23/25 is reeds omgezet naar 
een woonbestemming. Hier mag “slechts” nog hobbymatig vee worden 
gehouden.  
 
Het onderhavige perceel ligt in de directe nabijheid van de inrichting 
Nachtegaalweg 41. Voor deze inrichting is in 2013 een omgevingsvergunning 
onderdeel milieu verleend. In de directe omgeving zijn de volgende 
geurgevoelige objecten gelegen die geen onderdeel uitmaken van een 
veehouderij: Nachtegaalweg 39 en Nachtegaalweg 47/47a.  
Het geurgevoelige object Nachtegaalweg 39 ligt op kortere afstand van de 
betreffende inrichting dan het perceel Nachtegaalweg 35. De bestaande 
geurgevoelige objecten zijn reeds een beperkende factor voor de inrichting. 
Dit betekent dat door de realisatie van de woningen op het perceel 
Nachtegaalweg 35 de nabijgelegen veehouderij niet beperkt wordt. 
Daarnaast blijkt uit geurberekeningen bij de aanvraag omgevingsvergunning 
(onderdeel milieu) dat de geurbelasting op de omliggende geurgevoelige 
objecten die dichter bij de inrichting liggen (Nachtegaalweg 39) ruimschoots 
voldoet aan de geldende normstelling. Hiermee is een voldoende woon- en 
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leefklimaat bij de nieuwe woningen op het perceel Nachtegaalweg 35 
aannemelijk gemaakt. 
 
 

3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5. EEEExterne veiligheidxterne veiligheidxterne veiligheidxterne veiligheid    
 
Externe veiligheid betreft het beheersen van risico’s die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over weg, water en spoor en door buisleidingen. Externe veiligheid heeft 
betrekking op de veiligheid van diegenen die niet bij de risicovolle actie zelf 
zijn betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico’s lopen, zoals 
omwonenden. 
 
Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid zijn met name 
ongevallen met brandbare, explosieve en/of giftige stoffen van belang. Deze 
ongevallen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met 
betrekking tot: 
- inrichtingen; 
- vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 
- vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. 
 
Na raadpleging van de Risicokaart van de Provincie Gelderland kan worden 
geconcludeerd dat in of dichtbij het plangebied geen lpg-tankstations en 
bedrijven en opslagplaatsen met chemische stoffen aanwezig zijn. Het 
dichtstbijzijnde risicogebied bevindt zich volgens de risicokaart op ca. 650 
meter (hemelsbreed) van plangebied. 
Ook is er geen sprake van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
aangrenzende wegen dan wel de aanwezigheid van hoofdtransportleidingen. 
Nader onderzoek naar het aspect externe veiligheid is dan ook niet aan de 
orde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 uitsnede risicokaart  (bron: provincie Gelderland) 
 
 

3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6. AsbestAsbestAsbestAsbest    
    

De mogelijkheid tot het eventueel aanwezig zijn van asbest in (volledig) te 
slopen (delen van) gebouwen kan van invloed zijn op de (financiële) 
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haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project. Bij volledige sloop van 
gebouwen of bouwwerken of sloop ten behoeve van 
verbouwwerkzaamheden waarbij meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt dient 
dan ook onderzoek gedaan te worden naar eventueel aanwezige vormen van 
asbest in relatie tot de hiervoor geldende normen en richtlijnen. 
 
Op 4 juni 2013 is door Checkpoint Milieu Consultancy, in opdracht van 
initiatiefnemers, na bureauonderzoek, een volledige asbestinventarisatie 
conform SC-540 uitgevoerd. 
De volledige omschrijving van aanpak en uitvoering van de werkzaamheden is 
te lezen in de uitgebrachte rapportage welke als bijlage bij deze 
onderbouwing is gevoegd. 
 
CONCLUSIE 
Op diverse plaatsen in de aanwezige bebouwingen zijn asbesthoudende 
materialen en/of producten aangetroffen. Een volledig overzicht van 
plaats(en), soorten en hoeveelheden is te vinden in de als bijlage bij deze 
onderbouwing gevoegde rapportage. 
 
AANBEVELINGEN 
De als risicoklasse 2 en 3 gekwalificeerde materialen dienen door een SC-530 
gecertificeerd bedrijf verwijderd en afgevoerd te worden. Materialen 
gekwalificeerd als risicoklasse 1 mogen door een niet SC-530 gecertificeerd 
bedrijf worden verwijderd, het lijkt echter voor de hand liggend om het 
geheel in één arbeidsgang te verwijderen en af te voeren. 
 
 

3.3.3.3.3.3.3.3. WWWWaterateraterater    
    

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    
Het plan ligt aan de Nachtegaalweg in Elspeet en valt binnen bestaand 
stedelijk gebied. Het betreft de nieuwbouw van 2 woningen in het kader van 
functieverandering. Ten opzichte van de bestaande situatie vindt er een forse 
vermindering van het bebouwd oppervlak plaats.  
Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone of binnen de 
zoekgebieden voor waterberging zoals deze staan weergegeven in het 
Streekplan.  
Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor en door (grond)water in de 
omgeving. 

 
GrondwaterGrondwaterGrondwaterGrondwater    
Het gebied ligt niet in de grondwaterfluctuatiezone zoals provincie 
Gelderland deze heeft gedefinieerd. 
In het plangebied is grondwatertrap VII* aanwezig. Het gemiddeld hoogste 
grondwaterpeil ligt lager dan 120 cm onder het maaiveld en het gemiddeld 
laagste grondwaterpeil ligt onder de 140 cm onder het maaiveld.  
 
Door de lage grondwaterstand zal grondwater geen overlast veroorzaken in 
dit plan en niet structureel worden afgevoerd. Hierdoor kan het plan 
“grondwaterneutraal” worden ontwikkeld. 
 
Ingrepen voortkomend uit dit plan zullen geen bodemlagen aantasten als 
gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert. 

 
OppervlaktewaterOppervlaktewaterOppervlaktewaterOppervlaktewater    
In de omgeving van het plangebied bevindt zich geen oppervlaktewater.  
Er is in en om het gebied geen grondwateroverlast bekend. 
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NatuurNatuurNatuurNatuur    
Binnen en nabij het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor.  
 
DWA en RWADWA en RWADWA en RWADWA en RWA    
In de nabijheid van het plangebied bestaat het riool uit een gemengd stelsel. 
Het rioolstelsel zit aan zijn maximale capaciteit. Aansluiting op dit riool mag 
geen verslechtering van de huidige situatie veroorzaken. Door het aanleggen 
van een gescheiden rioleringssysteem in het plangebied is de toename van de 
belasting op het bestaande riool minimaal. De RWZI is voldoende groot voor 
aansluiting van de uit dit plan voortkomende extra afvoer 
 
Uitgangspunt bij uitbreidings- en (ver)bouwplannen is het infiltreren van 
hemelwater binnen het eigen plangebied.  
Binnen het plangebied moet bergings- en infiltratiecapaciteit worden 
gerealiseerd voor het verwerken van een maatgevende bui T=10; 36mm 
neerslag (berekend over het totaal van verhard oppervlak en 
infiltratievoorzieningen aan het maaiveld). De overstorten vanuit de bergings- 
en infiltratievoorzieningen mogen niet op het rioolstelsel worden 
aangesloten. Bij het ontwerp van het plangebied moet rekening worden 
gehouden hoe er met neerslagoverstorten bij (zeer) intensieve buien wordt 
omgegaan. 
 
Het plangebied zelf biedt mogelijkheden tot infiltratie.  
Met betrekking tot de nieuwbouw zal een afkoppeling plaatsvinden van het 
hemelwater en worden geïnfiltreerd op eigen terrein. 
In de nieuwbouw zal dan ook een gescheiden rioleringssysteem worden 
gerealiseerd.  
 
De omgeving is bekend met wateroverlast bij zeer zware zomerse regenbuien. 
Door het peil van de beide woningen (ruim) boven de kruin van de weg te 
plaatsen zullen de beide woningen naar verwachting hier geen hinder van 
ondervinden. 
 
ProceduresProceduresProceduresProcedures    
Doordat dit plan kleiner dan 10 woningen is, buiten Keurzones valt, het geen 
HEN-water inclusief beschermingszone betreft, er niet meer dan de landelijke 
afvoernorm geloosd gaat worden op oppervlaktewater, buiten de 
zoekgebieden voor waterberging valt, geen landgoed, weg(en), spoorlijn(en), 
Tracéwet, damwand(en), scherm(en), ontgrondingen et cetera betreft, valt het 
onder de “postzegelplannen” zoals Waterschap Veluwe die vanuit het 
oogpunt van de watertoets heeft gedefinieerd. Dit betekent dat voor dit plan 
het “standaard wateradvies” geldt.  
 
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf 
geregeld en zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten 
worden. 

    
    

3.4.3.4.3.4.3.4. EcologieEcologieEcologieEcologie    
 
De Flora- en faunawet die in 2002 in werking is getreden, heeft tot doel in het 
wild levende planten en dieren te beschermen met het oog op de 
instandhouding van de soorten. Welke soorten beschermd zijn staat in de wet 
en in diverse besluiten en regelingen ter uitwerking daarvan. 
De beschermde planten worden per soort aangewezen. Daarnaast zijn in 
principe alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen die in 
Nederland voorkomen beschermd. Er is een uitzondering gemaakt voor 
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schadelijke dieren zoals de zwarte en bruine rat, de huismus en een aantal 
vissoorten. Deze zijn dus niet beschermd. De zogenaamd lagere diersoorten, 
zoals vlinders, libellen en kevers, worden per soort voor bescherming 
aangewezen. Naast soortbescherming worden ook natuurgebieden 
beschermd. 
 
Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 600 meter van het Natura 
2000–gebied Veluwe. Toetsing op de eventueel te verwachten (significant) 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden voor Natura 2000 gebied 
Veluwe wordt, gezien de aard van de ingreep, de afstand en de 
barrièrewerking van de tussenliggende infrastructuur niet noodzakelijk 
geacht.  
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van EHS. Verder is het plangebied 
niet gelegen in enig ander beschermd gebied. 
 
In overleg met en door de gemeente Nunspeet is in april 2013 een ecologische 
waarde-beoordeling opgesteld. De betreffende beoordeling is als bijlage bij 
deze onderbouwing gevoegd. 
 
Vleermuizen 
In de te slopen panden zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen 
aangetroffen en worden gezien het gebouwtype ook geen 
vleermuisverblijfplaatsen verwacht. Ook ten aanzien van de aanwezige bomen 
zijn geen holtes aangetroffen die zouden kunnen leiden tot het aanwezig zijn 
van vleermuisverblijfplaatsen. 
Schade aan verblijfplaatsen van vleermuizen is dan ook niet aan de orde. 
 
Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij gebruik (kunnen) maken van 
steeds dezelfde structuren om zich tussen verblijfplaatsen en 
foerageergebieden te verplaatsen. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag zijn 
dergelijke lijnvormige structuren (b.v. rijen woningen en singels) beschermd, 
indien zij van wezenlijk belang zijn voor het functioneren en voortbestaan van 
populaties en wanneer alternatieve routes ontbreken. 
In het plangebied worden geen opgaande lijnvormige structuren verwijderd 
die van belang kunnen zijn als vliegroute. De beoogde plannen geven dan ook 
geen aanleiding om schade aan vliegroutes te veronderstellen. 
 
Mogelijk wordt het plangebied gebruikt als foerageergebied door enkele 
vleermuizen. Foerageergebieden genieten binnen de Flora- en 
faunawetgeving geen juridische bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het 
voortbestaan van een populatie. In deze situatie is geen sprake van schade aan 
onmisbaar foerageergebied. Realisatie van betreffende plannen zal geen 
afbreuk doen aan de geschiktheid als foerageergebied. 
 
Overige zoogdieren 
Binnen het plangebied zijn enkel, sporen van, algemene soorten als de mol 
aangetroffen. Vaste verblijfplaatsen van zwaarder beschermde 
zoogdiersoorten zijn niet aangetroffen en worden ook niet verwacht. 
Schade aan de algemene en/of laag beschermde zoogdieren kan, indien de 
planning dit toelaat, geminimaliseerd worden door werkzaamheden zoveel als 
mogelijk buiten de voortplantingsperiode uit te voeren. 
 
Broedvogels 
Buiten de vogelsoorten merel, houtduif, kool- en pimpelmees is er van een 
verder samenstel van broedvogels geen sprake.  
Verder is er in het plangebied een steenuil aanwezig. Deze steenuil bewoond 
een steenuilenkast in een eikenboom op de grens met het perceel 
Nachtegaalweg 39. Deze steenuilkast wordt gehandhaafd. Verder is/wordt het 
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gehele gebied in overleg tussen initiatiefnemer en gemeente verder geschikt 
gemaakt voor steenuil(en). 
 
Flora 
In het plangebied en de directe omgeving zijn geen beschermde of Rode Lijst 
plantensoorten aangetroffen. Gezien de aangetroffen soortensamenstelling 
en de terreingesteldheid wordt het voorkomen van beschermde of bedreigde 
soorten binnen het plangebied niet verwacht. Het nemen van vervolgstappen 
voor de soortgroep flora wordt in deze situatie dan ook niet noodzakelijk 
geacht. 
 
Bomen 
Op / aan de rand van het plangebied staan een aantal bomen langs de 
Nachtegaalweg. Bij het realiseren van een tweetal inritten voor de nieuwe 
woningen kan mogelijk uitzichtbelemmering optreden. Bij het definitief 
realiseren/bepalen van de kavelindeling en/of uitrit dient overleg plaats te 
vinden omtrent het al dan niet benodigde kappen van aanwezige bomen.  
De twee buitenste bomen voor het kavel zijn aangemerkt als monumentaal en 
dienen derhalve gehandhaafd te blijven. 

 
 
 

3.5.3.5.3.5.3.5. AAAArcheologie en cultuurhistoriercheologie en cultuurhistoriercheologie en cultuurhistoriercheologie en cultuurhistorie    
    

3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1. AAAArcheologie rcheologie rcheologie rcheologie     
 
Het plangebied ligt in een gebied met een middelmatige verwachting op 
archeologische waarden. Voor deze gebieden geldt een vrijstelling voor 
projecten/plannen met een oppervalk kleiner dan 500 m2. Het onderhavige 
plan omvat een te wijzigen oppervlak van meer dan 500 m2 en dient er om 
inzicht in te verwachten archeologische waarden te krijgen een onderzoek 
plaats te vinden.  
 
Door initiatiefnemer is, na overleg met gemeente Nunspeet en 
regioarcheoloog, aan ArGeoBoor opdracht verstrekt voor het uitvoeren van 
een verkennend booronderzoek. In mei / juni 2013 is door ArGeoBoor het 
onderzoek uitgevoerd. Het volledige rapport is als bijlage bij deze 
onderbouwing gevoegd. 
 
Door het doen van een zestal boringen verspreidt over het plangebied is de te 
verwachten archeologische waarde bepaald.  
 
Conclusie 
Het aantreffen van archeologische resten in het betreffende plangebied wordt 
klein geacht. Belangrijkste feiten voor deze conclusie zijn de aangetroffen 
verstoorde bodem in de boringen rondom de kern van de oude bebouwingen 
en het ontbreken van aanwijzingen van activiteiten ouder dan de 18e eeuw bij 
het aan de overzijde van de Nachtegaalweg uitgevoerde 
proefsleuvenonderzoek. 
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht. 
 
Wel geldt er conform artikel 53 van de Monumentenwet 1988 een acute 
meldingsplicht wanneer vondsten worden aangetroffen waarvan men 
redelijkerwijs kan vermoeden dat het een archeologische waarde betreft. 
Aangeraden wordt om, in het geval er inderdaad sporen worden 
aangetroffen, contact op te nemen met de regioarcheoloog. 
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3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2. CCCCultuurhistorieultuurhistorieultuurhistorieultuurhistorie    
 
Gezien de leeftijd en aard van de bebouwing (voormalige agrarische opstallen 
van de laatste decennia), is er geen sprake van bebouwing met 
cultuurhistorische waarde. Ook in de directe, aangrenzende omgeving van het 
plangebied bevindt zich geen bebouwing van cultuurhistorische waarde 
waarop de betreffende plannen van invloed kunnen zijn.  
    
    
    

3.6.3.6.3.6.3.6. PPPParkerenarkerenarkerenarkeren    
 
Nieuwbouw en/of verbouw-/herbestemmingsplannen kunnen er toe leiden dat 
er een verandering in de parkeerbehoefte van het onderhavige plangebied 
optreedt. Uitgangspunt bij nieuwe plannen is in principe om in parkeren op 
eigen terrein te voorzien. 
 
Het betreft hier de realisatie van 2 woningen. Uitgaande van een parkeernorm 
van 2 pp per woning is de totale parkeerbehoefte 4 parkeerplaatsen. 
Aangezien het gaat om realisatie van twee vrijstaande woningen op ruime 
percelen bestaat er voldoende ruimte om, per woning, te voorzien in de eigen 
parkeerbehoefte op eigen terrein. 
Hiermee wordt ruimschoots voldaan de minimaal benodigde parkeerbehoefte. 
 
 

 

3.7.3.7.3.7.3.7. UUUUitvoerbaarheiditvoerbaarheiditvoerbaarheiditvoerbaarheid    
    

3.7.1.3.7.1.3.7.1.3.7.1. maatschappelijkemaatschappelijkemaatschappelijkemaatschappelijke    uitvoerbaarheiduitvoerbaarheiduitvoerbaarheiduitvoerbaarheid    
    
Het voornemen bestaat om de omgevingsvergunning voor het betreffende 
plan te verlenen door middel van een herziening van het bestemmingsplan op 
basis van de Nota Functieverandering. 
Het college van Burgemeester en wethouders, alsmede de commissie Ruimte 
en Wonen hebben de voorgenomen plannen reeds van een positief advies 
voorzien en hun bereidheid tot medewerking uitgesproken. 

    
    

3.7.2.3.7.2.3.7.2.3.7.2. economische uitvoerbaarheideconomische uitvoerbaarheideconomische uitvoerbaarheideconomische uitvoerbaarheid    
 
Het uitvoeren van het plan heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. 
De realisering van het project is in particuliere handen en (alle) gronden zijn in 
eigendom van de initiatiefnemer. Eventuele gevolgen die ontstaan als gevolg 
van de voorgenomen ontwikkeling(en) komen voor rekening van de 
initiatiefnemer. De economische uitvoerbaarheid hoeft derhalve niet te 
worden aangetoond. 
 
Tussen gemeente en initiatiefnemer zal een anterieure overeenkomst worden 
afgesloten waarin onder andere afspraken vastgelegd worden met betrekking 
tot: 
- eventueel ontstane planschade; 
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5. Waarde-beoordeling ecologie 
 

6. Archeologie 
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Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 
9001:2000, het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en 
geotechnische onderzoeken 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 
VKB protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 
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Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg 
SIKB 6000, VKB protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering 
met conventionele methoden” 

 
(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 
protocol 2001 en 2002) 
 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of 
anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 
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1 INLEIDING 
    
    
1.1  Algemeen 
 
In opdracht van dhr. G. Dijkgraaf is in mei/juni 2013 door Sigma Bouw & Milieu een verkennend 
milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd op het onbebouwde deel van het perceel gelegen aan 
Nachtegaalweg nr. 35 te Elspeet (gemeente Nunspeet). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik 
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken. 
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten 
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van 
deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2000. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd 
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de 
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek 
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein. 
 
 
1.2  Aanleiding van het verkennend milieukundig bod emonderzoek 
 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te 
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met de voorgenomen nieuwbouw van twee woningen 
op de onderzoekslocatie. 
 
 
1.3  Doel van het onderzoek 
 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast 
te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht 
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging. 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
 
 
1.4  Referentiekader van het onderzoek 
 
Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet 
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek, 
onderzoeksnorm NEN 5740 (literatuur 1). 
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1.5  Opbouw van het rapport 
 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 
• veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 
• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 
• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende 
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie. 
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend, 
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).  
 
Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de 
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende 
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3) 
een uitgebreid vooronderzoek.  
 
Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de 
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten 
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald. 
 
 
2.1  Basisinformatie  
 
In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven. 
 
tabel 2.1  overzicht basisinformatie 
adres Nachtegaalweg nr. 35  
plaats Elspeet 
gemeente Nunspeet 
topografisch overzicht Zie bijlage 1 
coördinaten X = 181,897 Y=478,608 
kadastrale aanduiding Gemeente Nunspeet 

Sectie F nr. 6467 

oppervlakte onderzoekslocatie (bouwblok) ca. 400 m2 
toekomstig bodemgebruik Woonhuis 
huidig bodemgebruik tuin, erf, weide en schuren 
voormalig bodemgebruik tuin, erf, weide en schuren 
ophogingen/dempingen/stortingen 
opvullingen en verhardingen 

niet bekend 

toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of 
verhardingsmaterialen 

de aanwezigheid van asbest in de 
bestaande bebouwing is niet uit te 
sluiten 

voorgaand 
bodemonderzoek  
op de onderzoekslocatie 

► niet bekend  

  

voorgaand 
bodemonderzoek  
in de omgeving 
 
 

► verkennend bodemonderzoek Locatie Nachtegaalweg 28 te Elspeet, 
     Grontmij, 8 augustus 2001, projectnummer 1216031; 
     aanvullend verkennend bodemonderzoek Nachtegaalweg 28 te Elspeet,  
     Grontmij, 4 april 2003, projectnummer 130-141-R191-03; 
     aanvullend bodemonderzoek Nachtegaalweg 28 Elspeet, Grontmij, 30     
     januari 2004, projectnummer 12004006; 
     saneringsplan Nachtegaalweg 28 Elspeet, Grontmij, 27 mei 2004,            
     projectnummer 12006322; 
     verkennend nulsituatie bodem- en asbestonderzoek Nachtegaalweg 28    
     e.o. Nunspeet, Hunneman, juli 2008, projectnummer 2008473. 
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Door Grontmij zijn verschillende verdachte en onverdachte deellocaties 
onderzocht. 
 
De bodemkwaliteit is in 2008 geactualiseerd door Hunneman. In de 
bovengrond ter plaatse van de oprit zijn zink en PCB’s matig en minerale 
olie licht verhoogd aangetoond. Ter plaatse van het 
noordoostelijke deel van het weiland, ter plaatse van enkele voor 
stortmateriaal verdachte deellocaties op het achterterrein en in een 
mengmonster van de ondergrond van het bedrijfsterrein is 
een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. In de overige 
grondmengmonsters zijn geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde 
parameters aangetoond.  
Er zijn geen gewogen asbestgehalten hoger dan 100 mg/kg.ds. 
gerapporteerd.  

   In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen  
   (chroom en arseen) en gechloreerde koolwaterstoffen (tetrachlooretheen,  
   1,1,2-trichlooretheen en vinylchloride) aangetoond. Ook is in 1                    
   grondwatermonster een matig verhoogd gehalte aan koper aangetoond. 

  
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Nachtegaalweg nr. 35 noordwestelijk van het centrum van 
Elspeet (gemeente Nunspeet). 
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
De onderzoekslocatie betreft het onbebouwde deel van het perceel gelegen aan de Nachtegaalweg nr. 
35 in Elspeet. 
Op de locatie bevindt zich een bestaande woonboerderij met diverse schuren/stallen. De eigenaar is 
voornemens om een deel van de bestaande bebouwing af te breken en noordelijk en zuidelijk van de 
huidige boerderij de nieuwbouw van twee woningen te realiseren. Het zuidelijk terreindeel is grotendeel 
onbebouwd en als tuin in gebruik. Het noordelijk terreindeel is deels bebouwd met twee schuren (stal en 
garage/berging) en als erf/weide in gebruik.   
 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onbebouwde terreindeel 
zoals weeggegeven in bijlage 2.  
De onderzoekslocatie, het onbebouwde terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 400 m2 (zie bijlage 2). 
  
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich hoofdzakelijk woningen binnen de bebouwde kom.  
Aan de noord- en zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan naastgelegen woningen (Nachtegaalweg 
nrs. 31 en 39).   
Aan de westzijde grenst aan het eigen agrarisch perceel. 
Aan de oostzijde grenst de locatie de Nachtegaalweg en tegenovergelegen woning/houthandel 
(Nachtegaalweg nr. 28). 
 
 
2.2  Keuze type vooronderzoek  
 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een aan- 
en verkoop van de locatie. Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit 
geval een standaard vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd. 
 
 
2.3  Standaard vooronderzoek  
 
De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever zijn 
verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Nunspeet, de bodematlas van de 
Provincie Gelderland met historisch bodembestand, het bodemloket, topografische kaarten en het 
bestand van de Kamer van Koophandel. 
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
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voormalige bodemgebruik  
 
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdr achtgever/gemeente/topografische kaarten) 
•   De onderzoekslocatie betreft het onbebouwde deel van het perceel gelegen aan de Nachtegaalweg  
     nr. 35 te Elspeet. 
     Op de locatie bevindt zich een bestaand woonboerderij met diverse schuren/stallen. De eigenaar is 

voornemens om een deel van de bestaande bebouwing af te breken en noordelijk en zuidelijk van de 
huidige boerderij de nieuwbouw van twee woningen te realiseren. Het zuidelijk terreindeel is 
grotendeel onbebouwd en als tuin in gebruik. Het noordelijk terreindeel is deels bebouwd met twee 
schuren (stal en garage/berging) en als erf/weide in gebruik. 

 De onderzoekslocatie, het onbebouwde terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 400 m2 (zie 
 bijlage 2).   
• Op de locatie bevindt zich geruime tijd, vanaf circa 1767 een boerderij.  
• Ten behoeve van de bestaande bebouwing zijn bouwvergunningen verleend, te weten: 

- 1958 bouw van een kippenhok; 
- 1960 veranderen zijgevel; 
- 1960 bouw van een landbouwschuur; 
- 1961 bouw van een kippenhok; 
- 1963 veranderen voorgevel kippenhok; 
- 1964 veranderen achtergevel kippenhok; 
- 1965 bouw van een kalverstal; 
- 1966 verbouw woning; 
- 1968 vergoten loods; 
- 1970 wijzigen schuur en bouw kalverstal; 
- 1971 bouw kalverschuur; 
- 1972 plaatsen hooiberg; 
- 1977 bouw garage/berging; 
- 1994 vergroten woning. 

• Ten behoeve van de locatie zijn voor zover bekend de volgende milieuvergunningen verleend; 
- hinderwetvergunning kalvermesterij, varkensmesterij en veehouderij vervallen 1978; 
- WMb vergunning 1991 voor een varkens- en kalvermesterij; 
- intrekking vergunning 2008.   

• De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld als Alma Bouw V.O.F.  
 

 
onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdra chtgever/eigenaar/gemeente/provincie) 
• Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 

ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie. 
 

aanwezigheid van asbest   (bron: opdrachtgever/geme ente) 
•    De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bebouwing is niet uit te sluiten. 
 De daken van de schuren binnen het bouwblok bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten. 

De daken zijn niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van 
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen. 

 De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te 
sluiten. 

 Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 

voormalige en huidige potentieel belastende agraris che en bedrijfsactiviteiten     
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie ) 
• Op de locatie bevindt zich vanaf  circa 1767 een boerderij. 
 Er is geen informatie omtrent andere (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de 

onderzoekslocatie.  
• Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten 

(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie. 
• Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op de 

onderzoekslocatie. 
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• In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich hoofdzakelijk woningen en een 
houthandel binnen de bebouwde kom.  

 Het is op voorhand onbekend of activiteiten, al dan niet uit het verleden, in de directe omgeving 
negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 

 
verrichte handelingen met grond, verhardingsmateria al en/of afval:     
(bron: opdrachtgever/gemeente) 
• Er is geen informatie omtrent evt. gedempte watergangen/sloten op de onderzoekslocatie. 
• Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen), 

verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.  
 

ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:    (bron: opdrachtgever) 
• Voor zover bekend bevindt zich op de onderzoekslocatie geen ondergrondse infrastructuur. 

 
archeologische waarden:  (bron:gemeente/provincie) 
• geen informatie 

 
niet gesprongen explosieven:  (bron:gemeente/provin cie) 
• geen informatie 

 
huidige bodemgebruik  
 
huidige bodemgebruik van de locatie: (bron:opdracht gever/terreininspectie)   
• In de huidige situatie is de onderzoekslocatie in gebruik als woonhuis met tuin, erf en schuren.  

 
aanwezigheid van asbest:   (bron:opdrachtgever/terr eininspectie)   
• De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bebouwing is niet uit te sluiten. 
 De daken van de schuren binnen het bouwblok bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten. 

De daken zijn niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van 
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen. 

 De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te 
sluiten. 

 Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 

huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende ac tiviteiten: 
(bron:opdrachtgever/gemeente)   
•  Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats. 

 
verhardingslagen:    (bron:opdrachtgever/terreinins pectie)   
• De onderzoekslocatie is deels verhard met grind. 

 
toekomstige bodemgebruik  
 
geplande herinrichting/ bouwplannen:    (bron:opdra chtgever)   
• nieuwbouw woningen

 
geplande bedrijfsactiviteiten:      (bron:opdrachtg ever)   
• niet bekend

 
geplande potentieel bodemverontreinigende activitei ten: (bron:opdrachtgever)   
• niet bekend 
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Geologie en bodemsamenstelling 
Elspeet ligt op de overgang van het gestuwde gebied van de Veluwe naar het lager gelegen IJsseldal. 
De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in tabel 2.1. 
 
tabel 2.1     bodemsamenstelling  
diepte (m-mv)           omschrijving 
0 - 20      middel fijn zand, waarin plaatselijk leem en veenlagen aanwezig zijn 

     Pakket: ged. 1e WVP (form. v Twente, Eemformatie) 
20 - 23       veen en klei 

         Pakket: Scheidende laag (Eemformatie) 
23 – 35     fijne tot grove zanden 

         Pakket: 1e WVP (form v.Kreftenheye, Drenthe en Eemformatie 
 
 
Regionale grondwaterstroming 
Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale grondwaterstromingsrichting oostelijk is 
gericht. De werkelijke grondwaterstromingsrichting kan hiervan afwijken door de lokale bodemopbouw, 
ondergrondse infrastructuur, grondwateronttrekkingen, watergangen e.d.. Het grondwater onder de 
onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf. 
 
 
(financieel-) juridische situatie  
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
tabel 2.3 financieel/juridische aspecten 
kadastrale gegevens gemeente Nunspeet, sectie F, nummer 6467 
opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 



verkennend milieukundig bodemonderzoek Nachtegaalweg nr. 35 te Elspeet  
 
 

juni 2013 11
 

2.4  Hypothese 
 
Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden 
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de 
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 
 
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de locatie Nachtegaalweg nr. 
35 sinds 1767 een boerderij gevestigd is.  
 
De onderhavige onderzoekslocatie betreft het onbebouwd deel van de locatie dat als tuin/erf/weide in 
gebruik is.  
Er is geen informatie over bodembedreigende- of bedrijfsmatige activiteiten t.p.v. de onderzoekslocatie. 
De onderzoekslocatie  is in dit onderzoek in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" 
aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek op de onderzoekslocatie uitgevoerd 
conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740, paragraaf 5.1, strategie voor 
onverdachte locaties (ONV) (literatuur 1).   
 
In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 
 
tabel 2.4 gehanteerde onderzoeksstrategie 

mogelijke verontreiniging 
(deel)locatie  grond grondwater 

 
onderzoeksstrategie  

onbebouwde 
terreindeel 

geen geen ONV  

 
 
Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde 
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd 
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel 
uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740. Onderhavig onderzoek betreft geen 
asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707 of NEN-5897. 
Tevens dient opgemerkt te worden dat eventueel aanwezig puinmateriaal en/of 
(half)verhardingsmaterialen niet chemisch-analytisch zijn onderzocht. 
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3 VELDONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
  
 
3.1  Uitvoering van het veldonderzoek 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
VBK-protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 
boringen geprojecteerd. 
 
plaatsen van boringen en peilbuis  
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft 
plaatsgevonden op 29 mei 2013. Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 ca. een 
week na plaatsing van de peilbuis op 06 juni 2013 uitgevoerd. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde 
veldwerker/monsternemer van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn 
weergegeven op de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen). 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 6. 
 
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie 
inspectie zijn in algemene zin geen bijzonderheden aangetroffen. Tijdens de terreininspectie is 
geconstateerd dat de dakbedekking van de schuren bestaat uit mogelijk asbesthoudende 
dakplaten. De daken zijn niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van 
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen. 
 
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.  
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het 
VKB-protocol 2001. 
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2. 
 
In totaal zijn, gelijkmatig verdeeld, op de onderzoekslocatie acht boringen geplaatst. Alle boringen zijn 
doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Twee boringen zijn doorgezet 2.0 m-mv.  
Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering 
van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 2.0-3.0 m-mv.  
 
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het VKB-protocol 2001. 
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monstername grond  
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende 
bodemlaag bemonsterd. 
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2001. 
 
monstername grondwater  
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 
11). 
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 
geleidbaarheid (EGV) bepaald. 
 
 
3.2  Resultaten van het veldonderzoek 
 
Bodemopbouw  
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn 
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
tabel 3.1 lokale bodemopbouw 
bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel Toevoeging Kleur 

0.0-0.5 
0.5-1.1 
1.1-2.4 
2.4-3.0 

zand 
zand 
zand 
zand 

matig fijn 
matig fijn 
matig fijn 
matig fijn 

donkerbruin 
licht grijs/crème 
lichtgeel/crème 
lichtgrijs 

 
 
Veldmetingen grondwater  
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven. 
 
tabel 3.2 veldwaarnemingen grondwater 
Peilbuis filtertraject 

m-mv 
grondwaterstand  
m-mv 

voorpompen  
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen  
µS/cm 

troebelheid  
(NTU) 

1 2.0-3.0 1.02 7 6.24 410 5.85 
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Zintuiglijke waarnemingen  
grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.  
In het opgeboorde materiaal van boring 1, 3, 4 en 5 zijn in het traject van 0-0.5 m-mv puinsporen. Voor 
het overige zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen geen afwijkingen waargenomen. 
 
grondwater  
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 
asbest  
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld, 
hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat in dit 
onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 7 cm edelman boor de trefkans op het aantreffen van 
asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner dan bij het graven van 
inspectiegaten volgens NEN-5707. Bij het graven van proefgaten of proefsleuven ontstaat een beter 
beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de 
bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of 
puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd 
op basis van NEN-5707 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897 (monsterneming en analyse van 
asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Overigens wordt in algemene zin opgemerkt dat in de bodem aanwezig puinmateriaal asbest kan 
bevatten.  
Alleen een asbestonderzoek volgens P2018 /NEN-5707 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van 
asbest in de bodem. 
 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  
onderzocht.  
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L092).  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van 
VROM. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
 
4.1  Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderz oek 
 
grond  
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn drie grond(meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de 
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
tabel 4.1 Analyse-schema  
 
Monstercode  boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuigl ijke  analysepakket  
           waarnemingen  
 
grond 
1 (1)   1+3+4+5  0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond(*)+AS3000 
2 (2)   2+6+7+8  0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond(*)+AS3000 
3 (3)   1+2   0.5-2.0 m-mv  -  NEN-grond(*)+AS3000 
grondwater 
1 (peilbuis)  1   2.0-3.0 m-mv  -  NEN-grondwater(**) 

             +AS3000 
 
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes: (1) 
* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
      PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en 
      lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
      vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
      chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                         (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten= Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                         Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB   = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH   = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 
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4.2  Toetsingscriteria grond en grondwater  
 
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit” (Staatscourant 247,20 december 2007) (literatuur 5) 
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering 2009”, 
 (Staatscourant 67,1 08 april 2009) (literatuur 6) 
  
De getalswaarde van de achtergrondwaarde- en interventiewaarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk 
van de aangetroffen grondsoort en wordt berekend op basis van het lutum- en organische stof gehalte 
van de bodem. 
In het onderstaande worden de drie toetsingswaarden kort toegelicht. 
 
Achtergrondwaarde (AW-2000):  
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. 
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
 
Tussenwaarde:  
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er 
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. 
 
Interventiewaarde:  
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen 
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.  
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de 
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek 
RIVM). 
 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie 
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu. 
 
In bijlage 5 is het wettelijk toetsingskader alsmede achtergrondinformatie over de rekenmethode van de 
toetsingswaarden voor grond en grondwater opgenomen. 
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4.3  Analyseresultaten en interpretatie 
 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters, 
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de 
onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen. 
 
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
 
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)  
In tabel 4.2 en 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 4.2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond m et beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Referentie opdrachtgever: 13-M6576        

               
13-M6576      
                 

13-M6576      
                 

 Kenmerk analyserapport SGS: 05-0504 05-0504 05-0504 

 Monsternummer 1 2  3  

 Monsteromschrijving/boringen: 1+3+4+5 2+6+7+8 1+2 

 bodemtraject (m-mv) 0-0.5 0-0.5 0.5-2.0 
 bodemtype Zs1  Zs1  Zs1  

 zintuiglijke waarnemingen puinsporen - - 
        
 Organisch stof (gew % ds) 3   3,5   0,4   

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 1   1,8   0,78   

 Droge stof gehalte (%) 87   87,2   81,8   

Metalen               

 barium (Ba) <33   34   <33   

 cadmium (Cd)   <0,35 ≤ <0,35 ≤ <0,35 ≤ 

 kobalt (Co)   <4 ≤ <4 ≤ <4 ≤ 

 koper (Cu)   <8 ≤ <8 ≤ <8 ≤ 

 kwik (Hg)   <0,1 ≤ <0,1 ≤ <0,1 ≤ 

 lood (Pb)   20 ≤ 20 ≤ <11 ≤ 

 molybdeen (Mo)   <1 ≤ <1 ≤ <1 ≤ 

 nikkel (Ni)   <5 ≤ <5 ≤ <5 ≤ 

 zink (Zn)   50 ≤ 38 ≤ <28 ≤ 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)         

 PAK (som 10), incl. 0,7  1,6 x 0,59 ≤ 0,35 ≤ 

Gechloreerde koolwaterstoffen               

- polychloorbifenylen (PCB’s)                  

 PCB’s (som 7), incl. 0,7 0,021 x 0,0098 ≤ 0,0098 ≤ 

Overige stoffen               

 minerale olie   <20 ≤ <20 ≤ <20 ≤ 

Beoordeling monster vlg. circulaire >A, < T <=A <=A 

 
Toelichting bij de tabel: 

Legenda:         
Individuele beoordeling van analyseparameter vlg. Circulaire bodemsanering 
≤       :  meetwaarde gelijk of kleiner dan achtergrondwaarde (resp. 
rapportagegrens)  
x        :  meetwaarde groter dan achtergrondwaarde (resp rapportagegrens) = lichte verhoging 
xx      :  meetwaarde groter dan tussenwaarde = matige verhoging 
xxx    :  meetwaarde groter dan interventiewaarde = sterke verhoging 
^        : < (Wonen+AW), cfr. Bbk         
NB   : Trigger-waarde EOX verhoogd         
@     : geen interventiewaarde vastgesteld  
#       : gehalte is geschat 
*       : detectiegrens is hoger dan de achtergrondwaarde 
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tabel 4.3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de WBB (mg/kg d.s.) 
Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar  L=2 en H=3 

monsternr. 1 A T Wonen Wonen + A Industrie I 
Metalen               

 barium (Ba)               

 cadmium (Cd)   0,36 4,1 0,73 1,1 2,6 7,9 

 kobalt (Co)   4,3 29 10 14 54 54 

 koper (Cu)   20 58 27 47 95 95 

 kwik (Hg)   0,11 1,5 0,58 0,69 3,4 2,8 

 lood (Pb)   32 190 140 170 340 340 

 molybdeen (Mo)   1,5 96 88 90 190 190 

 nikkel (Ni)   12 23 13 25 34 34 

 zink (Zn)   61 190 86 150 310 310 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)   

 PAK(10-VROM), incl. 0,7  1,5 21 6,8 8,3 40 40 

- polychloorbifenylen (PCB’s)                  

 PCB’s (som 7), incl. 0,7 0,006 0,15 0,006 0,012 0,15 0,3 

Overige stoffen               

 minerale olie   57 780 57 110 150 1500 
Toetsingswaarden (mg/kgds)  gecorrigeerd naar  L=2 en H=3,5 

monsternr. 2 A T Wonen Wonen + A Industrie I 
Metalen               

 barium (Ba)               

 cadmium (Cd)   0,37 4,2 0,75 1,1 2,7 8,1 

 kobalt (Co)   4,3 29 10 14 54 54 

 koper (Cu)   20 58 27 48 97 97 

 kwik (Hg)   0,11 1,5 0,58 0,69 3,4 2,8 

 lood (Pb)   33 190 140 170 350 350 

 molybdeen (Mo)   1,5 96 88 90 190 190 

 nikkel (Ni)   12 23 13 25 34 34 

 zink (Zn)   61 190 88 150 320 320 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)    

 PAK(10-VROM), incl. 0,7  1,5 21 6,8 8,3 40 40 

- polychloorbifenylen (PCB’s)                  

 PCB’s (som 7), incl. 0,7 0,007 0,18 0,007 0,014 0,18 0,35 

Overige stoffen               

 minerale olie   67 910 67 130 180 1800 
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Vervolg tabel 4.3 
Toetsingswaarden(mg/kgds)  gecorrigeerd naar  L=2 en H=2 

monsternr. 3 A T Wonen Wonen + A Industrie I 
Metalen               

 barium (Ba)               

 cadmium (Cd)   0,35 4 0,7 1 2,5 7,6 

 kobalt (Co)   4,3 29 10 14 54 54 

 koper (Cu)   19 56 26 45 92 92 

 kwik (Hg)   0,1 1,4 0,58 0,68 3,3 2,8 

 lood (Pb)   32 180 130 170 340 340 

 molybdeen (Mo)   1,5 96 88 90 190 190 

 nikkel (Ni)   12 23 13 25 34 34 

 zink (Zn)   59 180 84 140 300 300 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)    

 PAK(10-VROM), incl. 0,7  1,5 21 6,8 8,3 40 40 

- polychloorbifenylen (PCB’s)                  

 PCB’s (som 7), incl. 0,7 0,004 0,1 0,004 0,008 0,1 0,2 

Overige stoffen               

 minerale olie   38 520 38 76 100 1000 
 
Toelichting bij de tabel:  
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en 
humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Regeling Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
 
 
interpretatie onderzoeksresultaten grond 
 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)  
Bovengrondmengmonster 1 (boring 1+3+4+5) bevat een verhoogd gehalte polychloorbifenylen (PCB) en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde. 
 
De verhoogd gemeten gehalten polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) overschrijden de achtergrondwaarde in geringe mate, de tussenwaarde wordt in 
het onderzochte mengmonster niet overschreden. 
 
PCB's (polychloorbifenylen) staan al tientallen jaren in de belangstelling als bedreiging voor de 
volksgezondheid. Dat danken ze aan een slechte afbreekbaarheid, een neiging tot stapelen in dierlijk (en 
dus ook humaan) vetweefsel en uiteenlopende toxische eigenschappen. Verspreiding van persistente 
verontreinigingen gaat hoofdzakelijk via de lucht, ze komen vervolgens terecht op gewassen, de bodem 
en in water. Door hun lipofiele eigenschappen (vetoplosbaar) treedt vervolgens stapeling op in met name 
dierlijk vetweefsel.  
PCB’s zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB's in het milieu is met name 
het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB's van ongeveer 1930 tot 1980.  
Polychloorbifenylen (PCB’s) zijn op zeer uiteenlopende manieren toegepast: als isolatie vloeistof in 
transformatoren en condensatoren, als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, koelvloeistof, 
smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt, lak, kit, lijm, koolstofvrij kopieerpapier 
etc. Aangezien productie en gebruik van PCB's sinds 1985 volledig zijn verboden, zijn dit soort PCB-
houdende producten al lange tijd niet meer in de handel.  
Het in bovengrondmengmonster 1 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) is op basis van zintuiglijke 
waarnemingen mogelijk deels te relateren aan de zintuiglijk waargenomen puinsporen in het 
monstermateriaal.  
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Het verhoogd gemeten gehalten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in het 
bovengrondmengmonster 1 is op basis van zintuiglijke waarnemingen mogelijk te relateren aan de 
zintuiglijk waargenomen puinsporen in het bodemmateriaal. 
In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding (van een locatie in de meeste gevallen 
een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster 1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de  
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster 2 (boring 2+6+7+8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
ondergrond (0.7-2.0 m-mv)  
Ondergrondmengmonster 2 (boring 1+2) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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4.3.2  Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
 
In de tabel 4.4 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 4.4 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met  beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monsternummer 1      
 Monsteromschrijving/peilbuis  1  toetsingswaarden    
 Filtertraject in m-mv  2.0-3.0  S T I  r_grens 
 Metalen (µg/l )             

 barium (Ba)   16 ≤  50 337,5 625  10 

 cadmium (Cd)   <0,8 ≤  0,4 3,2 6  0,8 

 kobalt (Co)   <5 ≤  20 60 100  5 

 koper (Cu)   <5 ≤  15 45 75  5 

 kwik (Hg)   <0,05 ≤  0,05 0,175 0,3  0,05 

 lood (Pb)   <10 ≤  15 45 75  10 

 molybdeen (Mo)   <5 ≤  5 152,5 300  5 

 nikkel (Ni)   <5 ≤  15 45 75  5 

 zink (Zn)   <30 ≤  65 432,5 800  30 

 Aromatische stoffen  (µg/l)            

 benzeen   <0,2 ≤  0,2 15,1 30   0,2 

 ethylbenzeen   <0,2 ≤  4 77 150   0,2 

 tolueen   <0,2 ≤  7 503,5 1000   0,2 

 xylenen (som) incl. 0,7  0,21 ≤  0,2 35,1 70   0,21 

 naftaleen <0,05 ≤  0,01 35,005 70   0,05 

 styreen (vinylbenzeen)   <0,3 ≤  6 153 300   0,3 

 Gechloreerde koolwaterstoffen            
 - (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen (µg/l)        

 monochlooretheen (vinylchloride) <0,2 ≤  0,01 2,505 5  0,2 

 dichloormethaan   <0,2 ≤  0,01 500,01 1000  0,2 

 1,1-dichloorethaan   <0,2 ≤  7 453,5 900  0,2 

 1,2-dichloorethaan   <0,2 ≤  7 203,5 400  0,2 

 1,1-dichlooretheen <0,1 ≤  0,01 5,005 10  0,1 

 1,2-dichlooretheen (som), incl. 0,7  0,14 ≤  0,01 10,005 20  0,14 

 dichloorpropanen (som)  incl. 0,7 0,52 ≤  0,8 40,4 80  0,63 

 trichloormethaan (chloroform)   <0,2 ≤  6 203 400  0,2 

 1,1,1-trichloorethaan   <0,1 ≤  0,01 150,01 300  0,1 

 1,1,2-trichloorethaan   <0,1 ≤  0,01 65,005 130  0,1 

 trichlooretheen (Tri)   <0,2 ≤  24 262 500  0,6 

 tetrachloormethaan (Tetra)   <0,1 ≤  0,01 5,005 10  0,1 

 tetrachlooretheen (Per)   <0,1 ≤  0,01 20,005 40  0,1 

 Overige stoffen  (µg/l)               

 minerale olie C10-C40   <100 ≤  50 325 600  100 

      - minerale olie (C10-C12)   *) <25 ≤  50 325 600  25 

      - minerale olie (C12-C22)   *) <25 ≤  50 325 600  25 

      - minerale olie (C22-C30)   *) <25 ≤  50 325 600  25 

      - minerale olie (C30-C42)   *) <25 ≤  50 325 600  25 

 tribroommethaan <0,5 ≤    315 630  0,5 
 
Toelichting bij de tabel: 

Legenda:         
Individuele beoordeling van analyseparameter vlg. Circulaire bodemsanering 
≤       :  meetwaarde gelijk of kleiner dan streefwaarde (resp. rapportagegrens)  
x        :  meetwaarde groter dan streefwaarde (resp rapportagegrens) = lichte verhoging 
xx      :  meetwaarde groter dan tussenwaarde = matige verhoging 
xxx    :  meetwaarde groter dan interventiewaarde = sterke verhoging 
@     : geen interventiewaarde vastgesteld  
#       : gehalte is geschat 
*       : gehalte groter dan rapportagegrens 
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interpretatie resultaten grondwater  
 
peilbuis 1  (2.0-3.0 m-mv)  
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen, 
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan 
 
grond  
 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
Bovengrondmengmonster 1 (boring 1+3+4+5) bevat een verhoogd gehalte polychloorbifenylen (PCB) en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde. 
 
De verhoogd gemeten gehalten polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) in het bovengrondmengmonster 1 overschrijden de tussenwaarde niet en geven 
daardoor geen directe aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
 
Bovengrondmengmonster 2 (boring 2+6+7+8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
ondergrond (0.7-2.0 m-mv)  
Ondergrondmengmonster 2 (boring 1+2) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
grondwater  
 
peilbuis 1  (2.0-3.0 m-mv)  
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
Toetsing hypothese  
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 
milieukundig onverdacht aangemerkt. 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 
van bodemverontreiniging.  
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat plaatselijk verontreinigingen t.o.v. de 
achtergrondwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde 
niet en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek. 
De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde 
hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 
er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.  
 
De vooraf gehanteerde hypothese is gezien de doelstelling van het onderzoek alsmede de bekende 
onderzoeksresultaten voldoende om conclusies te verbinden betreffende de kwaliteit van de bodem 
t.p.v. de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er uit milieuhygiënische overwegingen in relatie tot de 
bodemkwaliteit, naar onze mening, geen belemmeringen ten aanzien van de geplande nieuwbouw op de 
onderzoekslocatie. 
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Afwijkingen in de werkzaamheden 
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2002. 
 
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden. 
 
 
Aanbevelingen 
1) 
Tijdens de terreininspectie is geconstateerd dat de dakbedekking van de schuren bestaat uit 
mogelijk asbesthoudende dakplaten. 
De daken zijn niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels 
(door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen. 
Onder de dakrand is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
Evt. aanwezigheid van asbest in de bodem is niet in onderhavige onderzoek, dat volgens de norm NEN-
5740 is uitgevoerd, onderzocht.  
Middels een verkennend bodemonderzoek asbest in grond volgens NEN-5707 kan evt. verontreiniging 
met asbest in de bodem t.p.v. de dakzijde van de loods worden uitgesloten. 
 
2) 
Indien op de locatie, als gevolg van grondverzet, grond vrijkomt dienen de toepassingsmogelijkheden te 
worden vastgesteld aan de hand van het Besluit Bodemkwaliteit  (besluit november 2007). 
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden conform 
de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden vastgesteld na 
overleg met de betrokken overheidsinstanties. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende 
gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier 
uitsluitsel over geven.  
 
 
Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op het onbebouwde deel van het perceel gelegen 
aan de Nachtegaalweg nr. 35 te Elspeet (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan 
alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel (het 
onbebouwde deel van de locatie, zie bijlage 2). 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit 
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de 
bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van niet verkende 
bodemlagen, het diepere grondwater etc. Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak 
worden gedaan omtrent de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. 
 
T.a.v. historische informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd 
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Bouw & Milieu 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan voor de juistheid en 
volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
 
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in 
het betreffende mengmonster.  
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Hoewel het verrichte veld- en chemisch-analytisch onderzoek, zoals bij ieder bodemonderzoek, 
steekproefsgewijs is uitgevoerd, is er naar gestreefd om representatieve bodemmonsters te verkrijgen.  
Het is juist de deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties t.a.v. de 
bodemkwaliteit af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek  
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter 
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, bv. t.g.v. as-, verbrandings-, of afvalgaten.  
Het kan op basis van dit onderzoek niet geheel uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging 
bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade 
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke 
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de 
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.  
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Projectnummer : 13-M6576

Project : Nachtegaalweg 35 te Elspeet

Boormeester:MvW
SchaalBIJLAGE 3
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig
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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
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Aflever/bezoek adres
Spoorstraat 12 Sigma Bouw en Milieu
Postbus 78
4430 AB 's-Gravenpolder  
Nederland Phileas Foggestraat 153
Tel (0113)-319 200  7825 AW  Emmen
Fax (0113)-319 299 Nederland

's-Gravenpolder, 07/06/2013

ANALYSE RAPPORT  201305000504

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Nachtegaalweg 35 te Elspeet

Referentie : 13-M6576
E-Lims order nr : SE103612

Monsteromschrijvingen : 1  : 1:  1(5.0-50.0) 3(0.0-50.0) 4(15.0-65.0) 5(10.0-60  (Grond)
.0)

2  : 2:  2(0.0-50.0) 6(0.0-50.0) 7(0.0-50.0) 8(0.0-50.0  (Grond)
)

3  : 3:  1(50.0-100.0) 1(110.0-150.0) 1(150.0-200.0) 2(  (Grond)
70.0-110.0) 2(110.0-150.0) 2(150.0-200.0)

Monstercode 1 2 3
Monstername datum 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013
Ontvangst datum laboratorium 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013

Parameter Eenheid Methode

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN
Q Organische stof gew%ds [conform NEN 5754] ������� ������� �������

Q Droge stof gew% [conform NEN-ISO 11465] ������� ������	 ����
��

ZWARE METALEN
Q Kwik mg/kgds [conf. NEN6961/NEN-ISO16772] ������
� ������
� ������
�

Q Barium mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] ����� ����� �����

Q Cadmium mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] �������� �������� ��������

Q Koper mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] ������� ������� �������

Q Lood mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] ���	� ���	� ���



Q Molybdeen mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] ����
�� ����
�� ����
��

Q Nikkel mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] ������� ������� �������

Q Zink mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] ����� ����� ���	�

Q Cobalt mg/kgds [NEN 6961/NEN 6966/C1] ������� ������� �������

AS 3000
Q Analyse conform AS3000 ����� ����� �����

Massa niet-maalbare artefacten g ����� ����� �����

Beschrijving niet maalbare ���� ���� ����

artefacten

MINERALE OLIEN
Q Minerale olie fracties (GC) mg/kgds [cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.7] ���	� ���	� ���	�

Q Fractie C-10 - C-12 mg/kgds ������� ������� �������

Q Fractie C-12 - C-22 mg/kgds ������� ������� �������

Q Fractie C-22 - C-30 mg/kgds ������� ������� �������

Q Fractie C-30 - C-40 mg/kgds ������� ������� �������

PCB'S
Q PCB nr. 28 (6) µg/kgds [cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.8] ����	�� ����	�� ����	��

Q PCB nr. 52 (6) µg/kgds ����	�� ����	�� ����	��

Q PCB nr.101 (6) µg/kgds ����	�� ����	�� ����	��

Q PCB nr.118 µg/kgds ����	�� ����	�� ����	��

Q PCB nr.138 (6) µg/kgds ������� ����	�� ����	��

Q PCB nr.153 (6) µg/kgds ������� ����	�� ����	��

Q PCB nr.180 (6) µg/kgds ������� ����	�� ����	��

Q - Som PCB's (6) µg/kgds ���
� ���
	 ���
	

Q - Som PCB's (6) (factor0,7) µg/kgds ���
� ������� �������

Q - Som PCB's (7) µg/kgds ���
� ���
� ���
�

Q - Som PCB's (7) (factor0,7) µg/kgds ���	
 ������� �������

(pagina: 1, zie volgende pagina)



's-Gravenpolder, 07/06/2013

ANALYSE RAPPORT  201305000504

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Nachtegaalweg 35 te Elspeet

Referentie : 13-M6576
E-Lims order nr : SE103612

Monsteromschrijvingen : 1  : 1:  1(5.0-50.0) 3(0.0-50.0) 4(15.0-65.0) 5(10.0-60  (Grond)
.0)

2  : 2:  2(0.0-50.0) 6(0.0-50.0) 7(0.0-50.0) 8(0.0-50.0  (Grond)
)

3  : 3:  1(50.0-100.0) 1(110.0-150.0) 1(150.0-200.0) 2(  (Grond)
70.0-110.0) 2(110.0-150.0) 2(150.0-200.0)

Monstercode 1 2 3
Monstername datum 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013
Ontvangst datum laboratorium 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013

Parameter Eenheid Methode

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Q Naftaleen mg/kgds [cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.6] �������� �������� ��������

Q Fenantreen mg/kgds ��������� �������� ��������

Q Antraceen mg/kgds �������� �������� ��������

Q Fluoranteen mg/kgds �������
 ������
� ��������

Q Benzo[a]antraceen mg/kgds ������
� ��������� ��������

Q Chryseen mg/kgds ������
� ��������� ��������

Q Benzo[k]fluoranteen mg/kgds ������

 �������� ��������

Q Benzo[a]pyreen mg/kgds ������	� ��������� ��������

Q Benzo[ghi]peryleen mg/kgds ������
� ��������� ��������

Q Indeno[123cd]pyreen mg/kgds ������	� ��������� ��������

Q PAK's tot. 10 (VROM) mg/kgds ����
�� ������� �������

PAK's tot. 10 (factor0,7) mg/kgds ����
�� �������� ��������

FRACTIE ANALYSES
Q <     2 µm gew%ds [conform NEN 5753] ����
�� ����
�� ��������

Marc Van Ryckeghem
Laboratorium manager

Het analyserapport kan alleen gebruikt worden binnen de specifieke context van de opdracht en is alleen geldig voor de geanalyseerde
monsters. Rapporten dienen steeds in hun geheel en in de context ervan te worden voorgelegd en/of te worden vermeld.
SGS Belgium NV, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of verandering van de resultaten, gedurende of na
elektronische versturing of versturing per fax. Alleen het originele getekende rapport is bindend. Prestatiekenmerken van geaccrediteerde
verrichtingen zijn opvraagbaar.
De analyses gemarkeerd met een "Q" zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030,
3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140 en 3150.

In bijlage 1 is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters.
Indien er in het analyserapport resultaten met een * gemarkeerd zijn treft u een toelichting aan in bijlage 2.
De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn in de bijlage van dit rapport weergegeven. 

(pagina: 2, laatste pagina)



BIJLAGE 1

's-Gravenpolder, 07/06/2013

ANALYSE RAPPORT  201305000504

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Nachtegaalweg 35 te Elspeet

Referentie : 13-M6576
E-Lims order nr : SE103612

Houdbaarheids- & conserveringsopmerkingen

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.

(pagina: 1, laatste pagina)



3.26
3.35
3.45
3.58

3.89
3.99
4.10
4.19
4.32
4.42
4.51
4.61
4.71

4.91
5.025.09
5.21
5.30
5.41
5.51
5.61
5.72
5.84
5.96
6.06
6.146.226.29
6.446.51
6.62
6.70
6.83
6.94
7.08
7.207.28
7.39
7.54
7.67
7.797.867.94
8.05
8.18
8.27
8.42
8.57
8.72
8.82
8.92
9.11
9.27
9.41
9.58

9.77
9.92
10.08
10.18
10.27
10.46
10.63
10.79
10.90
10.98

11.34

11.89

12.64

12.95
13.11

13.45

13.85

14.13

14.64

C 10

C 12

C 14

C 16

C 18

C 20

C 22

C 24

C 26

C 28

C 30

C 32

C 36

C 38

C 40

C 44

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

9
.0

1
0

.0
1

1
.0

1
2

.0
1

3
.0

1
4

.0

T
im

e
 [m

in
]

0 5
0

1
0

0

1
5

0

2
0

0

2
5

0
Response [mV]

Chromatogram

Sample Name : 201305000504001                                     Sample #: 001                      Page 1 of 1
FileName    : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-06\mo-14-0603-022-20130604-082422.raw
Date : 6/4/2013 8:24:29 AM
Method      : Min olie PE                                         Time of Injection: 6/3/2013 11:05:52 PM
Start Time  : 0.00 min          End Time   : 15.00 min            Low Point : 0.00 mV           High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV              Plot Scale: 300.0 mV
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Sample Name : 201305000504002                                     Sample #: 001                      Page 1 of 1
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Method      : Min olie PE                                         Time of Injection: 6/3/2013 11:30:51 PM
Start Time  : 0.00 min          End Time   : 15.00 min            Low Point : 0.00 mV           High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV              Plot Scale: 300.0 mV
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Sample Name : 201305000504003                                     Sample #: 001                      Page 1 of 1
FileName    : \\nlot025\data\Glc\IS-GC14\2013-06\mo-14-0603-024-20130604-082438.raw
Date : 6/4/2013 8:24:45 AM
Method      : Min olie PE                                         Time of Injection: 6/3/2013 11:55:50 PM
Start Time  : 0.00 min          End Time   : 15.00 min            Low Point : 0.00 mV           High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV              Plot Scale: 300.0 mV



Aflever/bezoek adres
Spoorstraat 12 Sigma Bouw en Milieu
Postbus 78
4430 AB 's-Gravenpolder  
Nederland Phileas Foggestraat 153
Tel (0113)-319 200  7825 AW  Emmen
Fax (0113)-319 299 Nederland

's-Gravenpolder, 12/06/2013

ANALYSE RAPPORT  201306000053

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Nachtegaalweg 35 te Elspeet

Referentie : 13-M6576
E-Lims order nr : SE103625

Monsteromschrijvingen : 1  : Pb1: (200.0-300.0)  (Grondwater)

Monstercode 1
Monstername datum 06/06/2013
Ontvangst datum laboratorium 07/06/2013

Parameter Eenheid Methode

Analyse conform AS3000 �����

ZWARE METALEN
Q Kwik µg/l [conform NEN 6445] ���������

Q Barium µg/l [conform NEN 6966/C1] �����

Q Cadmium µg/l [conform NEN 6966/C1] ������	�

Q Cobalt µg/l [conform NEN 6966/C1] �������

Q Koper µg/l [conform NEN 6966/C1] �������

Q Lood µg/l [conform NEN 6966/C1] �����

Q Molybdeen µg/l [conform NEN 6966/C1] �������

Q Nikkel µg/l [conform NEN 6966/C1] �������

Q Zink µg/l [conform NEN 6966/C1] ���
�

VLUCHTIGE GECHLOREERDE VERBINDINGEN
Q Dichloormethaan µg/l [cons. SIKB 3001 ana. AS 3130] ��������

Q Trichloormethaan (Chloroform) µg/l ��������

Q Tetrachloormethaan µg/l ��������

Q 1,1-Dichloorethaan µg/l ��������

Q 1,2-Dichloorethaan µg/l ��������

Q 1,1,1-Trichloorethaan µg/l ��������

Q 1,1,2-Trichloorethaan µg/l ��������

Q 1,1-Dichlooretheen µg/l ��������

Q cis-1,2-Dichlooretheen µg/l ��������

Q trans-1,2-Dichlooretheen µg/l ��������

- Som 1,2-Dichlooretheen µg/l ��������

- Som 1,2-Dichlooretheen µg/l ��������

(factor0,7)
Q Trichlooretheen µg/l ��������

Q Tetrachlooretheen µg/l ��������

1,1-Dichloorpropaan µg/l ��������

1,2-Dichloorpropaan µg/l ��������

1,3-Dichloorpropaan µg/l ��������

Q - Som Dichloorpropaan µg/l �������

Q - Som Dichloorpropaan (factor 0,7) µg/l ��������

Q Vinylchloride µg/l ��������

VLUCHTIGE AROMATISCHE VERBINDINGEN
Q Benzeen µg/l [cons. SIKB 3001 ana. AS 3130] ��������

Q Tolueen µg/l ��������

Q Ethylbenzeen µg/l ��������

Q o-Xyleen µg/l ��������

Q m- + p-Xylenen µg/l ��������

Q - Som Xylenen µg/l ������
�

- Som Xylenen (factor0,7) µg/l ��������

Q Naftaleen µg/l ���������

(pagina: 1, zie volgende pagina)



's-Gravenpolder, 12/06/2013

ANALYSE RAPPORT  201306000053

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Nachtegaalweg 35 te Elspeet

Referentie : 13-M6576
E-Lims order nr : SE103625

Monsteromschrijvingen : 1  : Pb1: (200.0-300.0)  (Grondwater)

Monstercode 1
Monstername datum 06/06/2013
Ontvangst datum laboratorium 07/06/2013

Parameter Eenheid Methode

Q Cumeen µg/l ������
�

Q Styreen µg/l ������
�

VLUCHTIGE GEBROMEERDE VERBINDINGEN
Tribroommethaan (Bromoform) µg/l [cons. SIKB 3001 ana. AS 3130] ��������

MINERALE OLIEN
Q Totaal C-10 - C-40 mg/l [cons. SIKB3001 ana. NEN-EN-ISO 9377-2] ��������

Fractie C-10 - C-12 mg/l ���������

Fractie C-12 - C-22 mg/l ���������

Fractie C-22 - C-30 mg/l ���������

Fractie C-30 - C-40 mg/l ���������

Marc Van Ryckeghem
Laboratorium manager

Het analyserapport kan alleen gebruikt worden binnen de specifieke context van de opdracht en is alleen geldig voor de geanalyseerde
monsters. Rapporten dienen steeds in hun geheel en in de context ervan te worden voorgelegd en/of te worden vermeld.
SGS Belgium NV, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of verandering van de resultaten, gedurende of na
elektronische versturing of versturing per fax. Alleen het originele getekende rapport is bindend. Prestatiekenmerken van geaccrediteerde
verrichtingen zijn opvraagbaar.
De analyses gemarkeerd met een "Q" zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030,
3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140 en 3150.

In bijlage 1 is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters.
Indien er in het analyserapport resultaten met een * gemarkeerd zijn treft u een toelichting aan in bijlage 2.
De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn in de bijlage van dit rapport weergegeven. 

(pagina: 2, laatste pagina)



BIJLAGE 1

's-Gravenpolder, 12/06/2013

ANALYSE RAPPORT  201306000053

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Nachtegaalweg 35 te Elspeet

Referentie : 13-M6576
E-Lims order nr : SE103625

Houdbaarheids- & conserveringsopmerkingen

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.

(pagina: 1, laatste pagina)
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Sample Name : 201306000053001                                     Sample #: 001                      Page 1 of 1
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BIJLAGE 5  WETTELIJK TOETSINGSKADER  
 
 
 
Toetsingswaarden grond(gehaltes in mg/kg d.s.) berekend op basis van organische stof en lutumgehaltes  
 

Achtergrondinformatie berekeningen 
De achtergrond-, tussenwaarde- en interventiewaarden voor grondmonsters worden berekend op basis van het 
humus- (organische stof) en  lutum- (fractie minerale bodemdeeltjes < 2 um) gehalte, vanwege de adsorptieve 
eigenschappen van deze parameters. De relaties zijn vastgelegd in zogenaamde bodemtype-correctiefactoren. Voor 
organische stoffen (zoals minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen – PAK’s) is alleen het 
organische stofgehalte van belang.  
 
Berekeningen interventiewaarden grond: 
Voor organische parameters: I(b) = I(s) *  % organische stof 
       10 
 
Voor anorganische parameters: I(b) = I(s) * A + (B*% lutum) + C*% organische stof 
       A + (B*25) + (C*10)  
 
waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde 

I(s) = interventiewaarde standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof) 
A, B en C zijn stofafhankelijke constanten : 
Stofnaam A B C 
Arseen 15 0,4 0,4 
Cadmium 0,4 0,007 0,021 
Chroom 50 2 0 
Koper 15 0,6 0,6 
Kwik 0,2 0,0034 0,0017 
Lood 50 1 1 
Nikkel 10 1 0 
Zink 50 3 1,5 

 
Berekeningen achtergrondwaarden grond: 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in bovenstaande formules 
interventiewaarde -I(b) en I(s)- vervangen door achtergrondwaarde -AW(b) en AW(s)-. 

Lutum % (m/m d.s.) 25,0
Organische stof % (m/m) 10,0

Achtergrond- Tussen- Interventie-
waarde waarde waarde

Cadmium (Cd) 0,6 6,8 13
Koper (Cu) 40 115 190
Nikkel (Ni) 35 68 100
Lood (Pb) 50 290 530
Zink (Zn) 140 430 720
Kwik (Hg) 0,15 2,1 4
Barium (Ba) 190 555 920
Cobalt (Co) 15 103 190
Molybdeen (Mo) 1,5 96 190

Benzeen 0,20 0,7 1,1
Tolueen 0,20 16 32
Ethylbenzeen 0,20 55 110
Xylenen 0,5 9 17
Styreen 0,25 43 86

PCB's (som 7) 0,002 0,51 1

Minerale olie (GC) totaal 190 2595 5000

PAK's Totaal VROM (10) 1,5 21 40



 

  
           

 
 
Toetsingswaarden grondwater (gehaltes in µg/l) 

  Streef- Tussen- Interventie- eenheid 
  waarde waarde waarde  

Cadmium (Cd)  0,4 3,2 6,0 µg/l 
Koper (Cu)  15 45 75 µg/l 
Nikkel (Ni)  15 45 75 µg/l 
Lood (Pb)  15 45 75 µg/l 
Zink (Zn)  65 433 800 µg/l 
Kwik (Hg)  0,05 0,2 0,3 µg/l 
Barium (Ba)             50 338 625 µg/l 
Cobalt (Co)             20 60 100 µg/l 
Molybdeen (Mo)              5 153 300 µg/l 

      
Benzeen  0,2 15 30 µg/l 
Ethylbenzeen  4,0 77 150 µg/l 
Tolueen  7,0 504 1.000 µg/l 
Xylenen  0,2 35 70 µg/l 
Naftaleen  0,01 35 70 µg/l 
Styreen           6,0 153 300 µg/l 

      
Dichloormethaan  0,01 500 1.000 µg/l 
Trichloormethaan (chloroform)  6 203 400 µg/l 
Tetrachloormethaan (tetra)  0,01 5 10 µg/l 
Trichlooretheen (tri)  24 262 500 µg/l 
Tetrachlooretheen (per)  0,01 20 40 µg/l 
1,1-Dichloorethaan  7 454 900 µg/l 
1,2-Dichloorethaan  7 204 400 µg/l 
1,1,1-Trichloorethaan  0,01 150 300 µg/l 
1,1,2-Trichloorethaan  0,01 65 130 µg/l 
1,2-Dichlooretheen (cis en trans)  0,01 10 20 µg/l 
Monochloorbenzeen  7 94 180 µg/l 
Dichloorbenzenen (som)  3 27 50 µg/l 
Chloorbenzenen (som)    - µg/l 
Tribroommethaan (bromoform)    630 µg/l 

      
Minerale olie (GC) totaal  50 325 600 µg/l 

 



BIJLAGE 6    
 

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu Datum van uitgifte: 01-03-2013 
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1 Versie: 3 
 
 

 
Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (proce ssturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
M.J.A. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 

 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 29-05-2013 



Ruimtelijke Onderbouwing                              Nachtegaalweg 35 te Elspeet                                    1315                                      

 

Slaa + van Asselt architecten BNA                     2013 
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SAMENVATTING 

In opdracht van Slaa & Van Asselt Architecten BNA is een onderzoek 

ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op een 

woningbouwlocatie voor 2 woningen aan de Nachtegaalweg 35 te Elspeet 

die in het kader van een functieverandering worden gerealiseerd.  

 

De locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Elspeet. De woningen 

liggen op ten minste 9 meter uit de as van de Nachtegaalweg. De 

maximumsnelheid op de Nachtegaalweg bedraagt 30 km/uur en heeft geen 

zone in de zin van de Wet Geluidhinder. De woningen liggen op een afstand 

ten minste 340 meter uit de as van de Staverdenseweg, buiten de 

geluidszone van deze weg. Een situatieoverzicht is weergegeven in tekening 

1 in bijlage I. 

 

De geluidbelasting is in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

berekend met behulp van een rekenmodel op basis van de weg- en 

verkeersgegevens zoals aangeleverd door de gemeente Nunspeet.  

 

De geluidbelasting bedraagt 58 dB zonder aftrek op de hoogst geluidbelaste 

gevel ten gevolge van wegverkeer op de Nachtegaalweg. Omdat het gaat 

om een weg zonder geluidzone in de zin van de Wgh hoeft deze niet aan de 

Wgh te worden getoetst.  

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is conform het geluidbeleid 

van de gemeente onderzocht of het mogelijk is maatregelen te treffen. Het 

treffen van maatregelen aan de weg is financieel niet haalbaar. Het plaatsen 

van een afscherming met een hoogte van 4,5 meter is landschappelijk niet 

haalbaar. De woningen kunnen voldoen aan een goede ruimtelijke ordening 

omdat ze kunnen voldoen aan de volgende criteria uit het geluidbeleid van 

de gemeente: 

- Een geluidluwe achtergevel; 

- Een geluidluwe buitenruimte aan de achterzijde van de woning; 

- Ten minste 3 verblijfsruimten gesitueerd aan de geluidluwe zijde. 

Plattegronden zijn nog niet bekend maar dit lijkt gezien de omvang 

van de bouwblokken mogelijk. 
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Daar de geluidbelasting op de woningen hoger is dan 53 dB zonder aftrek 

moet tevens worden voldaan aan de geluidweringseisen uit het Bouwbesluit. 

Bij een hoogste geluidbelasting op de gevels van 58 dB is een GA;k vereist 

van 25 dB voor de hoogste geluidbelaste gevels van de woningen. 

Aanvullende voorzieningen die de standaardeisen uit het Bouwbesluit te 

boven gaan zijn niet nodig voor de gevels met een geluidbelasting van ten 

hoogste 53 dB. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Slaa & Van Asselt Architecten BNA is een onderzoek 

ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op een 

woningbouwlocatie voor 2 woningen aan de Nachtegaalweg 35 te Elspeet 

die in het kader van een functieverandering worden gerealiseerd.  

 

De locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Elspeet. De woningen 

liggen op ten minste 9 meter uit de as van de Nachtegaalweg. De 

maximumsnelheid op de Nachtegaalweg bedraagt 30 km/uur en heeft geen 

zone in de zin van de Wet Geluidhinder. De woningen liggen op een afstand 

ten minste 340 meter uit de as van de Staverdenseweg, buiten de 

geluidszone van deze weg. Een situatieoverzicht is weergegeven in tekening 

1 in bijlage I. 

 

Wet geluidhinder 

Wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur kennen geen geluidzone 

in de zin van de Wet Geluidhinder (Wgh). De geluidbelasting door de 

Nachtegaalweg hoeft daarom niet te worden getoetst aan de Wgh.  

 

Gemeentelijk geluidbeleid 

Volgens het gemeentelijk geluidbeleid moeten ook woningen in 30 km/h 

gebieden worden getoetst om na te gaan of de geluidbelasting op de gevels 

zodanig is dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Indien 

de geluidbellasting hoog is dienen bron- en overdrachtsmaatrgeleen te 

worden overwogen. Ook moeten zo nodig aanvullende geluidwerende 

voorzieningen worden getroffen conform het Bouwbesluit. De gemeente 

Nunspeet toetst de geluidbelasting daartoe aan haar Beleidskader Geluid en 

bestemmingsplannen versie 2012.  

 

De op de geplande woninggevels invallende geluidbelasting Bi kan worden 

bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 

2012. Deze methode is gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie 

(afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de 

rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de 

weg en het immissiepunt (woninggevel). Daarbij is gebruik gemaakt van de 

volgende gegevens: 

- situatieoverzicht en voorlopige uitgangspunten van de opdrachtgever, 

- verkeerscijfers van de gemeente Nunspeet. 

 

De geluidbelasting wordt berekend in hoofdstuk 2. 
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2 GELUIDBELASTING WEGVERKEER 

2.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de 

verkeersintensiteit in de toekomstige situatie in 2023.  

 

De weg- en verkeersgegevens zijn in tabel II.1 weergegeven. Bij de 

berekeningen is uitgegaan van tellingen van de verkeersintensiteit in 2011 

van de gemeente Nunspeet. Uitgegaan is van een jaarlijkse groei van de 

verkeersintensiteit van 2 %. 

 

TABEL II.1: overzicht weg- en verkeersgegevens  

 Wegvak 

Omschrijving Nachtegaalweg 

- etmaalintensiteit jaar 2011  

- etmaalintensiteit jaar 2023 

- daguurintensiteit [%] 

- avonduurintensiteit [%] 

- nachtuurintensiteit [%] 

- perc. lichte motorvoertuigen dag/avond/nacht [%] 

- perc. middelzware vrachtw dag/avond/nacht [%] 

- perc. zware vrachtwagens dag/avond/nacht [%] 

- rijsnelheid [km/uur]  

- type wegdek 

- verkeerregelinstallatie binnen 150 m 

- obstakel binnen 100 meter 

3448 

4373 

6,6 

3,7 

0,83 

93,5/997,1/92,7 

3,6/1,7/3,4 

2,9/1,2/3,9 

30 

DAB 

nee 

nee 

 

2.2 Rekenmodel 

De op de geplande woningen invallende geluidbelasting Bi is bepaald met 

een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In 

deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van 

rekenmethode II.  
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2.3 Resultaten 

Tabel II.2 geeft voor de Nachtegaalweg een overzicht van de berekende 

invallende geluidbelasting Lden in 2023, zonder aftrek ex. art. 110-g Wgh. 

 

TABEL II.2: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv de Nachtegaalweg 

zonder aftrek 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 7,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Noordgevel 

Westgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Noordgevel 

Westgevel 

58 

53 

52 

34 

58 

52 

54 

33 

58 

54 

52 

36 

58 

53 

54 

35 

58 

54 

52 

37 

58 

53 

54 

36 

 

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen 

naar de berekeningen in bijlage II. 
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3 CONCLUSIES 

3.1 Toetsing  

Wet geluidhinder 

De geluidbelasting bedraagt 58 dB zonder aftrek op de hoogst geluidbelaste 

gevel ten gevolge van wegverkeer op de Nachtegaalweg. Omdat het gaat 

om een weg zonder geluidzone in de zin van de Wgh hoeft deze niet te 

worden getoetst aan de Wgh. 

 

Geluidbeleid gemeente 

In het geluidbeleid van de gemeente is opgenomen dat ook geluid van 

wegverkeer op 30 km wegen moet worden getoetst in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening. Een geluidbelasting van 58 dB ligt in de klasse 

‘zeer matig’ leidend tot een beoordeling in de categorie ‘ongewenst maar…’.  

In verband met goede ruimtelijke ordening en het realiseren van een 

voldoende woon- en leefklimaat moeten bron- en overdrachtsmaatregelen 

worden overwogen. 

Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting op de woning 

zo mogelijk tot de voorkeursgrenswaarde te doen afnemen.  

3.2 Maatregelen  

Maatregelen aan de bron: stil asfalt 

De Nachtegaalweg is voorzien van een standaard asfalt (DAB). Door het 

toepassen van een stil wegdek zou de geluidbelasting met ca. 4 dB (dunne 

deklaag 2) afnemen. Het vervangen van een wegdek is een taak van de 

wegbeheerder. Het wegdek moet over een lengte van ca. 200 meter worden 

vervangen door een stil wegdek met een geluidreductie van ten minste 4 dB.  

 

De indicatieve kosten van een dunne deklaag in de situatie van groot 

onderhoud bedragen ca. € 26,-- /m2 (prijspeil 2005, bron: RWS: Advies 

dunne deklagen op niet-autosnelwegen (2007)). De kosten voor aanleg van 

een stil wegdek bedragen daarmee ca. € 31.200,-- voor een weglengte van 

200 meter (bij een breedte van 6 meter). Hierin zijn de meerkosten voor 

extra onderhoud niet meegenomen. Wellicht dat ook meerkosten ontstaan 

door de geringe weglengte die wordt vervangen.  

 

Het aanleggen van een stil wegdek is uit oogpunt van kosteneffectiviteit voor 

twee woningen niet haalbaar en is daarom niet verder uitgewerkt.  
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Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid 

De maximumsnelheid op de Nachtegaalweg bedraagt reeds 30 km/uur. Het 

verder terugbrengen van de snelheid is niet mogelijk. 

 

Afscherming van het gebouw: geluidscherm 

Het afschermen van gebouw met een geluidscherm van ten minste 4,5 

meter hoogte kan ca. 7 – 10 dB bijdragen aan de reductie van de 

geluidbelasting. Deze maatregel zou moeten worden getroffen op zo kort 

mogelijke afstand van de weg. Gezien de ligging is het treffen van deze 

maatregel uit landschappelijk oogpunt niet haalbaar. 

 

 

3.3 Goede ruimtelijke ordening  

Het treffen van maatregelen aan de weg is financieel niet haalbaar. Het 

plaatsen van een afscherming met een hoogte van 4,5 meter is 

landschappelijk niet haalbaar. De woningen kunnen voldoen aan een goede 

ruimtelijke ordening daar ze kunnen voldoen aan de volgende criteria uit het 

geluidbeleid van de gemeente: 

- Een geluidluwe achtergevel; 

- Een geluidluwe buitenruimte aan de achterzijde van de woning; 

- Ten minste 3 verblijfsruimten gesitueerd aan de geluidluwe zijde. 

Plattegronden zijn nog niet bekend maar dit lijkt gezien de omvang 

van de bouwblokken mogelijk. 

 

Ook moeten de woningen voldoen aan de eisen voor de geluidwering uit het 

Bouwbesluit. 

3.4 Eis geluidwering 

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering GA;k van 

de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning 

ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 

dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering 

GA;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de 

verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB. Bij het bepalen van 

de benodigde geluidwering mag geen aftrek plaatsvinden ex. artikel 110-g 

Wgh.  
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Bij een hoogste geluidbelasting op de gevels van 58 dB is een GA;k vereist 

van 25 dB voor de hoogste geluidbelaste gevels van de woningen. 

Aanvullende voorzieningen die de standaardeisen uit het Bouwbesluit te 

boven gaan zijn niet nodig voor de gevels met een geluidbelasting van ten 

hoogste 53 dB (zie tabel II.2). 

 

 

 

 

 A.D. Postma. 
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Invallende geluidbelasting nachtegaalweg, zonder aftrek13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A oostgevel 1,50 57,5 54,0 48,8 58,2
01_B oostgevel 4,50 57,7 54,2 49,0 58,4
01_C oostgevel 7,50 57,3 53,8 48,6 58,0
02_A zuidgevel 1,50 52,4 49,0 43,7 53,1
02_B zuidgevel 4,50 52,9 49,5 44,2 53,7

02_C zuidgevel 7,50 52,8 49,3 44,1 53,5
03_A noordgevel 1,50 51,4 48,0 42,7 52,1
03_B noordgevel 4,50 51,7 48,2 42,9 52,4
03_C noordgevel 7,50 51,5 48,0 42,7 52,2
04_A westgevel 1,50 33,3 29,9 24,5 34,0

04_B westgevel 4,50 35,2 31,8 26,4 35,9
04_C westgevel 7,50 36,3 32,9 27,6 37,0
05_A oostgevel 1,50 57,7 54,2 48,9 58,4
05_B oostgevel 4,50 57,8 54,3 49,1 58,5
05_C oostgevel 7,50 57,3 53,9 48,6 58,1

06_A zuidgevel 1,50 52,1 48,7 43,4 52,9
06_B zuidgevel 4,50 52,6 49,1 43,9 53,3
06_C zuidgevel 7,50 52,5 49,0 43,8 53,2
07_A noordgevel 1,50 52,9 49,4 44,1 53,6
07_B noordgevel 4,50 53,2 49,8 44,5 54,0

07_C noordgevel 7,50 52,9 49,5 44,2 53,7
08_A westgevel 1,50 32,1 28,7 23,3 32,8
08_B westgevel 4,50 33,9 30,5 25,1 34,6
08_C westgevel 7,50 35,1 31,7 26,4 35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Hard 0,00
02 Hard 0,00
03 Hard 0,00
04 Hard 0,00
05 Hard 0,00

06 Hard 0,00
07 hard 0,00
08 hard 0,00

25-6-2013 16:30:34Geomilieu V2.14



Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 gebouw bestaand     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 gebouw bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 gebouw bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 gebouw bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 gebouw bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 gebouw bestaand     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 gebouw bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 gebouw bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 woning nieuw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 gebouw bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 gebouw bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 gebouw bestaand    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 gebouw bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 woning nieuw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 gebouw bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van ontvangers13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
05 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
08 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D))

01 Nachtegaalweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  30  30  30  30  30
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D)

01  30  30  30  30  30  30  30   4373,00   6,60   3,70   0,83 -- -- -- -- --  93,50  97,10  92,70 --   3,60
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A)

01   1,70   3,40 --   2,90   1,20   3,90 -- -- -- -- --    269,86    157,11     33,65 --     10,39      2,75      1,23 --      8,37      1,94
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

01      1,42 --   80,81   85,62   94,83   95,94  100,76   98,03   91,56   86,11   76,83   81,02   89,30   92,41   97,66   94,66   88,07
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01   81,05   72,09   77,11   86,33   87,32   91,97   89,28   82,86   77,65 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van rekenparameters13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Postma
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door Postma op 15-2-2012

Laatst ingezien door ad op 25-6-2013
Model aangemaakt met Geomilieu V1.90
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Totaalresultaten
Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Bijlage II 25-06-13Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van rekenparameters13-085 Nachtegaalweg 35 Elspeet

Commentaar
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CMC-1304-466 Dijkgraaf Nachtegaalweg 35 Elspeet 1

 
Volledige asbestinventarisatie type A 
Conform SC-540/ 2011 
 
Opdrachtgever: 
Dhr. G. Dijkgraaf: 
CMC-1304-466 Boerderij met bakhuisje, 4 schuren en 1 
kapschuur aan de Nachtegaalweg 35 te Elspeet 

 
 
 
Rapport geschikt voor:  
 

 : Verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende 
  materialen 

 : Aansluitend uitvoeren van een type B onderzoek ter verificatie van een redelijk vermoeden  
  van aanwezigheid van asbest in het daaraan voorafgaande type A onderzoek 

 : Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een  
  asbestinventarisatierapport type G 

 : Voor de renovatie van het gehele bouwwerk 
 : Voor de sloop van het gehele bouwwerk 

 

Inventarisatie uitgevoerd door: 
Checkpoint Milieu Consultancy BV 
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1.  INFORMATIE 
 
Omschrijving bouwwerk/object 
Adres 
Plaats 
 
Soort onderzoek 

 Asbestinventarisatie type A 
 Volledig 
o Onvolledig (NEN2991:2005) 

ernstig blootstellingsrisico 
 Asbestinventarisatie type B 
 Asbestinventarisatie type G 

 
 
Risicobeoordeling 

 Risicobeoordeling ten behoeve 
van sloop en verbouw 

 
Opdrachtgever 
Postadres 
 
Contactpersoon 
Telefoon  
E-mail 
 
Status 
Projectnummer rapportage 
Versie 
 
Verantwoordelijke uitvoering,  
DIA  
SCA-code DIA 
Rapporteur 
Eindcontrole 
Tekst en Lay-out 
 
Geautoriseerd d.d. 17-06-2013 
 
 
 
 
 
Adviseur 
SCA certificaatnummer 
Bezoekadres 
Postadres 
Telefoon Fax (NL) 
E-mail 
 
 

Boerderij met bakhuisje, 4 schuren & kapschuur 
Nachtegaalweg 35 
8075 AW Elspeet 
 
Omvang onderzoek 

 Gehele gebouw of object 
 Gedeelte van gebouw of object 
 Representatieve steekproef 
 Aanvulling op representatieve steekproef 
 Onvoorzien aanwezig asbest 
 Calamiteit  

o Brand 
o verharde ondergrond 

Risicobeoordeling 
 Risicobeoordeling in gebruiksfase 

(NEN2991:2005) 
 
Dhr. G. Dijkgraaf 
Eperweg 39 
8072 DA Nunspeet 
Dhr. G. van Asselt (Slaa+van Asselt Architecten) 
0341-251963 
asselt@slaavanasselt.nl 
 
Officieel 
CMC-1304-466 
01-00, d.d. 17-06-2013 
 
 
Dhr. T.B.M. Polman  
51E–110411-410004 
Dhr. T.B.M. Polman 
Mevr. J.P. Westerhuis  
Mevr. J.P. Westerhuis  

 
Dhr. T.B.M. Polman 
 
Checkpoint Milieu Consultancy BV. 
01-D010015.01 
Jules Verneweg 13 - 17 
Postbus 1140, 7801 BC Emmen  
Tel. (06) 10463493 Fax. (0848) 377059 
info@checkpointmilieu.nl 
 
 
Het is niet toegestaan dit rapport zonder schriftelijke 
toestemming van Checkpoint Milieu Consultancy BV te 
reproduceren. 
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2.   SAMENVATTING 
 
2.1  Inleiding 
 
In opdracht van Dhr. G. Dijkgraaf, heeft Checkpoint Milieu Consultancy BV op 04 juni 2013 
een asbestinventarisatie type A conform de SC-540 uitgevoerd aan de Nachtegaalweg 35 te 
Elspeet. 
 
Men is voornemens de boerderij, 4 schuren te slopen i.v.m. nieuwbouw, de kapschuur blijft 
gehandhaafd. 
 
De opdracht betrof een onderzoek naar direct waarneembaar asbest en asbesthoudende 
producten. De inventarisatie is uitgevoerd conform de SC-540. 
Checkpoint Milieu Consultancy is in het bezit van het procescertificaat SC-540 met nummer 
01-D010015.01 uitgegeven door Certificatie-instelling TÜV Nederland QA B.V. 
 
Voorafgaand aan de visuele inspectie is deskresearch uitgevoerd; bestaande uit het 
bestuderen van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens. De bevindingen zijn 
opgenomen in paragraaf 4.2. 
 
2.2  Samenvatting onderzoek  
 
Doel van het onderzoek was vast te stellen, waar zich zichtbaar asbest bevattend materiaal 
bevindt. Om naast het vaststellen van de aanwezigheid van asbest bevattende materialen 
tevens te voldoen aan de eisen voor rapportage zoals vastgelegd in de SC-540 / 2011. 
In de onderstaande tabel(len) is een samenvatting van het onderzoek weergegeven. 
Afkortingen, bevestiging van het 
materiaal 

Afkortingen, soort asbest, sanering 

SR 
LM 
SP 
GK 
LL 
IG 
NB 
NA 

=
=
=
= 
= 
=
=
= 

Geschroefd 
Gelijmd 
Gespijkerd 
Geklemd 
Losliggend 
Ingestort/Ingegraven 
Niet Bekend 
Niet asbesthoudend 

CHR 
CRO 
AMO 

 
 

G 
M 
S 
 

= 
= 
= 
 
 
= 
= 
= 

Chrysotiel      Binnen = Bin 
Crocidoliet     Buiten  = Buiten 
Amosiet 
 
Bereikbaarheid 
Goed 
Matig 
Slecht 

Tabel 1 Samenvatting aangetroffen asbesthoudende en niet asbesthoudende materialen 
 Asbestinventarisatie type A 

 
Monster 
codering 

 
Locatie  

 
Materiaal 

 
Hoeveel-

heid 
(circa) 

 
Bevestigd/ 
Bereikbaar-

heid 

 
Analyse- 

resultaat / 
Risicoklasse 

 

 
Hecht 

gebonden 
Ja / Nee 

MM1 Achterhuis Wandbeplating NVT NVT NA NVT 
MM2 Slaapkamer  Wandbeplating 3,35 m2 SP/G 2-5% CHR /2 Ja 
MM3 Onder schouw 

slaapkamer 
Beplating 0,4 m2 SP/M 2-5% CHR /2 Ja 

MM4 Dak schuur 1 Golfplaten 87 m2 SR/G 10-15% CHR / 2 Ja 
MM5 Dak schuur 2 Golfplaten  200 m2 SR/G 10-15% CHR / 2 Ja 
MM6 Dak schuur 3 Golfplaten  160 m2 SR/G 10-15% CHR / 2 Ja 
MM7 Dak schuur 4 Golfplaten  160 m2 SR/G 10-15% CHR / 2 Ja 
MM8 Kapschuur Golfplaten 80 m2 SR/G 10-15% CHR / 2 Ja 
MM9 In de schuur tegen 

schuur 3 & 4 
Varkensschot 1 m2 SR/G 10-15% CHR / 1 Ja 
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We hebben de asbestverdachte toepassing(en) bemonsterd en de materiaalmonster(s) voor 
analyse aangeboden bij de firma Fibrecount te Rotterdam. Het analysecertificaat van de 
materiaalmonster(s) is onder de bijlagen van dit rapport toegevoegd. 
 
Tabel 2 Saneringsadviezen met betrekking tot de aangetroffen asbesthoudende materialen 

 
Locatie 

 
Materiaal  

 
Binnensanering 

 
Buitensanering 

 
Conditie 

Slaapkamer  AC Wandbeplating Risicoklasse 2 *** + 
Onder schouw 
slaapkamer 

AC Beplating Risicoklasse 2 *** + 

Dak schuur 1 Golfplaten --- Risicoklasse 2 - 
Dak schuur 2 Golfplaten  --- Risicoklasse 2 - 
Dak schuur 3 Golfplaten  --- Risicoklasse 2 - 
Dak schuur 4 Golfplaten  --- Risicoklasse 2 - 
Kapschuur Golfplaten --- Risicoklasse 2 - 
In de schuur tegen 
schuur 3 & 4 

Varkensschot Risicoklasse 1 *** - 

Conditie; geen beschadigen (+), licht beschadigd of verweerd (-), sterk beschadigd of verweerd (--) 
 
2.3  Niet geïnspecteerde delen van het bouwwerk/object van het onderzoek 
 
Tijdens het onderzoek zijn enkele specifieke beperkingen geconstateerd, welke leiden tot 
een redelijk vermoeden op het voorkomen van asbestmaterialen. De aangetroffen 
beperking(en) is/zijn in de volgende tabel aangegeven.  
 
Tabel 3 Specifieke beperkingen ruimten niet toegankelijk tijdens asbestinventarisatie 

 
Locatie  

 
Ruimte achter of 
naast / volgens 

tekening 

 
Waarom niet 
onderzocht 

 
Opmerkingen 

NVT NVT NVT NVT 
 
Tijdens een asbestinventarisatie kunnen enkele specifieke beperking(en) worden 
aangetroffen, deze is/zijn in onderstaande tabel 4 weergegeven. 
 
Tabel 4 Specifieke beperking(en) tijdens asbestinventarisatie 

 
Locatie / ruimte 

 
Omschrijving 

 
Waarom niet 
onderzocht 

 
Reden vermoeden 

asbest 
NVT NVT NVT NVT 
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2.4  Conclusie en aanbevelingen 
 
In het onderzocht bouwwerk / object zijn diverse asbesthoudende en/of asbestverdachte 
materialen aangetroffen. Tevens zijn er tijdens de asbestinventarisatie Type A enkele 
specifieke beperkingen aangetroffen (zie paragraaf 2.3).  
 
Conclusie: 
 
Er wordt niet verwacht dat er asbest aanwezig is dat tijdens het onderzoek niet 
waarneembaar was. 
 
Wij adviseren de boerderij aanvullend destructief te onderzoeken (type B onderzoek) naar 
verborgen asbesthoudende toepassingen.  
Hierbij te denken aan, asbesthoudende wandbeplating, verloren bekisting, spouwbladvulling, 
stelstroken. 
 
 
De conclusies zijn gebaseerd op de situatie zoals die tijdens de asbestinventarisatie is 
aangetroffen. Deze rapportage dient dan ook als een verslag van een momentopname 
beschouwd te worden. Indien bij de voorbereiding van de renovatie- en of 
sloopwerkzaamheden blijkt dat het onderhavig asbestinventarisatierapport ouder is dan drie 
jaar, dan dient het asbestinventarisatierapport ge-update te worden op actualiteit. 
 
 Advies, omgaan met het asbestbevattende materiaal 
Wij adviseren u om de bezoekers van het pand op de hoogte te stellen van de bevindingen 
van dit onderzoek en het rapport zodanig te archiveren, dat tijdens de sloop het rapport als 
naslagwerk kan worden gebruikt. 
 
Om onbedachtzaam/onbevoegd bewerken (o.a. boren, schroeven en/of verwijderen) van het 
asbest bevattende materialen tegen te gaan, adviseren wij, daar waar mogelijk, het asbest 
bevattende materialen in ieder geval te voorzien van een “asbestgevaar-sticker”, conform 
het productenbesluit asbest. 
 
Eventueel kunnen wij deze werkzaamheden op basis van regie voor u uitvoeren. 
Alle bewerkingen, waaronder ook wordt verstaan verwijderen en fixeren, dienen te worden 
uitgevoerd door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van het 
procescertificaat SC-530. 
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3.   Projectomschrijving 
 
3.1  Algemeen 
 
Tijdens ons onderzoek op 04 juni 2013 hebben wij de boerderij, 4 schuren en kapschuur aan 
de Nachtegaalweg 35 te Elspeet, onderzocht op asbesthoudende toepassingen. 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht van de te onderzoeken bouwwerk(en) / 
object(en) of delen daarvan aangegeven. 
 
3.1.1  Overzicht te inventariseren bouwwerk(en) / object(en) of delen daarvan 
 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht van de te inventariserende bouwwerk(en) 
en/of object(en) of delen daarvan aangegeven. 
 
Tabel 5 Te inventariseren bouwwerk(en) en/of object(en) of delen daarvan 

 
Bouwwerk/object  

 
Historisch/ huidig gebruik 

 Agrarische opstallen 4 schuren / kapschuur 
Boerderij met bakhuisje bewoond 

 
Tabel 6 Extra te inventariseren bouwwerk(en) en/of object(en) of delen daarvan ter plaatse met 
eigenaar/opdrachtgever overlegd 

 
Bouwwerk/object  

 
Historisch/ huidig gebruik 

NVT NVT 
 
De locaties van inspectie zijn respectievelijk gebaseerd op de gegevens, welke verzameld 
zijn tijdens het bestuderen van de aangeleverde stukken, deskresearch, en visuele inspectie 
van het gebouw op alle bereikbare locaties. 
 
Aan de hand van het onderzoeksplan is door 1 medewerker van Checkpoint Milieu 
Consultancy BV in het bezit is van het certificaat DIA, de asbest verdachte materialen op de 
onderzoeklocatie in kaart gebracht. 
 
Verdachte materialen worden bemonsterd en na monsterneming aangeboden, aan een RvA 
geaccrediteerd laboratorium/ inspectie-instelling conform de NEN 5896. 
 
3.1.2.  Bouwwerk / object of deel daarvan 
 
Onderzochte bouwwerken: 
 
Boerderij met voormalig bakhuisje. 
Steens opgemetseld, houten kapconstructie, dak is afgedekt met riet, vloeren hout en/ of 
beton. 
1 kapschuur geheel houten opbouw op een betonnen opstand, dakbedekking AC golfplaten 
Vloer beton. 
4 schuren 
Steens en deels steens opgemetseld, dakbedekking AC golfplaten, voeren beton  
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3.2  Opdrachtvoorwaarden  
 
Ons bureau aanvaardt haar opdracht op basis van een inspanningsverplichting en niet op 
basis van een resultaatsverplichting. Derhalve zijn wij niet verantwoordelijk voor de 
gevolgen van eventueel aan te treffen asbesttoepassingen welke binnen de beperkingen van 
de onderzoeksmethode niet zijn ontdekt. 
 
Daarnaast zijn de  “Aanvullende voorwaarden voor het uitvoeren van een 
asbestinventarisatie werkzaamheden (SC-540)” en de algemene voorwaarden van 
Checkpoint Milieu Consultancy B.V. van toepassing. 
 
Checkpoint Milieu Consultancy BV is een onafhankelijk adviesbureau, dit houdt in dat wij 
met diverse RvA geaccrediteerde laboratoriums/ inspectie-instellingen conform NEN 5896 
zaken doen. 
 
3.3  Uitvoering van de asbestinventarisatie 
 
De asbestinventarisatie bestaat uit de volgende werkzaamheden: 

 Het uitvoeren van desk research; 
 Zoveel mogelijk aanwezige asbest verdachte materialen in en aan het gebouw visueel 

opsporen; 
 Eventueel licht destructief onderzoek met instemming van opdrachtgever 
 Het beoordelen van de materiaalmonster(s) waarvan wordt vermoed dat deze 

asbestbestanddelen kunnen bevatten; 
 Eventueel nemen van materiaal- en kleefmonster(s) welke ter analyse aan een 

geaccrediteerde laboratorium zijn aangeboden. 
 alle locatie(s) vastgelegd wordt waar het asbest verdachte materiaal is aangetroffen; 
 de saneringsadviezen vastgesteld middels SMA-rt en daaraan aanbevelingen 

gekoppeld voor de uitvoeringswijze conform de SC-530. 
 Het opstellen van de rapportage 

 
3.4  Algemene beperkingen van de inventarisatie 
 
Dit rapport is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen Checkpoint Milieu 
Consultancy B.V.. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij  
sloop- en/of renovatiewerkzaamheden, asbest bevattende materialen worden aangetroffen, 
welke niet als zodanig zijn gedetecteerd. Veelal hangt dit samen met het ontbreken van 
adequate bestekgegevens, visueel niet te detecteren materialen en of het niet mogen 
uitvoeren van destructief onderzoek. 
 
Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of 
asbestbesmette constructieonderdelen worden in dat geval voorafgaand aan de 
bouwkundige sloop, in samenwerking met het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf  
(SC-530), met destructief onderzoek opgespoord, waarbij de bouwkundige integriteit van 
een gebouw of constructie wordt aangetast. Het destructief onderzoek dient daarbij te 
geschieden onder het regime van SC-530. 
 
Checkpoint Milieu Consultancy BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat 
van de analyses, welke door derden zijn uitgevoerd. De analyses zijn verzameld onder de in 
dit rapport opgenomen omstandigheden. Andere omstandigheden, kunnen de 
analyseresultaten beïnvloeden. 
 
Tevens distantieert Checkpoint Milieu Consultancy BV zich van maatregelen, genomen door 
derden, in afwijking van het geformuleerde advies. 
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4. Deskresearch 
 
4.1  Algemeen 
 
Als voorbereiding op het veldwerk wordt er deskresearch uitgevoerd. Indien er stukken zijn 
aangeleverd door de opdrachtgever worden deze tevens bestudeerd op de aanwezigheid van 
asbest verdachte materialen. De waarnemingen die tijdens het deskresearch verzameld zijn, 
worden dan vastgelegd en opgenomen in de bijlage deskresearch. 
Deze waarnemingen zijn tevens geverifieerd in het veld en verder opgenomen in dit 
deelrapport. 
Op basis van ons kwaliteitssysteem en de resultaten van het deskresearch zal, indien nodig 
geacht, een inventarisatieplan asbest opgesteld worden. 
 
4.2  Overzicht beschikbare gegevens / interview 
 
Naar aanleiding van de opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie type A 
conform de SC-540 hebben wij de volgende informatie van de eigenaar/opdrachtgever van 
het bouwwerk ontvangen. 
 
Tabel 7 Locatiegegevens te inventariseren bouwwerk/object of deel daarvan 
Project naam Boerderij en agrarische opstallen 
Adres  Nachtegaalweg 35 te Elspeet 
Fungeert als Boerderij met bakhuisje, 4 schuren en 

kapschuur 
Bouwjaar Onbekend 
Aantal bouwlagen 1/2 
Kelder en/of kruipruimte nee 
Zolder / dak  Ja   
    
Tabel 8 Interview(s) te inventariseren bouwwerk/object of deel daarvan 
Informatie van Dhr. G. van Asselt 
Plaats & datum Nunspeet, 17 april 2013 
Telefoonnummer  0031-341-251963 
Resultaat  Tekening 
Opmerkingen Herinrichting perceel 
 
Tabel 9 Resultaten deskresearch te inventariseren bouwwerk/object of deel  
Uittreksel kadastrale kaart NUNSPEET F 6467 
Uitgever/herkomst en document nr. n.v.t. 
Inzage  Digitaal 
Resultaat n.v.t. 
Opmerkingen  n.v.t. 
Via het internet volgende informatie - Google Earth 
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5. Inventarisatie 
 
5.1  Gebruikte asbestmaterialen in het verleden 
 
Asbest is in het verledenveel gebruikt in bouwwerken, vanwege de goede eigenschappen, 
waaronder: 

Brandvertraging, hittebestendigheid, slijtvastheid, thermisch vermogen, chemische 
resistentie, verstevigend karakter, vochtbestendigheid, geluidsabsorberend 
vermogen, afdichting 

De bovenstaande eigenschappen zijn bij de inventarisatie mede bepalend voor het 
detecteren van asbesthoudende elementen. 
 
De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden in een later stadium 
bekend. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn 
buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Sinds 1993 is het 
verboden op het toepassen, verhandelen en in voorraad houden van asbest en 
asbesthoudende materialen. Daarbij heeft de overheid regels opgesteld voor 
asbestinventarisatie, onderhoud aan en sloop van bouwwerken, waarin asbesthoudende 
materialen aanwezig kunnen zijn. Dit is vastgelegd in Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
 
5.2  Soorten asbestinventarisaties 
   
Soorten asbestrapportages: 

 Type A: direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet 
materiaal of asbestbesmette constructiedelen in een bouwwerk of object 

 Type B: aanvullende destructieve inventarisatie van niet direct waarneembaar 
asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette  
constructiedelen in een bouwwerk of object 

 Type G: uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A, het volledig 
inventariseren van alle direct waarneembare asbest in een bouwwerk of object.  

 Type 0: beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling 
 
 
5.3 Codering van de monsterneming 
 
Alle aangetroffen asbest verdachte materialen zijn voorzien van een unieke codering. 
Alle Materiaalmonsters en kleefmonsters worden voorzien van een uniek projectnummer. 
 
De met MM1, MM2 enzovoorts aangeduide materialen zijn bemonsterd en geanalyseerd  
(MM = materiaal monster).  
De analyserapporten van deze materialen zijn in bijlage analyserapporten opgenomen. 
 
De met VW1, VW2 enzovoorts geïdentificeerde materialen zijn visueel waargenomen,   
(VW = visuele waarneming).  
De met MA1, MA2 enzovoorts geïdentificeerde materialen zijn mogelijk asbesthoudend 
aangetoond middels literatuur. 
De met KM1, KM2 enzovoorts geïdentificeerde materialen zijn kleefmonsters van vergruist 
materiaal en/of stof. 
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5.4 Monsterneming 
 
De vorm van monsterneming is geheel afhankelijk van het te bemonsteren materiaal.  
Na monsterneming worden eventuele breukvlakken op een dusdanige wijze ingekapseld dat 
geen asbestvezelemissie kan ontstaan vanuit het breukvlak. 
Tijdens bemonstering worden alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen ter 
voorkoming van emissie naar de directe omgeving. 
 
Van elk type als asbestverdacht aangemerkt materiaal zal per onderzoeklocatie tenminste 
een representatief monster genomen worden. 
De monstername voldoet aan de betreffende eisen uit NEN 5896.  
 
Het materiaal wordt, afhankelijk van het aanwezige verdachte materiaal en de conditie van 
dit materiaal, bemonsterd op de navolgende wijze: 
A Met een kurkboor. 
B Met een pincet of punttang. 
C Met een kniptang of schaar. 
D Met tape 
Tabel 10 bemonsteringtechnieken globaal weergegeven en de veiligheidsmaatregelen  
 

Omschrijving materiaal Techniek 
Monstering 

Veiligheidsmaatregelen  

Vezelcement, harde persing 
Kitten, verven en bitumineuze dakbedekking 

Harde vloerafwerking 
Pakkingen, rem en frictiemateriaal 

Zachte vloerafwerking 
Plaatmateriaal, zachte persing 
Textiel, behang en pleisterwerk 

Spuitasbest 
Koord 

leidingisolatie 
Stof 

C 
C 
C 

B / C 
B / C 
A / B  

B / C / D 
B 
B 
A 
D 

PBM / -- 
PBM / -- 
PBM / -- 
PBM / -- 
PBM / -- 
PBM / -- 
PBM / -- 
PBM / -- 
PBM / -- 
PBM / -- 
PBM / -- 

 

*PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen en geen onbeschermde personen op de locatie van monsterneming 
--  Geen persoonlijke beschermingsmiddelen 
PBM / --  Afhankelijk van de situatie en de conditie van het aangetroffen materiaal 
 

Alle bemonsterde materialen worden verpakt in dubbel polyethyleen folie, voorzien van de 
wettelijke voorgeschreven etikettering en informatie voor het RvA geaccrediteerd 
laboratorium/ inspectie-instelling conform NEN 5896. 
 
5.5 Laboratorium 
 
De aangeleverde monsters worden met behulp van polarisatie microscopie op de 
aanwezigheid van asbest onderzocht door een RvA geaccrediteerd laboratorium/ inspectie-
instelling conform NEN 5896. 
 
Het asbest verdachte monster wordt eerst bekeken met een stereomicroscoop. Eventuele 
aanwezige verdachte vezels worden geprepareerd. Er worden een paar druppels vloeistof, 
met bekende brekingsindex, toegevoerd. Doordat verschillende asbestsoorten ieder een 
andere, bekende brekingsindex bezitten, kan door middel van vergelijking met verschillende 
vloeistoffen, de soort asbest geïdentificeerd worden. De concentratie asbestvezels wordt 
geschat en vergeleken met een lijst, waarop verschillende materialen zijn vermeld, met hun 
concentratie asbest. 
 
De hoeveelheid asbest wordt uitgedrukt in gewichtsprocenten. 
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5.6 Toelichting inventarisatiegegevens 
 

1. Asbestverdachte toepassing(en) 
Om eenduidig vast te stellen of een bepaald “asbestverdachte” materiaal asbest bevat, dient 
conform de SC-540 per type materiaal tenminste één analyse uitgevoerd te worden door 
een voor de desbetreffende verrichting geaccrediteerd laboratorium. Veelal is in een gebouw 
of complex eenzelfde materiaal op meerdere plaatsen toegepast, bijvoorbeeld als 
gevelbeplating, dakbedekking etc.  
Wanneer dit het geval is, worden alle soortgelijke asbesthoudende- en/of asbestverdachte 
toepassingen (met gelijke fysieke eigenschappen) onder één materiaalmonstercode 
geschaard. 
 
Niet asbesthoudend = asbestvrij = Niet Aantoonbaar (NA) 
 

2. Oppervlak 
Korte beschrijving van het hechtgebondenheid van de toepassing in zijn geheel op de 
locatie, het betreft een indicatie. De mate van hechtgebondenheid kan alleen bepaald 
worden door middel van proeven welke uitgevoerd moeten worden door een geaccrediteerd 
laboratorium. 
NB. Bij monstername kan het materiaalmonster dermate beschadigt raken dat deze in het 
laboratorium als zijnde niet-hechtgebonden beoordeeld wordt, terwijl de conditie van de 
toepassing op locatie als hechtgebonden beoordeeld kan worden. 
 
 3. Beschadiging 
De beschadiging(en) kunnen veroorzaakt zijn bij het aanbrengen van de toepassing, tijdens 
het gebruik of door verwering van de toepassing (verwering bindmiddel, bv. cement). De 
omschrijving van de beschadiging en de oppervlaktestructuur staan in directe relatie tot 
elkaar. 
 
 4. Hoeveelheid (ca.) 
De hoeveelheid aangeduid in m, m2, m3, st., of anderszins. Getracht wordt om de 
hoeveelheid nauwkeurig op te nemen, echter er kunnen om verschillende redenen 
afwijkingen bestaan tussen onze opname en de werkelijke hoeveelheid bij verwijdering. 
 
 5. Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van een toepassing is goed(G), indien er geen belemmerende zaken 
aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan zal er in betreffende kolom de codering matig(M) of 
slecht(S) vermeld worden.  
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Opdrachtgegevens 
ref. Opdrachtgever : CMC-1304-466 
locatie monstername : Nachtegaalweg 35, Nunspeet 
monsterneming door : Polman, dhr T. (Tom)  

 
analyse conform : NEN 5896 
ontvangst monsters : 05-06-2013 
aantal monsters : 9 
  
opdrachtnummer : 2013.020889.1 
datum rapportage : 06-06-2013 
versie : 1  

 
 

Resultaten 
FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa 

percentage 
binding 

140764 MM1 wandbeplating achterhuis Plaatmateriaal geen asbest <0,1% n.v.t. 

140765 MM2 wandbeplating 
slaapkamer 

Plaatmateriaal chrysotiel 2-5% hechtgebonden 

140766 MM3 beplating onder schouw 
slaapkamer 

Plaatmateriaal chrysotiel 2-5% hechtgebonden 

140767 MM4 golfplaat dak schuur 1 Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

140768 MM5 golfplaat dak schuur 2 Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

140769 MM6 dolfplaat dak schuur 3 Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

140770 MM7 golfplaat dak schuur 4 Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

140771 MM8 golfplaat kapschuur Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 
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*30042962*  

FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa 
percentage 

binding 

140772 MM9 varkensschot in de schuur 
tegen schuur 3 & 4 

Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

 
 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar 
aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden 
gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 
  
Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet 
uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld 
  
Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het 
aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld. 
  
Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. 
Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de 
analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.  
 
  
R.M. Beukema  
General manager  
 
 
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de 
echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com  ovv het certificaatnummer.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 
Tekening(en) 



 

CMC-1304-466 Dijkgraaf tekening Nachtegaalweg 35 Elspeet 1

 
CMC-1304-466 Dijkgraaf tekening boerderij, 4 schuren en kapschuur aan de Nachtegaalweg 35 
te Elspeet 

 
 
 
 
 
 



 

CMC-1304-466 Dijkgraaf tekening Nachtegaalweg 35 Elspeet 2

 
CMC-1304-466 Dijkgraaf tekening boerderij, 4 schuren en kapschuur aan de Nachtegaalweg 35 
te Elspeet 
 

 
 

 
 



 

CMC-1304-466 Dijkgraaf tekening Nachtegaalweg 35 Elspeet 3

CMC-1304-466 Dijkgraaf tekening boerderij, 4 schuren en kapschuur aan de Nachtegaalweg 35 
te Elspeet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

MM3 harde en hechtgebonden 
beplating onder de schouw op 
de slaapkamer 
Risicoklasse 2 binnensanering 

MM2 harde en hechtgebonden 
wandbeplating slaapkamer 
Risicoklasse 2 binnensanering 

MM1 asbestvrije wandbeplating 



 

CMC-1304-466 Dijkgraaf tekening Nachtegaalweg 35 Elspeet 4

 
CMC-1304-466 Dijkgraaf tekening boerderij, 4 schuren en kapschuur aan de Nachtegaalweg 35 
te Elspeet  
  

Schuur 4 

Schuur 3 
 

Schuur 2 
 

Schuur 1 
 

Kapschuur  
 

Boerderij en stookhok/ 
bakhuisje 

MM7, harde en 
hechtgebonden golfplaten, 
geschroefd op houten 
gordingen. Totaal oppervlak 
160m2. Risicoklasse 2 
buitensanering. 

MM8, harde en 
hechtgebonden golfplaten, 
geschroefd op houten 
gordingen. Totaal oppervlak 
80m2. Risicoklasse 2 
buitensanering. 

MM6, harde en 
hechtgebonden golfplaten, 
geschroefd op houten 
gordingen. Totaal oppervlak 
160m2. Risicoklasse 2 
buitensanering. 

MM9, hard en 
hechtgebonden 
varkensschot, geschroefd op 
houten gordingen. Totaal 
oppervlak 1m2. Risicoklasse 
1 binnensanering. 

MM4, harde en 
hechtgebonden golfplaten, 
geschroefd op houten 
gordingen. Totaal oppervlak 
87m2. Risicoklasse 2 
buitensanering. 

MM5, harde en 
hechtgebonden golfplaten, 
geschroefd op houten 
gordingen. Totaal oppervlak 
200m2. Risicoklasse 2 
buitensanering. 

VW1 asbesthoudende 
vlakke beplating op tegen de 
ventilatiekappen 4 stuks . 
Risicoklasse 2 
buitensanering. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 
Fotoblad(en) 



 
 

CMC-1304-466 Dijkgraaf fotobladen Nachtegaalweg 35 Elspeet   
 

 
1

CMC-1304-466 Dijkgraaf fotobladen boerderij, 4 schuren en kapschuur aan de Nachtegaalweg 35 
te Elspeet 
 

 
MM1 asbestvrije wandbeplating in het achterhuis 

 
MM2 asbesthoudende wandbeplating slaapkamer 
 
 



 
 

CMC-1304-466 Dijkgraaf fotobladen Nachtegaalweg 35 Elspeet   
 

 
2

CMC-1304-466 Dijkgraaf fotobladen boerderij, 4 schuren en kapschuur aan de Nachtegaalweg 35 
te Elspeet 
 

 
Asbestvrije schuur/stookhok 

 
MM4 asbesthoudende golfplaten op het dak van schuur 1 + asbesthoudende 
beplating op de ontluchtingskap 
 
 
 



 
 

CMC-1304-466 Dijkgraaf fotobladen Nachtegaalweg 35 Elspeet   
 

 
3

CMC-1304-466 Dijkgraaf fotobladen boerderij, 4 schuren en kapschuur aan de Nachtegaalweg 35 
te Elspeet 
 

 
MM5 asbesthoudende golfplaten op het dak van schuur 2 + asbesthoudende 
beplating op de ontluchtingskap 

 
MM6 @ MM7 asbesthoudende golfplaten op het dak van schuur 3 & 4 + 
asbesthoudende beplating op de ontluchtingskap 



 
 

CMC-1304-466 Dijkgraaf fotobladen Nachtegaalweg 35 Elspeet   
 

 
4

CMC-1304-466 Dijkgraaf fotobladen boerderij, 4 schuren en kapschuur aan de Nachtegaalweg 35 
te Elspeet 
 

 
MM9 asbesthoudend varkensschot in de schuur tegen schuur 3 & 4 

 
MM8 asbesthoudende golfplaten op het dak van de kapschuur 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 
Evaluatieformulier 
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Evaluatieformulier onvoorzien asbest 
 

1. Asbestinventarisatie type A 
Naam inventarisatiebedrijf Checkpoint Milieu Consultancy B.V. 
SCA-code 01-D010015.01 
Rapportnummer CMC-1304-466 
Vrijgavedatum 17 juni 2013  

2. Asbestinventarisatie type B 
Naam inventarisatiebedrijf  
SCA-code  
Rapportnummer  
Vrijgavedatum  
Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 
Naam inventarisatiebedrijf  
SCA-code  
Rapportnummer  
Vrijgavedatum  
Omschrijving onvoorzien asbest 
omschrijving plaats Hoeveelheid  
    
    
Asbestverwijderingsbedrijf 
Naam  
SCA-code  
Naam  
Verzonden naar 1. 2. 3. 
Door(naam)    
Datum    
Paraaf    
    
    
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
Toelichting van risicoklassen bij het 

verwijderen van asbest 



 

Toelichting van risicoklassen bij het verwijderen van asbest 

Toelichting van risicoklassen bij het verwijderen van asbest 
Op 27 juli 2006 zijn de wijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd met 
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van asbest (Stb 348). 
De belangrijkste wijziging betreft het toekennen van risicoklassen van blootstelling bij het 
verwijderen 
van asbesthoudende materialen. Door het gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf wordt een 
risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen worden ingedeeld in risicoklassen). De resultaten dienen 
te worden opgenomen in het inventarisatierapport. Voor het bepalen van de risicoklasse wordt er 
gebruik gemaakt van SMA-rt, het TNO rapport R2004/523, of elk ander instrument om te komen 
tot 
vaststelling van de risicoklassen en aantoonbaar gevalideerd is conform de actuele wet- en 
regelgeving. 
Klasse 1 
Indien bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vz/cm3 lucht niet wordt overschreden. Bij het in 
gebruik nemen van de stoffenmanager zal dit gelden bij intact, hechtgebonden materialen, die 
zonder 
verspanende en zonder breuk te verwijderen zijn. Het verwijderingbedrijf hoeft voor deze 
verwijderingwerkzaamheden niet (meer) gecertificeerd te zijn. De bij deze risicoklasse enkele 
behorende preventieve maatregelen zijn als volgt: 
- Persoonlijke beschermingsmaatregelen behoeven niet te worden getroffen, tenzij de 
asbestconcentratie boven de genoemde grenswaarde komt (zie klasse 2). Evenmin hoeft een 
medisch dossier te worden aangelegd van de betrokken werknemers. 
- Tijdens de werkzaamheden moet toezicht gehouden worden op het asbestgehalte in de lucht 
(er zal in de lucht op gezette tijden moeten worden gemeten, afhankelijk van de eerste 
risicobeoordeling). De metingen worden uitgevoerd in overeenstemming met een bij 
ministeriele regeling vast te stellen methode of een andere methode, indien deze 
gelijkwaardige resultaten oplevert (deze regeling bestaat nog niet). De metingen moeten 
worden uitgevoerd door een persoon die de vereiste deskundigheid bezit. De analyses 
moeten door een laboratorium worden uitgevoerd, dat voldoende is toegerust en ervaring 
heeft met de vereiste identificatietechnieken. De resultaten worden getoetst aan de 
grenswaarde. 
- Bij overschrijding van de grenswaarde dienen doeltreffende maatregelen te worden genomen 
om de concentratie terug te brengen tot onder de grenswaarde. In dat geval dienen de 
betrokken werknemers doeltreffend te worden beschermd tegen blootstelling aan asbeststof 
(gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een volgelaatsmasker met P3 filter. 
- Werknemers moeten doeltreffend zijn voorgelicht. Nieuw element is dat hierbij aandacht moet 
worden besteed aan het synergetisch effect van roken. 
- De concentratie asbeststof moet zo laag mogelijk worden gehouden. 
- Na voltooiing van de werkzaamheden dient een visuele eindinspectie te worden gehouden. 
Klasse 2 
Indien bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vz/cm3 lucht wordt overschreden, maar minder 
bedraagt dan 1 vz/cm3 lucht. De preventieve maatregelen conform SC530. 
Klasse 3 
Indien de luchtconcentratie tijdens verwijdering meer bedraagt dan 1 vz/cm3. Voor klasse 3 geldt 
een verzwaard regime conform de SC530. Het betreft voornamelijk niet-hechtgebonden (amfibool 
bevattend) asbest, zoals: spuitasbest, isolatie en amosiethoudend board. De eindbeoordeling is 
verzwaard. Bijvoorbeeld ook in aangrenzende ruimten dienen metingen te worden uitgevoerd 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 
Verplichting voor de opdrachtgever 
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Bijlage: Verplichtingen voor de opdrachtgever (I) 
 
1. Algemeen 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een 
asbestinventarisatierapport ten grondslag. 
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning? 
1. De eigenaar van een bouwwerk; 
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk:adviesbureau; 
3. Gebruiker van het bouwwerk. 
Toelichting: 
1. De houder van de vergunning blijft voor de Gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de 
rapportage als 
sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de 
gemeente de 
aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt 
eveneens voor 
de asbestverwijdering. 
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de Gemeente de houder van de vergunning 
in eerste 
instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. 
De onder punt 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de 
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet per se 
opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, 
hetgeen ook logisch is. 
De opdrachtgever is degen die: 
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat 
voor asbestinventarisatie; 
2. De sloopvergunning bij Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot 
slopen/ verwijderen; 
3. De opdracht tot eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een 
laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor geaccrediteerd is; 
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit 
is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen; 
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata 
en –tijdstippen; 
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van 
de eindbeoordeling; 
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt. 
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk. 
 
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en 
sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk 
verplichte certificaten, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.454a, 4.54d en 4.55a van het 
arbobesluit/ Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
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3. Asbestinventarisatierapport 
 
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02- 
2006 
Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 
Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de 
opdrachtgever) ….. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
Art. 3-2-b: 
Ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de 
opdrachtgever) ….. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
Art 5 
Degene die de handelingen van par. 3. Doet/ laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt 
vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het asbestinventarisatierapport aan degene die 
de handeling verricht ( is dus asbestverwijderingsbedrijf). 
 
Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: 
De opdrachtgever beschikt over een asbestinventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport 
aan degene die het asbest verwijdert. 
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, 
dus het zelf regelen. 
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 6 en 4.54d-9 (toevoeging aan Arbobesluit). 
 
Aanvulling Arbeidsomstandigheden besluit 
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie  
1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt 
aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of 
crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen 
in een inventarisatierapport.  
2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan 
asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.  
3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, 
onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor 
asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  
4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, 
eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.  
5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.  
91  
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Artikel 4.54d. Asbestverwijdering  
1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in 
artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als 
bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, 
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  
2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid 
werkzaam.  
3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van 
een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op 
het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 
instelling.  
4) Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon 
dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van 
vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister 
of een certificerende instelling.  
5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in 
het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, 
eerste lid.  
6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift 
van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en 
worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.  
 
Par. 4 - Bouwwerken  
Art. 10:  
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij 
een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 
10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen 
aan het bedrijf dat de sloop uitvoert. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 7 
SMA-rt risicoclassificatie  



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 juni 2013 om 16h18 (24266602)

Checkpoint Milieu Consultancy BV SCA-code: 01-D010015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010015-CMC-
1304-466]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode CMC-1304-466

Beschrijving Nachtegaalweg 35 Elspeet

Bronnaam AC wandbeplating

Broncode MM2

Bronbeschrijving Slaapkamer boerderij

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Asbestcement

Product vlakke plaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest chrysotiel 2-5%

Analysecertificaatnr. 140765

Productspecificatie Wandbeplating

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Containment

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd.

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Beschrijving werkmethode specifiek:

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(24266602)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 juni 2013 om 16h17 (36399753)

Checkpoint Milieu Consultancy BV SCA-code: 01-D010015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010015-CMC-
1304-466]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode CMC-1304-466

Beschrijving Nachtegaalweg 35 Elspeet

Bronnaam AC beplating

Broncode MM3

Bronbeschrijving Beplating onder schouw in slaapkamer

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Asbestcement

Product vlakke plaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest chrysotiel 2-5%

Analysecertificaatnr. 140766

Productspecificatie Overige vlakke plaat

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Containment

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd.

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Beschrijving werkmethode specifiek:

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(36399753)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 juni 2013 om 16h18 (12133311)

Checkpoint Milieu Consultancy BV SCA-code: 01-D010015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010015-CMC-
1304-466]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode CMC-1304-466

Beschrijving Nachtegaalweg 35 Elspeet

Bronnaam AC golfplaten

Broncode MM4 t/m MM8

Bronbeschrijving dak schuur 1 t/m 4 dak kapschuur

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product golfplaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest chrysotiel 10-15%

Analysecertificaatnr. 140767 t/m

Productspecificatie Dakbeplating

Activiteit demontage (als geheel verwijderen)

Omstandigheden

Bevestiging Geschroefd

Verwering Weinig/matig verweerd (weinig zichtbare erosie)

Beschadiging Oppervlakkig beschadigd (geen scheuren en gaten)

Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder breuk of incidentele breuk.

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd.

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Beschrijving werkmethode specifiek:

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(12133311)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 juni 2013 om 16h21 (97067688)

Checkpoint Milieu Consultancy BV SCA-code: 01-D010015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010015-CMC-
1304-466]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode CMC-1304-466

Beschrijving Nachtegaalweg 35 Elspeet

Bronnaam Varkensschot

Broncode MM9

Bronbeschrijving In de schuur tegen schuur 3 & 4 aan

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Asbestcement

Product vlakke plaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest chrysotiel 10-15%

Analysecertificaatnr. 140772

Productspecificatie Overige vlakke plaat

Activiteit demontage (als geheel verwijderen)

Omstandigheden

Bevestiging Geschroefd

Verwering Niet verweerd (geen zichtbare erosie)

Beschadiging Niet beschadigd (oppervlak intact, geen scheuren en gaten)

Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder breuk of incidentele breuk.

Het product is niet toegepast in stallen en ook niet in schuren/constructies met mestopslag.

Materiaaloppervlak m2 (per toepassing) 1

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.

Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

·          Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare
(vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.

·          Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.
Beschrijving werkmethode algemeen:

Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.
Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking
voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een
asbestgevarensticker.
Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
(NEN-EN 1822).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Bedek de vloer met plastic folie.
Bij geschroefde platen: smeer de platen rond de schroeven aan de kopse kant in met fixeermiddel, draai de schroeven voorzichtig los en impregneer
de schroefgaten.
Als de platen los zijn of met geschroefde/geniete/gespijkerde glaslatten zijn bevestigd kan het impregneren achterwege worden gelaten.
Demonteer de plaat zonder stoten, bevochtig de gehele plaat en voer deze en de plastic folie als asbesthoudend afval af.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".

(97067688)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 juni 2013 om 16h27 (36400983)

Checkpoint Milieu Consultancy BV SCA-code: 01-D010015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010015-CMC-
1304-466]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode CMC-1304-466

Beschrijving Nachtegaalweg 35 Elspeet

Bronnaam Vlakke AC  beplating

Broncode VW1

Bronbeschrijving Tegen de houten ventilatiekappen op het dak van schuur 1 t/m 4

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product vlakke plaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest chrysotiel

Analysecertificaatnr. visuele waarneming

Productspecificatie Overige vlakke plaat

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd.

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Beschrijving werkmethode specifiek:

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen:
1. geniete/gespijkerde/geschroefde beplating: verwijder spijkers, nietjes cq draai de schroeven los
2. gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
3. beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
4. geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische

gereedschappen
Voer elke plaat afzonderlijk zonder breken af als asbesthoudend afval.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(36400983)
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Ecologie  
Vervanging oude bebouwing door nieuwbouw perceel Nachtegaalweg 35 te Elspeet 
 

1 Inleiding 
 
De gemeente Nunspeet wil medewerking verlenen bij een wijziging van het bestemmingsplan ten 
aanzien van het perceel Nachtegaalweg 35 te Elspeet. Het betreft het slopen van een woning met 
bijgebouwen om te komen tot een realisering van twee nieuwe woningen met garage. Op het 
perceel blijft éénbijgebouw als openkapschuur gehandhaafd.  
Het initiatief maak een wijziging van de bestemming noodzakelijk die voor het betreffende perce-
len in het huidige bestemmingsplan Elspeet noord kan worden opgenomen. 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de verspreiding van meer en 
minder bijzondere planten- en diersoorten welke op de locatie mogelijkerwijze aanwezig zouden 
kunnen zijn. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar soorten, waarvoor bij eventuele aanwezig-
heid ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet moet worden aangevraagd. 
 
1.2      Vraagstelling; 
 
In het licht van het bovenstaande lijken daarom de volgende vragen van belang: 
 

- wordt het plangebied gebruikt als (deel-)habitat of corridor door een beschermde of 
anderszins bijzondere soort, zo ja welke? 

- in welke mate is het plangebied van belang voor de lokale populatie  
             van de betreffende soort? 
- waaraan moet de verdere uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp voldoen 

om actuele natuurwaarden zoveel mogelijk te ontzien (mitigeren) en/of eventueel ver-
lies zoveel mogelijk te compenseren? 

- moet er voordat de bouwwerkzaamheden beginnen ontheffing van de 
verbodsbepalingen ex Flora- en Faunawet worden aangevraagd? 

 
2 Gebiedsbeschrijving 
 
Het plangebied ligt: aan de rand van het vetrum van Elspeet nabij een nieuw uitbreidingsplan 
(Elspeet- Noord)  en heeft een versteend lintbebouwingskarakter. De huidige situatie van opstal-
len wordt omzoomd door een grind verharding met een eenvoudige tuin bestaande uit voorname-
lijk gras met wat kleinschalige cultuurgewassen. Het aangrenzende agrarische gebied ten westen 
van het plangebied bestaat voonamelijk uit open grasland in een hoofdsamenstelling van voor-
namelijk Engels raaigras. De eigenaar heeft onlangs een landschapselement met diverse in-
heemse houtsoorten aangeplant met daaran in het verlengde aansluitend op de bestaande kavel-
structuur twee linten van groepsgewijs aangeplante elzen en eiken. Dit om te bereiken dat het 
achterliggende gebied geschikter wordt voor de aanwezige steenuilen in deze omgeving. 
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aangelegde groensingel    pleksgewijze aanplant van toekomstige 
      knotbomen. 
 
 
 
 
3         Natuurbeleid 
 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het natuurbeleid van de diverse overheden, dat 
van belang is bij de voorgenomen herinrichting van het plangebied. Het natuur- en soortenbeleid 
is in Nederland geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Natuurbeschermingswet en de 
Flora- en faunawet. Hiermee wordt onder andere invulling gegeven aan de Europese wet- en 
regelgeving, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn.  
 
3.1 Flora- en faunawet  
 
De Flora- en faunawet (Stb. 1998, 402) is op 1 april 2002 in werking is getreden. Deze wet bun-
delt onder meer de bepalingen over soortenbescherming die voorheen in verschillende wetten 
waren opgenomen, namelijk de Vogelwet 1936, de Jachtwet, (de oude) Natuurbeschermingswet, 
de Nuttige Dierenwet 1914 en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en 
faunawet richt zich op de bescherming van circa 500 plant- en diersoorten. Het gaat hierbij om 
alle inheemse zoogdieren (uitgezonderd bruine rat, zwarte rat en huismuis), alle inheemse vogel-
soorten, alle amfibieën en reptielen, een aantal vissen en enkele bij AMvB (Stb. 523, 2000) speci-
aal aangewezen plant- en diersoorten. Uitgangspunt van de wet is het ‘nee, tenzij’- beginsel. 
Slechts voor een beperkt aantal handelingen kan op basis van artikel 75 van de Flora- en fauna-
wet ontheffing worden verleend van de verboden uit artikel 8 t/m 11 van de wet (voor zover hier-
voor niet reeds op basis van een ander artikel vrijstelling of ontheffing kan worden verleend). 
Voorwaarde daarbij is dat met de voorgenomen activiteit geen afbreuk wordt gedaan aan een 
gunstige staat van instandhouding van de soort.  
Kort gezegd worden de onder de Flora- en faunawet beschermde plant- en diersoorten in drie 
categorieën opgedeeld, met elk een ander regime wat betreft ontheffingen:  
 
- algemene soorten (FF1);   
- overige soorten (FF2);  
- streng beschermde soorten (FF3).  
 
De categorie ‘algemene soorten’ –zoals mol en konijn - is voor de meeste activiteiten vrijgesteld 
voor een ontheffingsaanvraag.  
De categorie ‘overige soorten’ is eveneens voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een ont-
heffingsaanvraag, mits die activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. In zo'n code geeft 
een sector zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van beschermde soorten zo 
veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld: altijd eerst inventariseren waar de soorten precies 
voorkomen en daar met de werkzaamheden rekening mee houden, bijvoorbeeld door een hol af 
te schermen of de standplaats van planten aan te geven. Voor ingrepen waarvoor geen goedge-
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keurde gedragscode bestaat, moet ten aanzien van verblijfplaatsen van beschermde soorten uit 
de categorie ‘overige soorten’, een ontheffing worden aangevraagd. Daarbij kan worden volstaan 
met een zogenaamde lichte toetsing. Dat houdt in dat de voorgenomen maatregelen ‘geen af-
breuk doen aan gunstige staat van instandhouding van de soort’.  
De categorie ‘streng beschermde soorten’ omvat de soorten die worden genoemd in bijlage 4 van 
de Habitatrichtlijn of bijlage 1 van AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet. Voor de categorie 
‘streng beschermde soorten’ wordt slechts in een beperkt aantal situaties een vrijstelling verleend. 
Voor bijlage 1 soorten wordt getoetst aan de volgende drie criteria (Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, 2005):  
 
1) er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort  

2) er is geen goed alternatief  

3) de activiteit past binnen een van de hierna genoemde belangen: 
  
- Onderzoek en onderwijs;  
- Repopulatie en herintroductie;  
- Bescherming van flora en fauna;  
- Veiligheid van het luchtverkeer;  
- Volksgezondheid of openbare veiligheid;  
- Dwingende redenen van openbaar belang;  
- Voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom  
- Belangrijke overlast veroorzaakt door dieren;  
- Uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de land-
bouw en bosbouw;  
- Bestendig gebruik;  
- Uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.  
 
De boven vermelde drie criteria vormen de zg. uitgebreide toets en aan alle drie moet worden 
voldaan. Als het gaat om een ontheffingsaanvraag in het kader van ruimtelijke inrichting of ont-
wikkeling en het gaat om streng beschermde soorten en/of vogels, dan wordt extra getoetst op 
een vierde criterium:  
 
4) de werkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat er sprake is van ‘zorgvuldig 
handelen’  
 
Voor ruimtelijke maatregelen kan men ten aanzien van streng beschermde soorten uit Bijlage IV 
van de Habitatrichtlijn ontheffing krijgen op grond van belangen die zijn opgenomen in de Habitat-
richtlijn. Dat zijn:  
 
- Bescherming van flora en fauna  
- Volksgezondheid of openbare veiligheid  
- Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco-
nomische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.  
 
Voor ruimtelijke maatregelen kan men ten aanzien van vogels ontheffing krijgen op grond van 
belangen die zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn. Dat zijn:  
 
- Bescherming van flora en fauna  
- Veiligheid van het luchtverkeer  
- Volksgezondheid of openbare veiligheid  
 

a. Natuurbeschermingswet 1998 
  

Natuurbeschermingswet 1998 beschermt verschillende soorten gebieden  
De eerste Natuurbeschermingswet in Nederland dateert van 1967, deze wet maakte het mogelijk 
om natuurgebieden en soorten te beschermen, onder andere door het aanwijzen van Bescherm-
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de Natuurmonumenten. Deze oorspronkelijke natuurbeschermingswet is in 1998 vervangen en 
sindsdien richt de wet zich nog uitsluitend op de bescherming van gebieden.  
De bepalingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (tezamen genoemd “Natura 2000”) zijn 
geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet. Zodoende is het Europese beleid ten aanzien 
van natuurbescherming in de Nederlandse wet verankerd. De Natuurbeschermingswet regelt de 
aanwijzing en bescherming van de volgende soorten gebieden:  
 
- Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (samen zijn dit de Natura 2000-gebieden);  
- Beschermde Natuurmonumenten;  
- Wetlands (RAMSAR Conventie).  
 
De Vogelrichtlijn  
De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het wild 
levende vogelsoorten en in het bijzonder op de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare vogel-
soorten. In de richtlijn worden nadere regels gesteld aan de bescherming, het beheer en de regu-
lering van vogelsoorten. Een aantal gebieden is hierbij aangewezen als speciale beschermings-
zone. gebieden maken onderdeel uit van Natura 2000, het ecologische netwerk van natuurgebie-
den in Europa. Voor beschermde vogelsoorten kan geen ontheffing worden aangevraagd voor 
uitvoering van werkzaamheden.  
 
De Habitatrichtlijn  
De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) richt zich op de instandhouding van natuurlijke habitats, 
habitats van soorten en de bescherming van plant- en diersoorten, met uitzondering van vogels. 
In bijlage I van deze richtlijn worden speciale beschermingszones aangewezen voor kwetsbare, 
bedreigde of zeldzame habitattypen. Bijlage II vermeldt de kwetsbare, bedreigde of zeldzame 
dier- en plantensoorten die beschermd moeten worden door speciale beschermingszones aan te 
wijzen. Bijlage IV vermeldt in het wild voorkomende kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en 
plantensoorten die strikt beschermd moeten worden.  
 
Natura 2000  
De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vormen samen Natura 2000. Alle lidstaten van de 
Europese Unie wijzen beschermde natuurgebieden aan die waardevol zijn voor het behoud van 
biodiversiteit in Europa. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige 
afweging maken rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze 
vergunningen worden verleend door de provincies of door de minister van LNV. Daarnaast zal 
Nederland in de komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheersplan-
nen opstellen. Deze beheersplannen maken duidelijk welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in 
en om die gebieden.  
 
Beschermde Natuurmonumenten  
Met de aanwijzing van Natura 2000-gebieden zullen Beschermde Natuurmonumenten die over-
lappen met zo'n aanwijzing komen te vervallen. De buiten de Natura 2000 gebieden gelegen Be-
schermde Natuurmonumenten blijven bestaan. Beschermde Natuurmonumenten zijn als zodanig 
aangewezen vanwege de aanwezigheid van grote ecologische waarden.  
Wetlands (RAMSAR Conventie)  
De Ramsar-conventie is een internationale overeenkomst inzake watergebieden (draslanden) die 
van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels. Een groot 
deel van deze beschermde wetlands is in Nederland ook al als Natura 2000 gebied aangewezen.  
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4.1 Beschrijving van het plangebied  
 
Het plangebied (in geel weergegeven).  
Het plangebied (figuur 1) ligt ten westen van de bebouwde kom van Elspeet en is in gebruik als 
woonhuis met diverse agrarische opstallen. Het huidige perceel grenst in het toekomstbeeld aan 
de nieuwe uitbreiding van Elspeet Noord. Het aangrenzende gebied ten westen van het plange-
bied bestaat voornamelijk uit een open agrarisch landschap. Ten oosten van het plangebied be-
vindt zich de Nachtegaalweg.  
 

 
Figuur 1 locatie plangebied (in geel weergegeven) 

 
4.2  Veldinventarisatie  
Op 25 maart en 11 april is het plangebied en directe omgeving bezocht. Daarbij werden de aan-
wezige biotopen beoordeeld op hun geschiktheid als habitat voor beschermde diersoorten en 
werden alle beschermde planten geïnventariseerd. Tevens werd er in het plangebied en in een 
straal van 400 meter daaromheen gezocht naar (tekenen van aanwezigheid van) beschermde 
zoogdieren. Hierbij werd o.a. gebruikt gemaakt van de bij de Gemeente Nunspeet bekende loca-
ties van o.a. dassenburchten. Met betrekking tot zoogdieren werd speciaal gelet op pootafdruk-
ken, krabsporen, wissels, uitwerpselen, haren, graafsporen, holen, en potentieel geschikte ver-
blijfplaatsen.  
Aan de hand van relevante (verspreidings)literatuur (Bijlsma et al., 2001; Bos et al., 2006; Broek-
huizen et al., 1992; Limpens et al., 1997; RAVON, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011; 
Van Roomen et al., 2000 en SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002) is vervolgens ingeschat 
welke beschermde soorten mogelijk in het plangebied voorkomen. Tevens is ook de NDFF data-
bank geraadpleegd. 
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5.1 Resultaten beleidsinventarisatie  
Het plangebied bevindt zich buiten de EHS (Ecologische HoofdStructuur. Het bos op circa 600 m 
ten zuiden van het plangebied maakt eveneens deel uit van de EHS, categorie ‘natuur’ (zie figuur 
2).  
 
 

 
Figuur 2. Ligging van het plangebied (in geel) ten opzichte van de EHS en Natura 2000 gebied 

 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is ‘Veluwe’, aan de noord- en zuidzijde ligt dit op ruim 600 
afstand van het plangebied (zie figuur 2). Het plangebied en haar omgeving (inclusief de bebouw-
de kom van Elspeet) maken deel uit van Nationaal Landschap Veluwe . Het dichtstbijzijnde Be-
schermd Natuurmonument is ‘Leemputten bij Staverden’, op circa 3,8 km afstand van het plange-
bied (zie figuur 3).  
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figuur 3 ligging t.o.v. Leemputten Staverden  

 
 
5.2 Gebiedsbescherming;  
 
In de Natuurschoonwet 1928 zijn gebieden aangewezen ter bescherming van de daar aanwezige 
natuur. Recentelijk zijn als uitvloeisel van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zogenaamde 
Speciale Beschermingszones (SBZ) onderscheiden. Deze gebieden vormen samen het Neder-
landse deel van Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden.  
 
De Europese richtlijnen bepalen dat van elk project of plan dat niet direct verband houdt of nodig 
is voor het beheer van een SBZ, maar wel afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, een ‘passende’ beoordeling moet 
worden gemaakt rekening houdend met de instandhoudingsdoelstelling van het hele gebied. Het 
is de gewoonte om voorafgaand aan deze uitgebreide beoordeling te onderzoeken of er met be-
trekking tot het initiatief broed- en wintervogels, andere planten-, diersoorten en habitattypen, 
waarvoor de SBZ is bedoeld in het geding zijn.  
 
5.3  Bestemming - Woondoeleinden; 
 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een speciale beschermingszone (SBZ) zoals bedoeld 
in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze zones samen vormen het toekomstig Europees netwerk van 
vogel en natuurgebieden, Natura 2000. Buiten de bebouwde kom Elspeet ligt de dichtstbijzijnde 
SBZ. De betreffende locatie is ook geen onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Neder-
land (EHS). Het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied ligt op ca. 600 m afstand en betreft de 
speciale beschermingszone (SBZ) Veluwe. Dit gebied is meer dan 90.000 ha groot en omvat alle 
bossen, heidevelden en zandverstuivingen van de Veluwe. De Veluwe kwalificeert zich als SBZ 
onder de Vogelrichtlijn, omdat het gebied behoort tot een van de vijf belangrijkste broedgebieden 
van: Soort -Wespendief, Nachtzwaluw, IJsvogel, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Duinpieper, 
Grauwe klauwier. De bossen, heidevelden en zandverstuivingen zijn verder van belang als 
broedgebied voor: Soort -Draaihals, Roodborsttapuit en Tapuit. De verspreiding van de habitats 
van deze vogels hebben mede de begrenzing van het toekomstige woongebied bepaald. 
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6.1 Resultaten beleidsinventarisatie  
Het plangebied bevindt zich buiten de EHS (Ecologische HoofdStructuur. Het bos op circa 600 m 
ten zuiden van het plangebied maakt eveneens deel uit van de EHS, categorie ‘natuur’ (zie figuur 
2).  
 
6.2  Resultaten veldinventarisatie 
  
Overige zoogdieren  
De oostzijde , bestaat het plangebied uit weiland. Tijdens het veldbezoek werden enkele konij-
nengraafjes en –keutels aangetroffen. Sporen, wissels, uitwerpselen etc. van andere zoogdieren, 
die behoren tot de categorieën ‘streng beschermde soorten’ of ‘overige soorten’ zijn tijdens het 
veldbezoek niet aangetroffen. Tabel 1 geeft de zoogdiersoorten weer die (mogelijk) een vaste 
rust- en verblijfplaats in het plangebied hebben. Tevens zijn tijdens het veldbezoek  enkele mols-
hopen waargenomen. 
 
Tabel 1. beschermde zoogdiersoorten die (mogelijk) een vaste rust- en verblijfplaats in het plan-
gebied hebben. De status van de soorten in de Flora- en faunawet is eveneens weergegeven.  
 
 FF1  FF2  FF3  
Aardmuis (Microtus agrestis)  X  
Bosmuis (Apodemus sylvati-
cus)  

X  

Huisspitsmuis (Crocidura 
russula)  

X  

Veldmuis (Microtus arvalis)  X  
Egel (Erinaceus europeus)  X  
Mol (Talpa europea)  X  
Konijn (Oryctolagus cunicu-
lus)  

X  

Vos (Vulpes vulpes)  X  
Das (Meles meles)                                           X 
  
 
 
7 Flora 
 
Er zijn geen beschermde planten op het perceel aanwezig. 
 
8 Avifauna 
 
De broedvogelsamenstelling van het plangebied is niet aan de orde 
Aangetroffen vogelsoorten zijn: merel, houtduif, kool- en pimnpelmees en steenuil in een be-
woonde steenuilenkast welke is gesitueerd in een van de drie oude eiken staande op de grens 
van het perceel Nachtegaalweg 39.                      
                             

9 Zoogdieren 
 
Op het perceel zijn slechts algemene soorten zoals mol aangetroffen. Overige zoodieren en/of 
zoogdiersporen zijn niet aangetroffen. 
 
Vleermuiswaarnemingen in het plangebied  
 
 



- 13 - 

              
gewone dwergvleermuis  ruige dwergvleermuis         laatvlieger 
 
9a Monitoring vleermuizen 
 
Vleermuizen gebruiken de betreffende locatie niet als woon- en verblijfplaats. Uit een inspectie 
van de bebouwing is vast komen te staan dat de hoofdgebouwen zoals boerdrij met schuren geen 
aanleiding geven gezien hun bouwstijl waar vleermuizen gebruik van zouden kunnen maken. Wel 
wordt de omgeving van het plangebied in combinatie met de boombeplanting vermoedelijk ge-
bruikt als foerageergebied. Ook ten aanzien van de bomen (vnl. Inlandse eiken zijn geen holtes 
waargenomen die zouden leiden naar mogelijke verblijfplaatsen van de rosse vleermuis. Geen 
verder onderzoek nodig. 
 
Extra aandacht voor Vleermuizen. 
 
“Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren met een complex seizoensgebonden landschapsgebruik 
dat gerelateerd is aan de beschikbaarheid van voedsel. Vleermuizen voeden zich met insecten. 
Per nacht wordt een grote hoeveelheid insecten gegeten. Vleermuizen zijn aangewezen op een 
grote diversiteit aan ecotypen, welke een groot constant voedselaanbod opleveren. 
Daarnaast zijn vleermuizen afhankelijk van landschapselementen. Met behulp van landschaps-
elementen (bomenlanen, huizenrijen, houtwallen e.d.)  kunnen vleermuizen zich oriënteren door 
middel van het uitzenden van geluiden. Open landbouwgebieden bijvoorbeeld zijn daarom onaan-
trekkelijk voor vleermuizen. 
Vleermuizen verblijven overdag, gedurende het zomerseizoen, in kleine ruimten als spouwmuren 
of gaten in bomen. Afhankelijk van de soort, bewonen vleermuizen bomen of gebouwen. 
Vooral vrouwtjes zitten bij elkaar, in een kolonie. Hier worden de jongen in groot gebracht. 
 
Vliegrouten en foerageergebieden 
 
Als de schemering valt vliegen de vleermuizen uit en gaan via vaste vliegroutes naar de foera-
geerplaatsen. Soms liggen de foerageerplaatsen en kolonies meer dan 10 km uit elkaar. Op de 
foerageerplaatsen wordt gedurende de hele nacht gefoerageerd, al vindt dat midden in de nacht 
minder plaats.  
Bij het aanbreken van de dag vliegen de vleermuizen via de vliegroutes weer terug naar de kolo-
nie. De afstand die wordt afgelegd tussen verblijfplaats en foerageergebied hangt voor een groot 
deel samen met de soort. Grote en fysiek sterkere soorten leggen een grotere afstand af dan 
kleinere soorten. Daarnaast hebben grote soorten een lagere echolocatie die verder reikt. Hier-
mee kunnen grote soorten zich ook makkelijker verplaatsen over langere afstanden. 
 
Herfst en winter. 
 
De paring vindt plaats in de herfst, in tegenstelling tot de meeste andere zoogdieren. De jongen 
worden in het daarop volgende voorjaar geboren. De vleermuizen leven in de herfst nagenoeg 
niet meer in kolonies, maar solitair. Voor de paring worden paarplaatsen gebruikt die vaak afwij-
ken van de kolonieplaatsen. Vaak worden in de herfst ook andere soorten en aantallen vleermui-
zen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de ruige vleermuis. Deze soort wordt meer in de 
herfst aangetroffen dan in het voorjaar. Daarnaast worden in de herfst vaak andere foerageer-
plaatsen gebruikt. De vleermuizen zijn immers niet meer gebonden aan de kolonieplaats. 
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In de winter houden de vleermuizen een winterslaap op vaste verblijfplaatsen. In tabel 1 wordt 
een overzicht gegeven van het soort verblijfplaats per soort gedurende de zomer en de winter. De 
winterverblijfplaatsen zijn donkere koele ruimten met een constant microklimaat. 
Afhankelijk van de soort zijn dit gebouwen (bunkers,grotten e.d.) 0f bomen. Slechts zeer spora-
disch komen winterverblijfplaatsen overeen met zomerverblijf”. 
plaatsen. 
    Zomer      Winter 
 
Dwergvleermuis  gebouw   ijskelder, groeve O 
Ruige dwergvleermuis  gebouw/boom  ijskelder, groeve O 
Laatvlieger   gebouw   gebouw   O 
Rosse vleermuis  boom   boom   O 
 
10 Amfibieën, reptielen en vissen  
 
Er zijn op de locatie geen amfibieën, reptielen of vissen waargenomen. Het gebied is niet ge-
schikt als woon- en verblijfplaats van wege het ontbreken aan poelen en watergangen. 
 
11 Ongewervelde dieren  
 
Vliegend hert 
Sprinkhaanachtigen 
Vlinders 
 
Vliegend hert 
Van het vliegend hert is bekend dat alle betrouwbare waarnemingen afkomstig zijn van de Veluwe 
dat hiermee het grootste kernverspreidingsgebied van Nederland is. Binnen deze verspreidings-
gebieden op de Noord-Veluwe zijn duidelijk enkele hotspots te onderscheiden, waarvan twee 
grote te vinden zijn rond Vierhouten en Elspeet. 
 
Met betrekking tot deze locatie is dit niet aan de orde vanwege het ontbreken aan geschikt ei-
kenhout met witrot. 
                                       
  
Algemene conclusie 
 

- De onderzoekslocatie heeft geen natuurwaarden. Gebieden die zijn beschermd in het 
kader van de natuurbeschermingswet liggen op geringe afstand van het plangebied 
en zijn hiervan gescheiden door bebouwing en infrastructuur. 

 
- Aard van de ingreep en omvang ontwikkeling heeft geen negatief significant effect. 

 
 

- Geen vergunning nodig op grond van natuurbeschermingswet. 
 

- Plangebied valt buiten Ecologische hoofdstructuur. Er is geen afname van areaal. 
Is niet in strijd met streekplan Gelderland 2005 

 
- nadere inventarisatie vleermuizen van te saneren omgeving is niet noodzakelijk 
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-    
 

- Dakconstructies hermetisch afgesloten voor vogelnestvorming en toegankelijkheid 
t.a.v. vleermuizen. In schuren ontbreken aftimmeringen waarachter zich mogelijke 

nestlocaties kunnen bevinden.    
 
- nadere inventarisatie vliegend hert  is niet aan de orde. 
 
- Op de wezenlijk te veranderen bouwlocatie zelf zijn geen  permanent bewoonde 

nesten aanwezig. 
 

-  
In de randzone bevindt zich een steenuilenpaar, die de aanwezige steenuilenkast ge-
bruikt als broedlocatie. Het aangrenzende gebied is door de eigenaar in samenspraak 
met de gemeente voor steenuilen verder geschikt gemaakt door het aanbrengen van 
extra houtsingels, solitaire bomen, welke als knotbomen beheerd zullen gaan worden. 
Daarnaast wordt na realisering van de veranderende bouw in de overgang tussen 
tuin/erf en agrarisch landschap een hoogstamfruittuin aangelegd met in het verlengde 
van de erfgrens een veedrinkpoel. In eerste instantie heeft de eigenaar vooruit lopend 
op de nieuwe ontwikkelingen het aangrenzende erf meer steenuilvriendelijk gemaakt. 
Tevens heeft de eigenaar een te behouden open kapschuur in de nok geschikt ge-
maakt voor steenuilen door een aangebrachte inpandige nestkast. 
 

     
 

- belangrijke rust-of foerageergebieden van overige vogelsoorten zijn niet aanwezig. Er 
broeden in de omgeving van het plangebied vermoedelijk een aantal algemene 
broedvogels in de aangrenzende tuinen. Daarom kan men ervan uitgaan dat geen 
verbodsbepalingen worden overtreden.  

 
 
Dirk Verheij 
23 april 2013 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Slaa + van Asselt architecten BNA heeft ArGeoBoor een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Nachtegaalweg 35 te Elspeet (Gemeente 

Nunspeet). De aanleiding van het onderzoek is de voorziene functie verandering van het 

perceel. De functie verandering wordt gevolgd door de sloop van de bestaande bebouwing en 

de nieuwbouw van 2 woningen. Hierbij bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op 

plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is en eventueel aanwezige archeologische 

resten verstoord zullen gaan worden.  In dit kader heeft een archeologisch onderzoek 

plaatsgevonden. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om 

uitspraken te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en 

mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. De volgende vragen staan bij het 

onderzoek centraal: 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 Is de bodem nog intact? 

 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen nieuwbouw van 2 woningen? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011). 

1.3 Administratieve gegevens 

Tabel 1: administratieve gegeven. 

Projectnaam Nachtegaalweg 35 te Elspeet 
Toponiem: Nachtegaalweg 35 
Plaats Elspeet  
Kadastrale nr.  Nunspeet F 6467 
Provincie: Gelderland 
Gemeente: Nunspeet 
Opdrachtgever: Slaa + van Asselt architecten BNA 
Bevoegd gezag: Gemeente Nunspeet 
Deskundige namens bevoegd 
gezag 

Dhr. M. Wispelwey, regio-archeoloog Noord Veluwe 

Coördinaten plangebied 181.871/478.654 
181.912/478.646 
181.909/478.602 
181.865/478.605 

Oppervlakte: Circa 1.850 m2 
Kaartblad: 27C 
Onderzoekmeldingsnummer: 57090 
Onderzoeknr. 46313 
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2 Gegevens plangebied 

 

Afbeelding 2: Detailkaart van het plangebied met de locaties van de boorpunten. 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied betreft het perceel Nachtegaalweg 35. De Nachtegaalweg is gelegen ten 
westen van de kern van Elspeet (afbeelding 1 voorblad).1 Het perceel is bebouwd met diverse 
opstallen (zie afbeelding 2). Nr. 35 betreft de woning en de overige bebouwing zijn stallen en 

schuren.  

Het maaiveld ligt op circa 27,5 m + NAP.2 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De bestaande bebouwing, met uitzondering van een schuur, wordt afgebroken, waarna er op 

het perceel twee woningen worden gebouwd. Hierbij zal de bodem verstoord worden op 

plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is. De woningen krijgen geen kelder. De 

woningen zullen worden gefundeerd op staal waarbij de bodemverstoring zal bestaan uit het 

graven van vorstranden tot op de C-horizont van het aanwezige dekzand. De breedte van de 

sleuven ten behoeve van de vorstranden zal circa 80 cm zijn.  

 

                                                             
1 Kadaster 2012 
2 Actueel hoogtebestand Nederland (AHN) 
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3 Archeologische verwachting3 

De archeologische verwachting voor het plangebied is middelmatig. Voor deze gebieden geldt 

een vrijstellingsgrens van 500 m2. Er staat een monumentale boerderij die gesloopt zal gaan 

worden. Er bestaat een kans dat er een middeleeuwse voorloper van deze boerderij te vinden 

is. Het landschap wordt omschreven als glooiingen van daluitspoelingswaaiers met een 

cultuurdek. Dit cultuurdek zou moeten bestaan uit een enkeerdgrond, waaronder 

archeologische vindplaatsen uit de prehistorische en middeleeuwse periode aanwezig kunnen 

zijn. Doel nu is om met booronderzoek inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de intactheid 

daarvan.  

 

Afbeelding 3. Ligging van het plangebied (paarse vlak) op een uitsnede uit de archeologische 

verwachtingskaart van de Gemeente Nunspeet.4  

                                                             
3 Persoonlijke mededeling dhr. M. Wispelwey regio-archeoloog Noord Veluwe 
4 Keunen e.a. 2013 
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Afbeelding 4: Een kaart van de omgeving van het plangebied uit 1806. De boerderij is al 

aanwezig. 

 
Abeelding 5: Plangebied op een kaart uit 1832. 

Bekende bodemverstoringen 

De bestaande woning is waarschijnlijk ook gefundeerd op staal. Ter plaatse van de stallen zijn 

ook kelders aanwezig.  
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4 Beleid 

Op basis van het gemeentelijk beleid en in overleg met de gemeente Nunspeet is bepaald dat 

op de locatie een archeologisch veldonderzoek door middel van boringen dient te worden 

uitgevoerd. Een bureauonderzoek werd niet nodig geacht. Het doel van het onderzoek is het 

bepalen van de bodemopbouw (verkennend). 

5 Archeologisch veldonderzoek 

5.1 Methode 

Veldinspectie 

Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen 

zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.  

Verkennend booronderzoek 

In het plangebied zijn 6 boringen (nrs 1/t/m 6) gezet met Edelmanboor met een diameter van 

7 cm. De boringen zijn verspreid over het plangebied tot minimaal 30 cm in de C-horizont 

uitgevoerd. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.5 De niet 

verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor 

bodemclassificatie voor Nederland.6 Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, 

zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien 

aanwezig beschreven.7  

5.2 Resultaten 

Veldinspectie 

Uit de veldinspectie bleek dat het terrein gelegen tussen de bebouwing verhard was. Hier 

konden geen boringen worden uitgevoerd (zie arcering in afbeelding 2). 

Verkennend booronderzoek 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in 

afbeelding 2. De boringen zijn ingemeten met een GPS ontvanger.8 

Bodemopbouw en interpretatie 

In de boringen 1, 2, 3, en 6 is de bodem tot een diepte tussen 90 en 130 cm –mv geroerd tot in 

de C-horizont. In de boringen 2, 4, 5 en 6 is een ten dele aangetast landbouwdek 

(enkeerdgrond) aangetroffen. In boring 4 is onder het landbouwdek tussen 70 en 85 cm –mv 

een B-horizont aanwezig. Deze laag is zeer compact en doet denken aan een oerbank. De 5cm 

dunne laag hieronder is eveneens compact en er zitten ijzerhuidjes om de zandkorrels. De 

ondergrens van beide lagen is scherp. Mogelijk is sprake van een door uittredende kwel 

ijzerrijk geworden bodemlaag. In boring 5, uitgevoerd in de tuin, is onder een dikke humeuze 

                                                             
5 NEderlands Normalisatie-instituut 1989 
6 Bakker en Schelling 1989 
7 Bosch 2007 
8 GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code,  SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m 
nauwkeurig. 
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bodem een BC-horizont aanwezig. In het plangebied bestaat de diepere C-horizont uit zeer fijn 

zand. Het overige zand is matig fijn en plaatselijk zwak grindig.  

 

Boornr. Opgebracht Geroerd Landbouwdek B-
horizont 

BC-
horizont 

C-
horizont 
matig 
fijn zand 

C 
horizont 
zeer fijn 
zand 

1 0-45 45-130 -  - 130-160  

2  0-55 55-90  -  90-120 

3  0-120     120-200 

4 0-50  50--70 70-
85/90 

 90-140 
matig 
grof 

140-170 

5   0-70  70-80 80-100  

6  60-120 0-60   120-140 140-150 

Tabel 2: De begrenzing van de aangetroffen bodemlagen. 

Archeologische indicatoren 

Bij het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  

6 Synthese 

De diepe verstoringen in de boringen 1, 3 en 6 hangen mogelijk samen met een sloot, greppel  

of vergravingen ten behoeve van de bebouwing ter plaatse. Mogelijk lag er een greppel of 

sloot rondom de boerderij zoals deze aanwezig is op de kaarten uit 1806 en 1832. In de 

boringen 2 en 5 is sprake van een landbouwdek tot in de C- respectievelijk BC-horizont. In 

boring 4 is een B horizont aanwezig die kenmerken heeft van een kwelsituatie en minder heeft 

van een daadwerkelijke inspoelingslaag (humus B). De interpretatie van de resultaten van het 

booronderzoek zijn weergegeven in afbeelding 6. De bodem is verstoord rondom de kern van 

de oude bebouwing. Hoe de bodemopbouw ter plaatse van de oude bebouwing, met een 

oppervlakte van circa 550 m2 is, is als gevolg van de aanwezige verharding en bebouwing niet 

onderzocht. Mogelijk zijn nog resten van een voorganger aanwezig. De resultaten van een 

proefsleufonderzoek aan de overzijde van de Nachtegaalweg hebben geen archeologische 

sporen ouder dan uit de 18e eeuw opgeleverd.9 De kans dat oudere voorlopers op de locatie 

aanwezig zijn wordt klein geacht. De kans dat waardevolle archeologische resten op de locatie 

aanwezig zijn wordt klein geacht.  

                                                             
9 Huisman 2009 
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Afbeelding 6. Resultaten van het booronderzoek. 

7 Conclusies  

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De bodem is in 5 van de 6 boringen verstoord tot in de BC of C-horizont. In de boringen 

1, 3 en 6 lijkt de verstoring aanzienlijk dieper dan de C horizont. In de boringen 2 en 5 is 

de bodem geroerd tot in de top van de C of tot in de BC horizont. In boring 4 is een 

compacte B-achtige horizont aangeboord. 

 Is de bodem nog intact? 

De top van het bodemprofiel is ter plaatse van de uitgevoerde boringen grotendeels 

verstoord. Dit betreffen ingravingen (boringen 1, 3 en 6) of aantasting door het 

ploegen van de bodem ten behoeve van de landbouw (boringen 2 en 5). In boring 4 lijkt 

de bodem nog aardig intact, maar lijkt het te gaan om een waterharde oerbankachtige 

laag. 

 Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Ter plaatse van de boringen, worden archeologische resten meer verwacht. Op basis 

van het verkennend booronderzoek kan niet uitgesloten worden dat ter plaatse van de 

huidige bebouwing nog resten van een voorganger aanwezig zijn. Dit gedeelte van het 

plangebied heeft een oppervlakte van circa 550 m2. Ook hier is de bodem waarschijnlijk 

al voor een aanzienlijk deel verstoord door de huidige bebouwing en andere 

ingravingen zoals riolering en kabels en leidingen. De kans op archeologische waarden 

in het plangebied wordt klein geacht. 
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 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen nieuwbouw van 2 woningen? De nieuwbouw van de 2 woningen is 

grotendeels voorzien in het gedeelte waar de bodem verstoord is en voor een gedeelte 

dat nog niet voldoende onderzocht is. Gezien de kleine kans op archeologische resten in 

het deel van het plangebied dat nog onvoldoende onderzocht is, wordt geconcludeerd 

dat de voorziene werkzaamheden geen bedreiging vormen voor het archeologische 

erfgoed.  

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? 

Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

8 Aanbeveling/Selectieadvies 

Ondanks dat een klein gedeelte van het plangebied niet voldoende onderzocht is, wordt de 

kans op het aantreffen van archeologische resten in het plangebied klein geacht. Belangrijkste 

feiten zijn de verstoorde bodem in de boringen rondom de kern van oude bebouwing en het 

ontbreken van aanwijzingen voor activiteiten ouder dan de 18e eeuw bij het aan de overzijde 

van de weg uitgevoerde proefsleufonderzoek. Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet 

nodig geacht. Het verdient de aanbeveling om de bouwputten te laten onderzoeken door 

amateur archeologen om na te gaan of zich nog resten van een oudere voorganger op de 

locatie bevinden.  

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om, indien inderdaad sporen worden aangetroffen, contact op te nemen met de 

dhr. M. Wispelwey regio-archeoloog Noord-Veluwe.  
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OAGB.085 Nachtegaalweg 35boorstaten

projectnummer

OAGB.085
blad

1/3
locatie

Elspeet
opdrachtgever

Slaa + van Asselt Architecten BNA
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Nachtegaalweg 35

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring 1 (160cm) datum: 05-06-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, zwak grindig. Grijs-lichtgeel.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Zand, matig siltig, zwak grindig. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; veel gele vlekken;
scherpe ondergrens; geroerd; .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring 2 (120cm) datum: 05-06-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--

Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; humeuze brokken; scherpe
ondergrens; geroerd; .

--

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
oude bouwvoor.

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan zeer
fijn; C horizont dekzand .

--
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projectnummer

OAGB.085
blad

2/3
locatie

Elspeet
opdrachtgever

Slaa + van Asselt Architecten BNA
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Nachtegaalweg 35

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring 3 (200cm) datum: 05-06-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; vlekken donker bruin;
scherpe ondergrens; geroerd; .

--

Zand, matig siltig, matig grindig, matig
humeus. Donkerbruin. scherpe ondergrens;
vlekken licht grijs; geroerd; .

--

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; vlekken licht grijs;
geroerd; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan zeer
fijn; veel humeuze vlekken; geroerd; gat loopt
vol .

--

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring 4 (170cm) datum: 05-06-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Grijs.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Zwart-grijs. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; oude bouwvoor .

--

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
compact; Bhs horizont? dekzand .

--

Zand, matig siltig, zwak humeus.
Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; ijzerhuidjes; veldpodzol?.

--

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
zandmediaan matig grof; C horizont; scherpe
ondergrens  .

--

Zand, matig siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
zeer fijn; C horizont dekzand . --
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projectnummer

OAGB.085
blad

3/3
locatie

Elspeet
opdrachtgever

Slaa + van Asselt Architecten BNA
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Nachtegaalweg 35

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 5 (100cm) datum: 05-06-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; landbouwdek/bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont dekzand .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring 6 (150cm) datum: 05-06-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor/ landbouwdek
.

--

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin-zwart.
zandmediaan matig fijn; enkele vlekken  licht
grijs; geroerd; scherpe ondergrens .

--

Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig grof; scherpe ondergrens; vlekken
donker bruin; kwel.

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; C horizont
dekzand .

--


