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De initiatiefnemer is van plan om in het plangebied Imbosweg 32, Loenen, de bestaande 

bedrijfswoning te slopen en een burgerwoning te bouwen. 

Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om voordat deze ingreep plaatsvindt 

onderzoek te doen naar het eventuele voorkomen van beschermde flora en fauna. Om dergelijk 

soortgericht veldonderzoek goed te kunnen plannen en uitvoeren is het noodzakelijk te weten welke 

flora en fauna potentieel voorkomen in het plangebied. 

Naast het effect op beschermde soorten kan het nodig zijn om onderzoek te verrichten naar de 

eventuele negatieve effecten van de ingreep op de kwaliteit van beschermde gebieden in de 

omgeving. 

 

Door middel van deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord: 

 Welke middels de Flora- en faunawet beschermde flora en fauna komen potentieel voor in 

het plangebied? 

 Welke negatieve effecten kan de potentieel aanwezige flora en fauna ondervinden van de 

ingreep? 

 Houdt, gelet op de mogelijke negatieve effecten, het uitvoeren van de ingreep een 

overtreding van de Flora- en faunawet in? 

 Naar welke soorten en voor deze soorten belangrijke functies dient eventueel aanvullend 

onderzoek plaats te vinden? 

 Zijn negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand uit te sluiten of is hiervoor 

een nadere toetsing nodig? 

 

In hoofdstuk 2 wordt de relevante wet- en regelgeving toegelicht. In hoofdstuk 3 worden werkwijze en 

inspanning beschreven, en in hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van het plangebied. In hoofdstuk 5 

worden de resultaten van de flora- en fauna-inventarisatie gepresenteerd. De ingreep wordt in 

hoofdstuk 6 omschreven. In hoofdstuk 7 worden vervolgens de mogelijke effecten van de ingreep 

gerelateerd aan de (potentiële) flora en fauna en getoetst aan de Flora- en faunawet. Ook wordt 

ingeschat of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand uitgesloten kunnen worden. 

In hoofdstuk 8 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. Tevens is een korte bronnenlijst 

opgenomen (hoofdstuk 9). 
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De Flora- en faunawet is de soortgerichte implementatie van de Europese Habitatrichtlijn en 

Vogelrichtlijn en bundelt de bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen: 

Vogelwet 1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: soortenbescherming), Nuttige 

Dierenwet 1914 en Wet Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en faunawet 

beschermt in beginsel soorten. 

Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of planten zijn verboden, tenzij dit 

uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook altijd zaak om, waar mogelijk, 

activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren en planten aan te brengen. 

De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren. In de wet is dan ook een 

zorgplicht opgenomen: iedereen moet 'voldoende zorg' in acht nemen voor alle in het wild 

voorkomende dieren en planten (niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. 

 

De Flora- en faunawet kent, naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepalingen welke relevant zijn 

voor de onderhavige toetsing: 

Artikel 8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 

te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten. 

Artikel 11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 

nemen of te verstoren. 

Artikel 12 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
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Op 23 februari 2005 is de AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet in werking getreden. In dit besluit 

is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens introduceert de AMvB de 

gedragscode. 

Tabel 1 

Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer de 

werkzaamheden vallen onder: 

 bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw, 

 bestendig gebruik, 

 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Soorten opgenomen in Tabel 1 zijn licht beschermd. Er dient een ontheffing te worden aangevraagd 

wanneer de werkzaamheden niet onder een van bovengenoemde categorieën vallen en er een (te 

verwachten) negatief effect op de soorten uit Tabel 1 is. Deze aanvraag wordt door bevoegd gezag 

onderworpen aan een lichte toets. Daarbij wordt getoetst of de gunstige staat van instandhouding 

van de soort niet in het geding is en of de activiteit een redelijk doel dient. 

Tabel 2 

Soorten opgenomen in Tabel 2 zijn zwaar beschermd. Hierbij geldt een vrijstelling mits gewerkt wordt 

volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Vallen de werkzaamheden niet onder de 

bij Tabel 1 genoemde categorieën of wordt niet gewerkt volgens een gedragscode, dan moet een 

ontheffing aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt, net als voor de soorten van Tabel 1 geldt, 

onderworpen aan een lichte toets. 

Tabel 3 

De soorten opgenomen in Tabel 3 zijn strikt beschermde soorten. Ook wanneer werkzaamheden 

vallen onder een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën geldt niet zonder meer een vrijstelling. 

Alleen bij bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens 

een goedgekeurde gedragscode. Werkzaamheden die in een van de andere categorieën vallen en 

die negatieve effecten op beschermde soorten (kunnen) hebben zijn ontheffingsplichtig. Voor het 

verstrekken van een ontheffing wordt deze onderworpen aan een zware toets wanneer: 

 er geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit is, 

 de geplande activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort, 

 er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang. 

Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een van de volgende 

door de Habitatrichtlijn erkende belangen: 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten, 
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 bescherming van flora en fauna, 

 openbare veiligheid. 

Vogels 

Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van LNV (nu EZ) een nieuw beleid ten aanzien 

van broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet 

beschermd. De Flora- en faunawet kent hierbij geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

gaat bovendien om individuele broedgevallen.  

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest. Deze eenmalig te gebruiken nesten 

vallen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet in de periode dat deze 

daadwerkelijk gebruikt worden. 

Van een beperkt aantal vogels is de nestlocatie het gehele jaar beschermd door de Flora- en 

faunawet (Bijlage 3). Het betreft dan vogels die in de volgende categorieën vallen: 

 vogels die het gehele jaar door gebruikmaken van hun nestlocatie als vaste rust- en/ of 

verblijfplaats, 

 koloniebroeders die erg honkvast zijn en sterk afhankelijk zijn van bebouwing of specifiek 

biotoop, 

 niet koloniebroeders die erg honkvast zijn en sterk afhankelijk zijn van bebouwing of 

specifiek biotoop, 

 vogels die jaar in jaar uit van hetzelfde nest gebruikmaken en zelf niet of nauwelijks in staat 

zijn om een eigen nest te bouwen. 

Voor het aantasten van de functionaliteit van een jaarrond beschermd nest dient altijd een ontheffing 

aangevraagd te worden. 

Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 

Wettelijke belangen zijn: 

 bescherming van flora en fauna, 

 veiligheid van het luchtverkeer, 

 volksgezondheid of openbare veiligheid. 

Naast de bovenstaande vier categorieën is er ook nog een vijfde categorie. Van deze vogels 

wenst Bevoegd Gezag een inventarisatie of inschatting van de nestmogelijkheden in de 

nabijheid. Ontbreken deze dan dient de initiatiefnemer passende maatregelen te nemen en/of 

een ontheffing aan te vragen. 
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Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten uit Tabel 2 en Tabel 3 

geven. Hiervoor dient gewerkt te worden volgens een door de minister vastgestelde gedragscode. 

Een overzicht van goedgekeurde gedragscodes is te vinden op: https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-

overige-organisaties

 

 

 

In Nederland zijn de bescherming van natuurgebieden en de daarin voorkomende natuurwaarden 

geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Onder deze wetgeving vallen zowel de Natura 2000-

gebieden als de Beschermde Natuurmonumenten. Natura 2000-gebieden zijn gebieden die 

aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of beide. Zowel Natura 2000-

gebieden als Beschermde Natuurmonumenten zijn geselecteerd en als te beschermen gebieden 

aangewezen op grond van in deze gebieden voorkomende bijzondere natuurwaarden. Deze 

natuurwaarden mogen niet worden aangetast. De Provincie is het bevoegd gezag voor de 

Natuurbeschermingswet 1998. Voor meer informatie over de Natuurbeschermingswet 1998 en het 

toetsingskader wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid 

(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000).  

 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) bestaat uit 

planologisch beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren 

tussen belangrijke natuurgebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen daartussen vormen 

samen een ecologisch netwerk. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN mogen niet door 

een ingreep worden aangetast. Alle (mogelijke) effecten van een voorgenomen ingreep moeten 

daarop dan ook worden getoetst. De Provincie, waarbinnen het plangebied valt, geeft invulling aan 

het NNN en is daartoe het Bevoegd Gezag. Voor meer informatie over het NNN en het 

toetsingskader zie de website van de Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-

en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland). 
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De volgende methoden werden bij het onderzoek gebruikt:  

1. Op 17 december 2015 werd het plangebied Imbosweg 32, Loenen, door A.  Hoffmann 

bezocht. Daarbij werden de in het plangebied aanwezige ruimtelijke structuren en ecotopen 

met behulp van de volgende instrumenten geïnventariseerd: 

 verrekijker, 

 zaklamp, 

 fotocamera. 

2. Door middel van literatuuronderzoek werd onderzocht welke beschermde flora en fauna in 

de ruime omgeving van het plangebied recentelijk werden waargenomen, aangevuld met 

gegevens uit relevante recente verspreidingsatlassen en actuele websites. Daarnaast werd 

de ligging van het plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde gebieden 

onderzocht. 

3. Aan de hand van het veldbezoek en het literatuuronderzoek werd op grond van expert 

judgement een inschatting gemaakt van de beschermde flora en fauna met bijbehorende 

functies die in het plangebied (kunnen) voorkomen. 

4. In samenspraak met de opdrachtgever werd de ingreep in kaart gebracht en omschreven. 

5. Op grond van de beschreven ingreep werd een inschatting gemaakt van de redelijkerwijs te 

verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en 

functies. 

6. Vervolgens werden de mogelijke negatieve effecten getoetst aan de Flora- en faunawet. 

7. Ten slotte werd bepaald of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand zijn uit 

te sluiten of dat hiervoor nog een aanvullende toetsing noodzakelijk is. 
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Het plangebied is gelegen Imbosweg 32, Loenen, in de provincie Gelderland. In figuur 1 is de 

begrenzing van het plangebied weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ligging van het plangebied, met de begrenzing in rood aangegeven. © Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2016. 

 

 

Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen aanwezig (zie ook Bijlage 1): 

 gebouw met dakpannen, houten betimmering en zonder spouwmuur, 

 tuin met sierbeplanting en enkele waterpartijen. 

 

Het Natura 2000-gebied dat het dichtst bij het plangebied ligt is ‘Veluwe’. Dit gebied ligt op een 

afstand van 0.3 km van het plangebied. 

Het plangebied ligt op 0.3 km afstand van het NNN. 

Beschermde Natuurmonumenten zijn niet aanwezig binnen een straal van 3 km van het plangebied. 

Het perceel is in de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Gelderland gelegen in een gebied dat 

is aangewezen als Groene Ontwikkelingszone.  
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Op grond van de aanwezige ecotopen is een inschatting gemaakt van de beschermde flora en fauna 

die mogelijk in het plangebied voorkomen. Omdat onderhavige activiteit in de categorie ruimtelijke 

ontwikkeling valt wordt in dit hoofdstuk een beoordeling gemaakt van soorten uit Tabel 2 (zwaar 

beschermd) en Tabel 3 (strikt beschermd) van de Flora- en faunawet. Voor soorten uit Tabel 1 (licht 

beschermd) geldt een algehele vrijstelling, waarbij wel rekening gehouden dient te worden met de 

zorgplicht. 

 

Op een muurtje van één van de vijvers op het terrein is steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) 

aangetroffen. Op grond van de voedselrijke omstandigheden ter plekke en de gave muren van het 

gebouw worden geen andere zwaar of strikt beschermde vaatplanten verwacht. Ook werden tijdens 

het veldbezoek geen andere zwaar of strikt beschermde vaatplanten aangetroffen. 

 

 

De verspreidingsgebieden van grote bosmuis (Apodemus flavicollis) en veldspitsmuis (Crocidura 

leucodon) liggen buiten het plangebied (respectievelijk langs de oostgrens, in Twente en in Zeeuws-

Vlaanderen) (Broekhuizen et al., 1992, Regelink & Bosch, 2007). Voor de noordse woelmuis 

(Microtus oeconomus) geldt dat deze soort een zeer natte, kruidenrijke vegetatie behoeft en dat de 

verspreiding zich beperkt tot de lage, natte delen van Nederland. De waterspitsmuis (Neomys 

fodiens) is gebonden aan schone wateren met een rijke oevervegetatie. Derhalve kan worden 

gesteld dat binnen het plangebied geen beschermde muizensoorten voorkomen. 

 

Het plangebied ligt binnen het bekende verspreidingsgebied van de eekhoorn (Sciurus vulgaris). 

Tijdens het veldbezoek werden geen nesten van de eekhoorn aangetroffen. Tevens werden er geen 

knaagsporen waargenomen. De kans is derhalve redelijkerwijs uitgesloten dat het plangebied 

essentieel leefgebied vormt voor deze soort. 

In het plangebied werden voorts geen sporen van de bever (Castor fiber) aangetroffen. De bever 

heeft een voorkeur voor waterrijke gebieden, direct grenzend aan bomen of bos langs de oevers. 

Vanwege het ontbreken hiervan heeft de bever dan ook geen verblijfplaats of essentieel 

foerageergebied in het plangebied. 

 

In het gebouw werden geen sporen van zwaar of strikt beschermde marterachtigen aangetroffen. Het 

is dan ook uitgesloten dat de woning dient als verblijfplaats voor steenmarter (Martes foina) of 

boommarter (Martes martes).  

In het plangebied werden voorts geen sporen van de otter (Lutra lutra) aangetroffen. De otter heeft 

een voorkeur voor schone wateren, omgeven door een rijke oevervegetatie en structuurrijke 

aangrenzende gebieden. Vanwege het ontbreken hiervan heeft de otter dan ook geen verblijfplaats 
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of essentieel foerageergebied in het plangebied. 

Het plangebied ligt binnen de bekende verspreiding van de das. In het plangebied werden geen 

sporen van de das (Meles meles) aangetroffen. De das heeft dan ook geen verblijfplaats of 

essentieel foerageergebied in het plangebied.  

 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor een aantal soorten vleermuizen. Op grond van 

de geringe omvang van het plangebied is de kans klein dat het een essentieel foerageergebied 

betreft. Lijnvormige elementen zijn niet aanwezig, waarmee vliegroutes van vleermuizen kunnen 

worden uitgesloten. De gevel van het gebouw is steens gemetseld, waardoor er geen spouwmuur 

aanwezig is en de dakpannen sluiten strak op elkaar aan, zodat verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende vleermuizen niet aanwezig zijn.  

De bomen op het terrein zijn grondig geïnspecteerd en er bevinden zich geen holtes of andere voor 

vleermuizen geschikte structuren in de bomen.  

In het plangebied kunnen derhalve de volgende soorten worden verwacht: gewone dwergvleermuis 

(Pipistrelllus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrelllus nathusii), rosse vleermuis (Nyctalus 

noctula), bosvleermuis (Nyctalus leisleri), laatvlieger (Eptesicus serotinus), gewone 

grootoorvleermuis (Plecotus auritus), franjestaart (Myotis nattereri) en baardvleermuis (Myotis 

mystacinus).  

In Tabel 1 is weergegeven welke functies van bovengenoemde soorten mogelijk voorkomen. 

Tabel 1. De potentieel voorkomende soorten vleermuizen en functies. 
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gewone dwergvleermuis      X 

ruige dwergvleermuis      X 

rosse vleermuis      X 

bosvleermuis      X 

laatvlieger      X 

gewone grootoorvleermuis      X 

franjestaart      X 

baardvleermuis      X 
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Vogelsoorten met vaste rust- en/of verblijfplaatsen (categorie 1-4) zijn niet het plangebied aanwezig. 

Jaarrond beschermde nesten van vogelsoorten die in gebouwen onder bijvoorbeeld dakpannen 

broeden, zoals huismus (Passer domesticus) en gierzwaluw (Apus apus) zijn vanwege de bouwwijze 

van de woning niet aanwezig. 

Wel kunnen zangvogels die in tuinen en stedelijk gebied broeden, zoals merel (Turdus merula), 

heggenmus (Prunella modularis) en winterkoning (Troglodytes troglodytes), binnen het plangebied 

aanwezig zijn. 

 

In het plangebied zijn enkele kleine geïsoleerde vijvers aanwezig. Deze staan niet in de verbinding 

met open water in het omliggende gebied. Het plangebied is dan ook niet geschikt voor de 

voortplanting van vissen. 

 

In het plangebied zijn enkele kleine waterpartijen aanwezig. Het plangebied is geschikt voor de 

voortplanting van algemeen voorkomende amfibieën. Strikt of zwaar beschermde amfibieën worden 

op basis van de bekende verspreiding en de aanwezige biotopen niet verwacht. Ook in de directe 

omgeving is geen geschikt voortplantingswater voor zwaarder of strikt beschermde amfibieën 

aanwezig. De aanwezigheid van overwinterende zwaarder of strikt beschermde amfibieën kan 

daarom redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Uit de nabijheid van het plangebied is de aanwezigheid van hazelworm bekend. In het plangebied 

ontbreekt het aan geschikt biotoop voor deze soort, zodat het voorkomen van de hazelworm 

redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 

Het plangebied ligt buiten het bekende verspreidingsgebied van muurhagedis (Lacerta muralis) en 

ringslang (Natrix natrix). Ringslang is bekend van terreinen op de Veluwe, maar op grond van het 

ontbreken van voor overige reptielen geschikte ecotopen in het plangebied (zoals schrale vegetatie 

met voldoende rustige, zonnige plekken) kan het voorkomen van reptielen redelijkerwijs worden 

uitgesloten. 

 

In het plangebied komen geen voedselarme wateren of vegetaties voor die geschikt zijn als 

leefgebied voor libellen en dagvlinders. Het voorkomen van zwaar of strikt beschermde libellen en 

dagvlinders kan daarom redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

In verband met het ontbreken van voor overige ongewervelden geschikte ecotopen (oude eiken, 

schoon water, veensloten, vennen) in het plangebied kan het voorkomen van zwaar of strikt 

beschermde overige ongewervelden redelijkerwijs worden uitgesloten. 
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De initiatiefnemer is voornemens om het plangebied Imbosweg 32, Loenen te herinrichten. Ingrepen 

die daartoe in het plangebied plaatsvinden bestaan voornamelijk uit: 

 Kappen en rooien van bomen en struiken, 

 Sloop bestaande bebouwing, 

 Afvoeren van puin, 

 Bouwrijp maken van het terrein, 

 Bouw nieuwe woning. 
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Op grond van de resultaten van het veldbezoek, het literatuuronderzoek en de te verwachten 

effecten van de ingreep is een toetsing aan de Flora- en faunawet uitgevoerd. Uit deze toetsing volgt 

welke negatieve effecten verwacht kunnen worden en welke soorten daarbij betrokken zijn. Ook 

geeft de toetsing aan of aanvullend onderzoek dan wel een ontheffing in het kader van de Flora- en 

faunawet is vereist. 

Voorts is onderzocht of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand kunnen worden 

uitgesloten of dat hiervoor nog aanvullend onderzoek nodig is. 

 

In het plangebied komt de steenbreekvaren voor op een gemetselde muur van een vijver. Het 

verwijderen of aantasten van de groeiplaats is een overtreding van de flora- en faunawet. 

Steenbreekvaren is een soort van tabel 2. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een 

goedgekeurde gedragscode geldt een vrijstelling van de verboden in deze wet.  

 

 

Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van zwaar of strikt beschermde soorten uit deze 

soortgroepen redelijkerwijs uitgesloten kan worden. Daarmee is ook een negatief effect op deze 

soorten redelijkerwijs uit te sluiten. De ingreep houdt voor deze soortgroepen dan ook geen 

overtreding van de Flora- en faunawet in. 

 

Uit de resultaten blijkt dat enkele soorten vleermuizen binnen het plangebied kunnen voorkomen. In 

Tabel 2 is weergegeven op welke potentieel voorkomende combinatie van soorten en functies 

binnen het plangebied mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn. 

Het plangebied is alleen geschikt as foerageergebied voor vleermuizen. Deze functie zal met de 

uitvoering van de plannen niet wijzigen. 
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Tabel 2. De potentieel voorkomende soorten vleermuizen en functies. 
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gewone dwergvleermuis      X 

ruige dwergvleermuis      X 

rosse vleermuis      X 

bosvleermuis      X 

laatvlieger      X 

gewone grootoorvleermuis      X 

franjestaart      X 

baardvleermuis      X 

  Geen negatief effect te verwachten 

  Negatief effect niet uitgesloten 

 

 

Binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogelsoorten met vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen aanwezig.  

Werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen kunnen leiden tot verstoring van 

broedgevallen van algemene vogelsoorten uit met name het stedelijke gebied. Omdat alle vogels 

tijdens het broeden zijn beschermd, kunnen werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een 

overtreding van de Flora- en faunawet. 

 

Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten uit de soortgroepen vissen, 

amfibieën, reptielen, libellen, dagvlinders en overige ongewervelden redelijkerwijs kan worden 

uitgesloten. Daarmee is ook een negatief effect op deze soorten redelijkerwijs uit te sluiten. De 

ingreep leidt derhalve niet tot een overtreding van de Flora- en faunawet voor deze soorten. 

 

Het Natura 2000-gebied dat het dichtst bij het plangebied ligt is ‘Veluwe’. Dit gebied ligt op een 

afstand van 0,3 km van het plangebied. 

Doordat de geplande werkzaamheden zeer lokaal van aard zijn, zijn negatieve effecten door 

geluidsverstoring of visuele verstoring als gevolg van de ingreep op Natura 2000-gebieden 

uitgesloten. De ingreep draagt niet bij aan verreikende effecten, zoals stikstofdepositie of verdroging.  
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In de omgeving van het plangebied zijn geen Beschermde Natuurmonumenten aanwezig. 

Vervolgstappen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn voor dit project dan ook niet 

nodig.  

De ingreep vindt niet plaats binnen het NNN. Hierdoor is het afwegingskader Ecologische 

Hoofdstructuur niet van toepassing. 

Het plangebied ligt in de Groene Ontwikkelingszone. Ontwikkelingen in deze zone dienen de 

ecologische waarden te versterken. Het te slopen gebouw heeft in de huidige situatie geen 

ecologische waarde. De sloop en bouw van een nieuwe woning leidt niet tot een verslechtering van 

de ecologische waarde van de Groene Ontwikkelingszone. Door in de nieuwbouw maatregelen te 

treffen die mogelijkheden bieden voor verblijfplaatsen of nestgelegenheid voor onder meer 

vleermuizen of broedvogels (bijv. huismus) wordt de ecologische waarden van de Groene 

Ontwikkelingszone versterkt. 
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Uit de toetsing van de resultaten van het onderzoek aan de Flora- en faunawet blijkt dat bij uitvoering 

van de ingreep mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn op: 

 Vaatplanten, 

 Broedvogels. 

Op de overige soortgroepen wordt geen negatief effect op beschermde soorten (of functies) 

verwacht. 

Op grond van de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden en de aard van 

de ingreep worden geen significant negatieve effecten verwacht op de kwaliteit van beschermde 

gebieden. 

 

Op een gemetselde muur van een van de vijvers komt steenbreekvaren voor. Als er aantoonbaar 

gewerkt wordt volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode kan deze plant onder 

ecologische begeleiding verplaatst worden naar een andere geschikt leefgebied. 

Indien aan de voorwaarden zoals die vermeld zijn in de gedragscode wordt voldaan is een ontheffing 

van de Flora- en faunawet voor het verplaatsen van de steenbreekvaren niet nodig. 

 

Voor de mogelijk aanwezige soorten broedvogels geldt dat de werkzaamheden buiten het 

broedseizoen uitgevoerd dienen te worden. Voor het broedseizoen stelt de wet geen vaste begin- of 

einddatum. Normaal gesproken loopt het broedseizoen voor de meeste vogelsoorten van 15 maart 

tot 15 juli.  

Wanneer niet buiten het broedseizoen gewerkt kan worden moet het plangebied voorafgaande aan 

de werkzaamheden door een deskundige op het gebied van beschermde soorten onderzocht worden 

op de aanwezigheid van broedgevallen. Ook is het dan aan te raden het aanwezige snoeiafval en de 

vegetatie binnen het werkterrein (ruim) voor het broedseizoen te verwijderen, om de kans op 

broedgevallen binnen het plangebied te beperken. 

Het is niet mogelijk ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van broedende vogels.  

 

In algemene zin kan redelijkerwijs worden gesteld dat op grond van de mogelijke effecten de 

uitvoering van de ingreep niet door de Flora- en faunawet wordt verhinderd, mits rekening wordt 

gehouden met het broedseizoen van vogels en de steenbreekvaren conform een goedgekeurde 

gedragscode wordt verplaatst.  
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Eventuele significant negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden zijn in dit geval niet 

aan de orde. De ecologische waarde van de Groene Ontwikkelingszone kan versterkt worden door 

het treffen van specifieke maatregelen in de nieuwbouw. 

De conclusies van deze quickscan zijn drie jaar geldig, mits er geen wezenlijke veranderingen in en 

rond het plangebied plaatsvinden. 
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Figuur 1 De bomen in de tuin bevatten geen voor vleermuizen geschikte holten of scheuren en ook geen 
jaarrond beschermde vogelnesten. 

 

 

Figuur 2 De gevel is steens gemetseld. De kozijnen en het dak sluiten goed aan, waardoor er geen ruimte 
is voor vleermuizen. Ook de dakpannen sluiten goed aan, waardoor er geen ruimte is voor huismussen, 
gierzwaluwen of vleermuizen. 
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Figuur 3 De zolder is afgetimmerd en het dakbeschot heeft geen kieren. De zolder is niet bereikbaar voor 
vleermuizen. 

 

 

Figuur 4 Steenbreekvaren op een vijvermuur in de tuin. 
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Het Ministerie van LNV (nu: EZ) heeft in augustus 2009 de lijst met vogelsoorten waarvan de nesten 

het hele jaar door beschermd zijn aangepast. Met ingang van 26 augustus 2009 geldt een jaarronde 

bescherming van nestplaatsen van de categorie 1 – 4 soorten: 

 boomvalk (Falco subbuteo) 

 buizerd (Buteo buteo) 

 gierzwaluw (Apus apus) 

 grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) 

 havik (Accipiter gentilis) 

 huismus (Passer domesticus) 

 kerkuil (Tyto alba) 

 oehoe (Bubo bubo) 

 ooievaar (Ciconia ciconia) 

 ransuil (Asio otus) 

 roek (Corvus frugilegus) 

 slechtvalk (Falco peregrinus) 

 sperwer (Accipiter nisus) 

 steenuil (Athene noctua) 

 wespendief (Pernis apivorus) 

 zwarte wouw (Milvus migrans). 

Meer informatie over deze lijst en de bescherming van nestplaatsen van vogels door de Flora- en 

faunawet is te vinden op de website van het ministerie van EZ.  
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Samenvatting 
 
 
Aan de Imbosweg 32 in Loenen (gemeente Apeldoorn) wil men een nieuwe woning realise-
ren. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onder-
zoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en het 
gemeentelijk geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting bin-
nen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. 
 
De nieuwe woning ligt buiten de bebouwde kom. In de zin van de Wet geluidhinder is sprake 
van een buitenstedelijk gebied. De nieuwe woning ligt in de geluidzone van de Imbosweg, de 
De Laak en de Dalenk. De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of 
de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking 
tot de geluidbelasting. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van alle wegen ruim lager is dan 
de voorkeurswaarde van 48 dB. De wegen vormen geen belemmering voor de realisatie van 
het bouwplan. 
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Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopiëren, microverfilming of enige andere methode, of worden 
vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van SPAingenieurs. 
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1. INLEIDING 
 
Aan de Imbosweg 32 in Loenen (gemeente Apeldoorn) wil men een nieuwe woning realise-
ren. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onder-
zoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en het 
gemeentelijk geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting bin-
nen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. 
 
In de figuren 1.1 en 1.2 is de ligging van het bouwplan en de (directe) omgeving 
weergegeven.  
 

2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID 
 

2.1 Wet geluidhinder 
 

2.1.1 Zones langs wegen 
 
Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, 
waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de 
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden 
van de Wet geluidhinder. 
 
Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd: 
 het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs 

wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als be-
doeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied 
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg. 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 
 het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs 

wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als be-
doeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde 
kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg. 

 
Tabel 1 Als breedten van de zones gelden de volgende waarden: 

Aard van het gebied Aantal rijstroken Zonebreedte in m aan 
weerszijden van de weg * 

Stedelijk gebied 
1 of 2 

3 of meer 
200 
350 

Buitenstedelijk gebied 
1 of 2 
3 of 4 

5 of meer 

250 
400 
600 

*: ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. 

 
Er is geen sprake van een zone langs een weg indien: 

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied 
of 

voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. 



 

 

 - 5 - 20140606.R01 

 

De nieuwe woning ligt buiten de bebouwde kom. In de zin van de Wet geluidhinder is sprake 
van een buitenstedelijk gebied. De nieuwe woning ligt in de geluidzone van de Imbosweg, de 
De Laak en de Dalenk. Voor deze wegen geldt dat de breedte van de geluidzone 250 meter 
bedraagt. Dit betekent dat het gehele bestemmingsplan binnen deze geluidzones ligt.  
 
De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit 
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelas-
ting. 
 

2.1.2 Grenswaarden voor woningen binnen zones langs wegen 
 
De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van 
woningen binnen zones langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in 
de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare 
geluidbelasting is voor nieuwe woonbestemmingen in een buitenstedelijk gebied 53 dB. Voor 
vervangende nieuwbouw in een buitenstedelijke situatie geldt als ten hoogst toelaatbare ge-
luidbelasting 58 dB. 
 
Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het 
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vast-
stellen van hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het te-
rugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige 
scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn 
danwel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver-
voerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 

2.1.3 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder 
 
In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een 
aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van 
deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” 
van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014. Er geldt 
de volgende aftrek: 

 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-
gen 70 km/uur of meer bedraagt. 

 5 dB voor de overige wegen. 

 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels. 
 
Voor twee specifieke gevallen geldt tijdelijk nog een aftrek van 3 dB en 4 dB, in plaats van de 
hiervoor genoemde 2 dB. Deze specifieke gevallen zijn niet van toepassing op het voorlig-
gende onderzoek. 
 
In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te 
hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toe-
komst stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voer-
tuigen en banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s 
groeit. 
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2.1.4 Cumulatie geluidbronnen 
 
Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB weg-
verkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de 
gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, 
lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burge-
meester en wethouders van de gemeente. 
 
Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” 
kunnen verschillende geluidbronnen (weg- en railverkeer, industrie- en luchtvaartlawaai) ge-
cumuleerd worden. Bij deze cumulatie mag bij het wegverkeer geen rekening worden ge-
houden met de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder (zie § 2.1.3). 
 

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 
 
De gemeente Apeldoorn heeft beleidsregels opgesteld voor het toekennen van hogere 
waarden. Deze beleidsregels zijn vastgelegd in “Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluid-
hinder”, d.d. mei 2007”. In dit beleid zijn extra voorwaarden opgenomen, waaraan voldaan 
moet worden als de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden wordt. 
 

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK 
 

3.1 Weg(verkeer)gegevens 
 
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel ver-
strekte informatie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is 
uitgegaan van het jaar 2026. 
 
De maximaal toegestane rijsnelheid op de onderzochte wegen is voor alle voertuigcatego-
rieën 60 km/uur. De wegdekken van alle onderzochte wegen bestaan uit dicht asfaltbeton 
met een fijne oppervlaktetextuur. De wegen liggen vrijwel op dezelfde maaiveld hoogte als 
die van het bouwplan. De wegen hebben geen hellingen van betekenis. 
 

3.2 Stedenbouwkundige gegevens 
 
Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van: 

 digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is 
voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via De Hunekamp B.V. uit Loenen. 

 een geluidmodel van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit geluidmodel is 
aangeleverd door de omgevingsdienst Veluwe-IJssel. In het aangeleverde geluidmodel is 
de nieuwe woning toegevoegd, en daar waar akoestisch relevant zijn de gebouwhoogten 
van de omliggende gebouwen aangepast op basis van gegevens van Google Earth. De 
weggegevens van de onderzochte wegen zijn geactualiseerd op basis van door de omge-
vingsdienst aangeleverde gegevens. 
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In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht 
beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bo-
dem, zoals de wegen en voetpaden. 
Alle relevante afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen. 
 

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE 
 
Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is een simulatiemodel opgesteld van het 
onderzoeksgebied (zie de figuren 2 en 3). Met behulp van dit simulatiemodel zijn de 
benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III 
van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” gegeven rekenmethode 2. 
Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in Lden. De berekeningen zijn uitgevoerd met 
één reflectie en een zichthoek van 20. 
 
In het simulatiemodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt 
van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden 
van de geluidbelasting bepaald op alle gevels van de woning. Dit is gedaan op de hoogtes 
1,5 m en 4,5 m boven het plaatselijk maaiveld. De posities van de rekenpunten zijn gegeven 
in figuur 3. 
 
De invoergegevens van het model zijn gegeven in de figuren 2 en 3 en de bijla-
gen 2.1 t/m 2.4. 
 

5. RESULTATEN EN BESPREKING 
 

5.1 Imbosweg, De Laak en Dalenk 
 

5.1.1 Resultaten 
 
In de figuren 4 t/m 6 en de bijlagen 3 t/m 5 zijn de berekende geluidbelastingen weer-
gegeven. Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe woning een geluidbelasting (Lden) zal onder-
vinden van maximaal:  

 45 dB ten gevolge van de Imbosweg zie figuur 4 en bijlage 3 

 41 dB ten gevolge van de De Laak zie figuur 5 en bijlage 4 

 31 dB ten gevolge van de Dalenk zie figuur 6 en bijlage 5 
 
De geluidbelasting ten gevolge van alle wegen is ruim lager dan de voorkeurswaarde van 
48 dB. De wegen vormen geen belemmering voor de realisatie het bouwplan. 
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5.2 Cumulatie geluid en Bouwbesluit 
 
Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke 
geluidwering (GA;k) van de gevels worden bereikt. Daarmee moet bij het ontwerp van de wo-
ningen rekening worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld voor de 
karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfs-
gebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor: 

 verblijfsgebieden: GA;k = [geluidbelasting Lden - 33 ], met een ondergrens van 20 dB 

 verblijfsruimten: GA;k = [geluidbelasting Lden - 35 ] 
 
Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, al-
leen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde per weg. Bij de 
bepaling van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g 
van de Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht. In de voorliggende situatie zou 
niet getoetst hoeven te worden aan de eisen uit het Bouwbesluit.  
 
Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale ge-
cumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen (alle onderzochte wegen). In fi-
guur 7 en in bijlage 6 is deze cumulatie weergegeven. Dit betekent dat uitgegaan moet wor-
den van een geluidbelasting van maximaal 51 dB. 
 
Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden minimaal 20 dB 
moet bedragen (50 dB – 33 dB = lager dan de ondergrens). Normaliter wordt met moderne 
standaard bouwmaterialen (dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzie-
ningen) voldaan aan de minimale geluidwering van de gevels. 
 
 
SPAingenieurs 
 
 
 
 
 
De heer ing. L.F.A. Theuws De heer ing. J. Ploos van Amstel 
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Figuur 1.1

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140606r01 Imbosweg 32 Loenen Wegverkeer - Jaar 2026] , Geomilieu V3.11
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Figuur 1.2

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen

Overzicht van de nieuwe woning en de directe omgeving

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140606r01 Imbosweg 32 Loenen Wegverkeer - Jaar 2026] , Geomilieu V3.11
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Figuur 2

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen

Overzicht van de ingevoerde GEBOUWEN, HARDE BODEMGEBIEDEN, en WEGEN (genummerd)

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140606r01 Imbosweg 32 Loenen Wegverkeer - Jaar 2026] , Geomilieu V3.11
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Figuur 3

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen

Overzicht van de ingevoerde REKENPUNTEN

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140606r01 Imbosweg 32 Loenen Wegverkeer - Jaar 2026] , Geomilieu V3.11
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Figuur 4

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen

Geluidbelastingen tgv IMBOSWEG, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw=1,5/4,5m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140606r01 Imbosweg 32 Loenen Wegverkeer - Jaar 2026] , Geomilieu V3.11
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Figuur 5

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen

Geluidbelastingen tgv DE LAAK, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw=1,5/4,5m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140606r01 Imbosweg 32 Loenen Wegverkeer - Jaar 2026] , Geomilieu V3.11
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Figuur 6

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen

Geluidbelastingen tgv DALENK, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw=1,5/4,5m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140606r01 Imbosweg 32 Loenen Wegverkeer - Jaar 2026] , Geomilieu V3.11
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Figuur 7

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen

GECUMULEERDE geluidbelastingen tgv WEGEN, zonder aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw=1,5/4,5m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140606r01 Imbosweg 32 Loenen Wegverkeer - Jaar 2026] , Geomilieu V3.11
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SPAingenieurs UITWERKING VERKEERSGEGEVENS, jaar 2026  20140606

Bijlage 1

Weg Rijsnelheid Wegdektype

km/uur

Imbosweg t.h.v. nr.32 60 dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur

Imbosweg overige delen 60 dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur

De Laak 60 dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur

Dalenk 60 dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur

Verdeling: Dag Avond Nacht

6,67% 3,47% 0,76%

Lv 93,49% 96,54% 93,73%

Mv 3,94% 2,41% 4,15%

Zv 2,57% 1,05% 2,12%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

De verkeersgegevens voor het jaar 2026 zijn verstrekt door de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. De

verkeersverdeling is gebaseerd op die van de De Laak zoals opgenomen in het verkeersmodel. Door de

Omgevingsdienst is aangegeven om ook voor de overige wegen van deze verkeersverdeling uit te gaan.

Etmaalintensiteit

(mvt/weekdag)

200

500

500

500

20140606 R01 bijlage 1 Verkeersgegevens,

Bijlage 1 Pagina 1 van 1
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Ingevoerde WEGEN - Jaar 2026 Bijlage 2.1A

Model: Jaar 2026
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Hbron Helling Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

7a Imbosweg 198823,68 457954,50 0,00 0,00 0,75 0 Referentiewegdek 500,00 6,67 3,47 0,76 93,49 96,54 93,73 3,94 2,41 4,15 2,57 1,05 2,12

7b Imbosweg thv nr. 32 198856,46 457787,67 0,00 0,00 0,75 0 Referentiewegdek 200,00 6,67 3,47 0,76 93,49 96,54 93,73 3,94 2,41 4,15 2,57 1,05 2,12

7c Imbosweg 198925,20 457699,12 0,00 0,00 0,75 0 Referentiewegdek 500,00 6,67 3,47 0,76 93,49 96,54 93,73 3,94 2,41 4,15 2,57 1,05 2,12

8 De Laak 198925,53 457699,28 0,00 0,00 0,75 0 Referentiewegdek 500,00 6,67 3,47 0,76 93,49 96,54 93,73 3,94 2,41 4,15 2,57 1,05 2,12

9 Dalenk 198857,09 457786,68 0,00 0,00 0,75 0 Referentiewegdek 500,00 6,67 3,47 0,76 93,49 96,54 93,73 3,94 2,41 4,15 2,57 1,05 2,12
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Ingevoerde  WEGEN  -  Jaar  2026                                                                                                                                                                                                                                  Bijlage 2.1B

Model:           Jaar 2026
Groep:           (hoofdgroep)

Lijst van W egen, voor rekenmethode W egverkeerslawaai - RMW -2012

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

7a                     60               60               60                60                60                60                60               60                60

7b                     60               60               60                60                60                60                60               60                60

7c                     60               60               60                60                60                60                60               60                60

8                       60               60               60                60                60                60                60               60                60

9                       60               60               60                60                60                60                60               60                60
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Ingevoerde GEBOUWEN                                                                                                                                                Bijlage 2.2

Model:           Jaar 2026
Groep:           (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode W egverkeerslawaai - RMW -2012

Naam     Omschr.                     X-1                     Y-1     Maaiveld     Hoogte     Vorm            Refl. 63        Cp     Zwevend

198749,32         457658,04             0,00          6,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198854,14         457938,91             0,00          4,61     Polygoon           0,80     0 dB           False

198744,13         457877,95             0,00          0,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198737,95         457695,92             0,00          4,50     Polygoon           0,80     0 dB           False

198919,12         457471,75             0,00          2,06     Polygoon           0,80     0 dB           False

198689,26         457641,06             0,00          6,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198909,61         457499,00             0,00          2,88     Polygoon           0,80     0 dB           False

198814,92         457715,93             0,00          5,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198675,95         457669,67             0,00          3,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198744,13         457877,95             0,00          0,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198806,61         457733,28             0,00          5,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198802,42         457871,12             0,00          2,49     Polygoon           0,80     0 dB           False

198793,19         457898,34             0,00          4,29     Polygoon           0,80     0 dB           False

198713,19         457945,23             0,00          4,40     Polygoon           0,80     0 dB           False

198719,06         457912,39             0,00          4,95     Polygoon           0,80     0 dB           False

198803,75         457969,69             0,00          2,05     Polygoon           0,80     0 dB           False

198790,73         457891,90             0,00          3,66     Polygoon           0,80     0 dB           False

198669,36         457921,70             0,00          3,45     Polygoon           0,80     0 dB           False

198957,65         457694,42             0,00          3,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198805,80         457711,63             0,00          7,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198853,28         457806,99             0,00          6,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198824,65         457835,96             0,00          4,30     Polygoon           0,80     0 dB           False

198738,89         457662,29             0,00          2,39     Polygoon           0,80     0 dB           False

198729,24         457698,38             0,00          3,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198889,16         457724,42             0,00          6,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198888,50         457787,34             0,00          6,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198757,22         457882,63             0,00          7,34     Polygoon           0,80     0 dB           False

198790,64         457910,90             0,00          3,67     Polygoon           0,80     0 dB           False

198612,95         457518,23             0,00          6,60     Polygoon           0,80     0 dB           False

198841,05         457837,13             0,00          6,11     Polygoon           0,80     0 dB           False

198659,90         457589,84             0,00          7,64     Polygoon           0,80     0 dB           False

198812,56         457906,05             0,00          5,12     Polygoon           0,80     0 dB           False

198920,32         457828,88             0,00          3,25     Polygoon           0,80     0 dB           False

198635,23         457627,87             0,00          5,25     Polygoon           0,80     0 dB           False

198945,99         457588,08             0,00          3,90     Polygoon           0,80     0 dB           False

198593,10         457488,21             0,00          0,43     Polygoon           0,80     0 dB           False

198911,34         457697,84             0,00          2,50     Polygoon           0,80     0 dB           False

198898,29         457612,88             0,00          6,82     Polygoon           0,80     0 dB           False

198521,30         457592,97             0,00          3,95     Polygoon           0,80     0 dB           False

198813,57         457969,86             0,00          6,67     Polygoon           0,80     0 dB           False

198499,59         457660,90             0,00          1,31     Polygoon           0,80     0 dB           False

198840,45         457941,40             0,00          6,53     Polygoon           0,80     0 dB           False

198749,32         457658,04             0,00          6,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198888,73         457629,17             0,00          3,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198699,62         457887,44             0,00          0,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198956,13         457704,97             0,00          6,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198725,92         457880,08             0,00          0,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198587,36         457509,92             0,00          7,38     Polygoon           0,80     0 dB           False

198891,05         457789,33             0,00          3,11     Polygoon           0,80     0 dB           False

198898,29         457612,88             0,00          6,72     Polygoon           0,80     0 dB           False

198663,49         457597,42             0,00          6,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198683,94         457928,54             0,00          4,54     Polygoon           0,80     0 dB           False

198839,51         457957,26             0,00          7,25     Polygoon           0,80     0 dB           False

198885,24         457788,35             0,00          6,86     Polygoon           0,80     0 dB           False

198847,51         457822,03             0,00          2,17     Polygoon           0,80     0 dB           False

198907,93         457820,91             0,00          2,50     Polygoon           0,80     0 dB           False

198602,57         457513,02             0,00          5,81     Polygoon           0,80     0 dB           False

198849,83         457801,28             0,00          3,50     Polygoon           0,80     0 dB           False

198852,33         457905,24             0,00          3,46     Polygoon           0,80     0 dB           False

198599,85         457499,17             0,00          5,65     Polygoon           0,80     0 dB           False

198729,83         457620,78             0,00          4,66     Polygoon           0,80     0 dB           False

198917,82         457583,29             0,00          8,24     Polygoon           0,80     0 dB           False

198887,78         457793,51             0,00          2,96     Polygoon           0,80     0 dB           False

198516,80         457636,22             0,00          4,38     Polygoon           0,80     0 dB           False

198893,18         457475,12             0,00          5,65     Polygoon           0,80     0 dB           False

198904,08         457448,12             0,00          2,00     Polygoon           0,80     0 dB           False

198893,18         457475,12             0,00          5,66     Polygoon           0,80     0 dB           False

198905,60         457808,97             0,00          2,50     Polygoon           0,80     0 dB           False

198541,67         457608,01             0,00          8,56     Polygoon           0,80     0 dB           False

198815,70         457886,29             0,00          7,49     Polygoon           0,80     0 dB           False

198722,20         457919,33             0,00          5,53     Polygoon           0,80     0 dB           False
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Ingevoerde HARDE BODEMGEBIEDEN Bijlage 2.3

Model: Jaar 2026
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Gebied Bf

meer, plas, ven, vijver 198862,45 457605,91 105,18 0,00

meer, plas, ven, vijver 198659,23 457713,26 106,09 0,00

meer, plas, ven, vijver 198708,92 457710,64 152,47 0,00

meer, plas, ven, vijver 198862,45 457605,91 105,18 0,00

meer, plas, ven, vijver 198659,23 457713,26 106,09 0,00

meer, plas, ven, vijver 198708,92 457710,64 152,47 0,00

meer, plas, ven, vijver 198862,45 457605,91 105,18 0,00

meer, plas, ven, vijver 198659,23 457713,26 106,09 0,00

meer, plas, ven, vijver 198708,92 457710,64 152,47 0,00

lokale weg 199265,48 457851,52 49,81 0,00

lokale weg 198902,48 457592,21 673,11 0,00

lokale weg 198828,32 457954,73 187,73 0,00

lokale weg 198683,76 457581,25 41,29 0,00

overig 198632,51 457866,82 324,07 0,00

overig 199231,43 457893,85 602,69 0,00

lokale weg 198484,84 457516,57 1275,90 0,00

lokale weg 198906,68 457584,28 1279,30 0,00

overig 198816,37 457942,52 1142,74 0,00

lokale weg 198933,23 457701,89 1863,06 0,00

lokale weg 198920,36 457704,88 575,97 0,00

lokale weg 198826,57 457942,14 938,82 0,00

lokale weg 198856,30 457782,19 1678,71 0,00

lokale weg 198930,39 457695,46 82,84 0,00

lokale weg 198828,10 457953,81 127,08 0,00

lokale weg 198908,99 457589,07 37,85 0,00

overig 198634,57 457866,26 45,28 0,00

lokale weg 199273,21 457853,53 43,98 0,00

overig 198902,48 457592,21 1189,38 0,00

overig 198663,99 457759,31 591,21 0,00

lokale weg 198684,10 457574,64 900,05 0,00

lokale weg 198860,18 457789,34 55,75 0,00

 198772,35 457731,31 3256,60 0,00
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SPAingenieurs 20140606
Ingevoerde TOETSPUNTEN Bijlage 2.4

Model: Jaar 2026
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 woning 198888,85 457724,31 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

02 woning 198889,98 457723,54 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

03 woning 198891,56 457723,24 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

04 woning 198894,63 457721,01 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

05 woning 198896,43 457716,77 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

06 woning 198898,55 457712,44 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

07 woning 198901,13 457707,00 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

08 woning 198897,20 457707,39 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

09 woning 198887,73 457715,43 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

10 woning 198886,10 457718,84 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

11 woning 198885,50 457720,81 0,00 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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SPAingenieurs 20140606
Geluidbelastingen tgv IMBOSWEG, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2026

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 7_Imbosweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A woning 1,50 40 37 31 41

01_B woning 4,50 41 38 31 41

02_A woning 1,50 43 40 33 43

02_B woning 4,50 43 40 34 44

03_A woning 1,50 42 39 33 43

03_B woning 4,50 43 39 33 43

04_A woning 1,50 44 41 34 44

04_B woning 4,50 44 41 35 45

05_A woning 1,50 42 39 33 43

05_B woning 4,50 43 40 33 43

06_A woning 1,50 43 40 33 43

06_B woning 4,50 43 40 34 44

07_A woning 1,50 40 37 31 41

07_B woning 4,50 41 38 32 42

08_A woning 1,50 33 30 24 34

08_B woning 4,50 35 32 25 35

09_A woning 1,50 30 27 21 31

09_B woning 4,50 32 29 23 33

10_A woning 1,50 27 24 18 28

10_B woning 4,50 29 26 19 29

11_A woning 1,50 29 25 19 29

11_B woning 4,50 30 27 21 31



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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SPAingenieurs 20140606
Geluidbelastingen tgv DE LAAK, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2026

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 8_De Laak
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A woning 1,50 21 18 12 22

01_B woning 4,50 20 16 10 20

02_A woning 1,50 30 27 20 30

02_B woning 4,50 31 28 22 32

03_A woning 1,50 21 18 12 22

03_B woning 4,50 20 16 10 20

04_A woning 1,50 36 33 27 37

04_B woning 4,50 38 35 28 38

05_A woning 1,50 39 36 29 39

05_B woning 4,50 41 37 31 41

06_A woning 1,50 38 35 28 38

06_B woning 4,50 39 36 30 40

07_A woning 1,50 38 35 29 39

07_B woning 4,50 40 37 30 40

08_A woning 1,50 20 17 11 21

08_B woning 4,50 21 18 12 22

09_A woning 1,50 17 14 7 17

09_B woning 4,50 18 15 8 18

10_A woning 1,50 7 4 -2 8

10_B woning 4,50 8 5 -1 9

11_A woning 1,50 7 3 -3 7

11_B woning 4,50 8 5 -2 8



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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SPAingenieurs 20140606
Geluidbelastingen tgv DALENK, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2026

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 9_Dalenk
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A woning 1,50 29 26 19 29

01_B woning 4,50 31 27 21 31

02_A woning 1,50 27 24 18 28

02_B woning 4,50 29 26 19 29

03_A woning 1,50 28 25 18 28

03_B woning 4,50 30 26 20 30

04_A woning 1,50 26 22 16 26

04_B woning 4,50 27 24 18 28

05_A woning 1,50 14 11 5 15

05_B woning 4,50 10 7 1 11

06_A woning 1,50 14 11 5 15

06_B woning 4,50 11 8 2 12

07_A woning 1,50 16 13 6 16

07_B woning 4,50 -- -- -- --

08_A woning 1,50 23 20 13 23

08_B woning 4,50 24 21 14 24

09_A woning 1,50 24 21 14 24

09_B woning 4,50 25 22 16 26

10_A woning 1,50 29 26 20 30

10_B woning 4,50 31 28 21 31

11_A woning 1,50 24 21 14 24

11_B woning 4,50 26 22 16 26



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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SPAingenieurs 20140606
GECUMULEERDE geluidbelastingen tgv WEGEN, zonder aftrek 5 dB art. 110g Wgh Bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2026

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A woning 1,50 46 42 36 46

01_B woning 4,50 46 43 37 47

02_A woning 1,50 48 45 39 49

02_B woning 4,50 48 45 39 49

03_A woning 1,50 47 44 38 48

03_B woning 4,50 48 45 38 48

04_A woning 1,50 50 46 40 50

04_B woning 4,50 50 47 41 51

05_A woning 1,50 49 46 39 50

05_B woning 4,50 50 47 40 50

06_A woning 1,50 49 46 39 49

06_B woning 4,50 50 46 40 50

07_A woning 1,50 47 44 38 48

07_B woning 4,50 48 45 39 49

08_A woning 1,50 39 36 29 39

08_B woning 4,50 40 37 31 41

09_A woning 1,50 36 33 27 37

09_B woning 4,50 38 35 29 39

10_A woning 1,50 36 33 27 37

10_B woning 4,50 38 35 28 39

11_A woning 1,50 35 32 25 35

11_B woning 4,50 37 33 27 37
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1. INLEIDING 
 
De Hunekamp BV wil de bestaande bedrijfswoning behorende bij het 
bedrijfsverzamelgebouw van De Hunekamp BV slopen en vervangen door een nieuw te 
bouwen burgerwoning. De nieuwe woning wordt op grotere afstand van het bedrijfsgebouw 
gerealiseerd.  
Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Voor de 
wijziging van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Doel van dit 
akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidimmissie van de activiteiten op het terrein 
van De Hunekamp BV op de nieuw te bouwen burgerwoning. 
 
Voor de beoordeling van de geluidkwaliteit ter plaatse van de woning is gebruik gemaakt van 
het toetsingskader geluid zoals is beschreven in hoofdstuk 5 van de VNG-publicatie 
“Bedrijven en milieuzonering, editie 2009”. Ook is de situatie beoordeeld aan de hand van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
In de voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten en de resultaten van het akoestisch 
onderzoek weergegeven. 
 

2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN 
 
De Hunekamp BV omvat een bedrijfsverzamelgebouw voor technologiebedrijven. In de 
gebouwen vindt onder andere de assemblage en reparatie van elektronica en 
meetapperatuur plaats. In figuur 1 is een overzicht gegeven van het terrein van de inrichting 
en de directe omgeving. Voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten worden 
2 verschillende toeritten gebruikt. 
 

2.1. Beschikbare gegevens 
 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:  

 Activiteitenbesluit milieubeheer 

 VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009” 

 kadastrale kaart 

 gegevens over de bedrijfsvoering, verstrekt door De Hunekamp BV 
 

2.2. Bedrijfssituatie 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de bedrijfssituatie. De vermelde bedrijfstijden van de 
relevante geluidbronnen op het terrein van de inrichting zijn aangegeven door De 
Hunekamp BV. 
 
De Hunekamp BV is 5 dagen per week gedurende 8.0 uur per dag in de dagperiode (tussen 
07.00 uur en 19.00 uur) in bedrijf. 
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In de hallen vinden onder andere kantoor- en laboratoriumwerkzaamheden en assemblage 
en reparatie van elektronica en meetapparatuur plaats. Deze activiteiten zijn akoestisch niet 
relevant voor de geluidemissie van de inrichting. 
 
Op de daken zijn de onderstaande 6 ruimtekoelingen aanwezig. Daarnaast zijn er 
2 ruimteafzuigingen aanwezig. De ruimtekoelingen zijn toerental geregeld. De 
bronvermogens van de ruimtekoelingen zijn gebaseerd op leveranciergegevens, en zijn 
weergegeven in paragraaf 5.1.1. 

 2 Daikin VRV systemen type RXYQ 8P7WB 

 2 Daikin RXS35G2V1B9 single-split systeem 

 1 Fuji Electric RD-54L single split systeem 

 1 Fuji Electric RD-12L single split systeem 
 
Een van de in de hallen gevestigde bedrijven (CRG) heeft een vrachtwagen die voor eigen 
gebruik is ingericht als technische mobiele wekplaats voor service en reparaties op Europese 
kart circuits. Gezien de waarde van de spullen die in die wagen zitten, wil de eigenaar deze 
in een afgesloten ruimte stallen. Eenmaal in de week, in de dagperiode, rijdt de vrachtwagen 
het terrein van de inrichting af voor internationaal transport en eenmaal in de week rijdt 
dezelfde vrachtwagen het terrein weer op om weer gestald te worden. Voor het onderzoek is 
uitgegaan van de worstcase situatie, dat de vrachtwagen dezelfde dag het terrein af- en 
weer oprijdt. 
 
Het personeel en de bezoekers komen alleen in de dagperiode op het terrein van de 
inrichting met 20 personenwagens. Hiervan parkeren 15 personenwagens aan de westzijde 
van de bedrijfshal en 5 personenwagens aan de oostzijde van de bedrijfshal. 
 
Post- en koerier bedrijven komen met twee bestelbussen op het terrein van de inrichting om 
pakketten af te leveren en op te halen. Deze rijden het parkeerterrein aan de westzijde van 
het terrein op en af. 
 

2.3. Geluidreducerende maatregelen 
 
Door De Hunekamp BV zijn de hierna beschreven Beste Beschikbare Technieken (BBT) 
toegepast om de geluidemissie van de inrichting zoveel mogelijk te beperken: 

 De deuren van de gebouwen zijn tijdens lawaaimakende werkzaamheden in de 
betreffende gebouwen zoveel mogelijk gesloten en worden tijdens deze werkzaamheden 
alleen geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen en goederen. 

 De motoren van bedrijfswagens zijn tijdens het laden en lossen alleen in werking, indien 
dit voor het laden en lossen noodzakelijk is. 

 Audioapparatuur is zodanig afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is. 

 De werkplaats is akoestisch beschouwd goed geïsoleerd. 

 De maximaal toegestane rijsnelheid binnen de inrichting is beperkt tot 10 km/uur. 

 De rijroutes binnen de inrichting zijn verhard en vlak afgewerkt. 

 De ruimtekoelingen voldoen aan de Beste Beschikbare Techniek 
 
De in deze paragraaf weergegeven Beste Beschikbare Technieken (BBT) zijn meegenomen 
in het voorliggende onderzoek.  
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2.4. Gestelde geluidvoorwaarden 
 

2.4.1. Toetsingskader ruimtelijke ordening (nieuwe ontwikkelingen) 
 
In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG publicatie “Bedrijven en 
milieuzonering, editie 2009” gebruikt als hulpmiddel voor de inrichting van nieuwe 
ontwikkelingen. Deze handreiking geeft o.a. richtafstanden en stappenplannen om te komen 
tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies 
nabij bedrijven. Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5 ‘Voorbeeld toetsingskaders 
voor ontheffingen en planherzieningen’. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen 
waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en 
motiveringsplicht.  
 
Stap 1  
Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden 
kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.  
 
Stap 2  
Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk en dient bij het 
omgevingstype ‘rustige woonwijk’ voldaan te worden aan de volgende richtwaarde:  

 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 

 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. 
 
Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ dient voldaan te worden aan de volgende 
richtwaarden: 

 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 

 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. 
 
Stap 3  
Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een ‘rustige woonwijk’ een 
maximale geluidbelasting mogelijk van:  

 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  
 
Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ is een maximale geluidbelasting mogelijk van:  

 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.   
 
Als voldaan wordt aan de bovenstaande richtwaarden is buitenplanse aanpassing mogelijk. 
Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom het in deze concrete situatie de 
geluidbelasting acceptabel acht waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige 
geluidbelasting moet worden betrokken.  
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Stap 4  
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn 
om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd 
gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig 
onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met cumulatie van reeds aanwezige geluidbronnen. 
 
Voorliggende situatie 
In de voorliggende situatie is vastgesteld dat voor het bedrijfsverzamelgebouw niet kan 
worden voldaan aan de richtafstand voor het aspect geluid. In het voorliggende onderzoek is 
voor de nieuwe woning binnen het plangebied in eerste instantie uitgegaan van de 
richtwaarden zoals omschreven in stap 2 voor een “rustige woonwijk”. 
 

2.4.2. Activiteitenbesluit milieubeheer 
 
In bijlage 1 zijn de geldende eisen uit het “Activiteitenbesluit milieubeheer” weergegeven. 
 
Laad- / losactiviteiten 
Op basis van het “Activiteitenbesluit milieubeheer” (ex. art. 2.17 lid 1b.) zijn maximale 
geluidniveaus (piekgeluiden) ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, 
uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen wordt tevens aanverwante activiteiten 
verstaan zoals het slaan van autoportieren, aanrijden, manoeuvreren, wegrijden en starten 
en gasgeven bij het wegrijden van de voertuigen. 
 

2.4.3. Indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) 
 
Vanuit de VNG brochure moet de indirecte hinder onderzocht worden. Er zijn specifieke 
richtwaarden opgenomen. In het “Activiteitenbesluit milieubeheer” is in de toelichting 
aangegeven dat de vergunningverlener ten aanzien van de indirecte hinder 
maatwerkvoorschriften kan opstellen.  
Bij de beoordeling van de indirecte hinder kan de circulaire van 29 februari 1996 van de 
minister van VROM, getiteld “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de 
inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet 
milieubeheer”, als hulpmiddel dienen.  
Gelet op het voorgaande is de indirecte hinder in kader gebracht en beoordeeld op basis van 
de genoemde circulaire.  
 
Op basis van uitspraken van de Raad van State (o.a.nummer E03.95.0233) hangt de 
reikwijdte van de indirecte hinder af van de interpretatie van de term "opgenomen in het 
heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig dat bij de inrichting komt, wat 
betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer. 
Immers, voertuigen die niet bij de inrichting komen hebben eenzelfde snelheid en vertonen 
eenzelfde rij- en stopgedrag bij zijstraten, kruisingen etc., als verkeer dat van en naar de 
inrichting gaat. Alleen in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein van de 
inrichting is er nog onderscheid te maken. 
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3. ONDERZOEKMETHODE 
 
De onderzoekmethode is gebaseerd op de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 
1999”, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 
2004 zoals die op het internet is geplaatst. Deze handleiding is voorgeschreven in het 
“Activiteitenbesluit milieubeheer” in artikel 1.11.9. 
 

4. KENTALLEN 
 
In het kader van het voorliggend akoestisch onderzoek zijn geen geluidmetingen uitgevoerd. 
Alle gehanteerde bronsterktes zijn gebaseerd op bij SPAingenieurs bekende kentallen 
verkregen uit metingen verricht in vergelijkbare situaties of op basis van 
leveranciersgegevens. 
 

5. REKENMODEL 
 
Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is 
gebaseerd op de berekening van de overdracht overeenkomstig de methode II.8 uit de 
"Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). 
 

5.1. Geluidbronnen 
 
In bijlage 2 zijn voor de onderzochte bedrijfssituaties en varianten de bronnummers, de 
broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze 
bijlage voor de puntbronnen en de mobiele bronnen de tijden en de perioden vermeld waarin 
de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele bronnen zijn het aantal 
rijlijnpassages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte van de rijlijnen.  
 
De bronsterkten van de geluidbronnen zijn gebaseerd op leveranciergegevens en bij 
SPAingenieurs bekende kentallen verkregen uit metingen verricht in vergelijkbare situaties. 
 

5.1.1. Geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
 
De geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in het 
rekenmodel ingevoerd op de posities zoals aangegeven in figuur 2.1 voor de onderzochte 
bedrijfssituatie. In de bijlagen 2.1 en 2.2 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en 
spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage de perioden 
vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. 
 
Op het dak van De Hunekamp BV zijn 6 ruimte koelingen aanwezig. Hieronder zijn de type 
koeling met bijbehorende bronvermogens per koeling vermeld. De bronvermogens zijn 
bepaald op basis van leveranciergegevens: 

 2 Daikin VRV systemen type RXYQ 8P7WB LWA = 78 dB(A) 

 2 Daikin RXS35G2V1B9 single-split systeem LWA = 63 dB(A) 
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 1 Fuji Electric RD-54L single split systeem LWA = 83 dB(A) 

 1 Fuji Electric RD-12L single split systeem LWA = 76 dB(A) 
 
De bronsterkte van de ventilatoren (bronnummers 01 t/m 04) is bepaald voor de situatie 
waarin de ventilatoren op maximale capaciteit draaien. De ventilatoren zijn allen toerental 
geregeld. In de dag-, avond- en de nachtperiode draaien de ventilatoren met een beperkte 
capaciteit (met andere woorden op een lager toerental). Hierdoor neemt de bronsterkte van 
de ventilatoren af. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de ventilatoren in de dag-, 
avond- en nachtperiode op respectievelijk 90 %, 70% en 50% van de maximale capaciteit 
draaien. Dit is verwerkt in de bedrijfsduurcorrectie van de betreffende geluidbronnen. De 
bronsterkte van de ventilatoren neemt af met de vijfde macht van de gebruikte capaciteit. 
 

5.1.2. Geluidbronnen bepalend voor de maximale geluidniveaus  
 
Door een aantal activiteiten op het terrein van de inrichting kunnen relevante maximale 
geluidniveaus optreden. In het volgende zijn deze activiteiten beschreven en is de daarbij 
van toepassing zijn de bronsterkte vermeld: 
 

 Het rijden van de vrachtwagens LWA,max = 108 dB(A). 

 De personenwagens (incl. dichtslaan portieren, manoeuvreren etc.) LWA,max = 100 dB(A). 
 
De geluidbronnen die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken zijn in het rekenmodel 
ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in figuur 2.1. In bijlage 2.3 zijn de bronnummers, 
de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in 
deze bijlage de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. 
 

5.1.3. Geluidbronnen bepalend voor de geluidniveaus ten gevolge van de indirecte hinder 
 
Voor het geluidonderzoek naar de invloed van het verkeer over de Imbosweg en de De Laak, 
is met behulp van een computermodel de geluidbelasting bij de nieuwe woning langs deze 
wegen bepaald. 
 
Voor de berekening is uitgegaan van de worstcase situatie, waarin de 
personenwagens/bestelbus en vrachtwagen in de dagperiode kunnen komen en kunnen 
gaan in alle richtingen. In figuur 2.2 en bijlage 2.4 worden de relevante invoergegevens 
weergegeven. 
 
De wegdekken van de wegen zijn verhard. De voertuigen mogen hier 60 km/uur rijden. 
Gezien de rijroute op de wegen is het aannemelijk dat de voertuigen circa 30 km/uur rijden. 
De bronsterkte van personenwagens/bestelbusjes, die met snelheden van circa 30 km/uur 
rijden bedraagt 96 dB(A). De bronsterkte van vrachtwagens, die met deze snelheden rijden 
bedraagt 105 dB(A) 
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5.2. Gebouwen 
 
De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun 
werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen 
zowel een afschermende als reflecterende functie kunnen vervullen. De situering van de 
gebouwen is gegeven in figuur 3 en in bijlage 3. In deze bijlage zijn de coördinaten van de 
hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte 
van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekcorrectieterm in verband met de afscherming is 
toegepast. 
 

5.3. Bodemgebieden 
 
De situering van de bodemgebieden is gegeven in figuur 3 en in bijlage 4. In deze bijlage zijn 
de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard 
bodemfactor voor de niet separaat in het geluidmodel ingevoerde bodemgebieden heeft een 
waarde van 1,0 (akoestisch zachte bodem).  
 

5.4. Ontvangerpunten 
 
In figuur 3 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond de inrichting. De 
ontvangers zijn gesitueerd bij de nieuwe burgerwoning.  
Het “Activiteitenbesluit milieubeheer” schrijft geen beoordelingshoogte voor. Gelet hierop is 
voor de beoordelinghoogte aangesloten bij het gestelde in de “Handreiking industrielawaai 
en vergunningverlening” en de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”. 
De waarneemhoogte op alle ontvangers bedraagt voor de dagperiode 1,5 m boven het 
plaatselijk maaiveld en 5,0 m voor de avond- en de nachtperiode. De relevante gegevens 
van de ontvangers zijn tevens gegeven in bijlage 5. 
 

6. RESULTATEN 
 

6.1. Bijzondere geluiden en trillingen 
 
Tonaal- en impulsachtig geluid 
Gezien de aard van de geluidbronnen en de afstand van de bronnen tot de beoordelings-
punten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met een tonaal of 
impulsachtig karakter hoorbaar is. Een uitzondering hierop kan het geluid zijn van de 
achteruitrijdbeveiliging van de vrachtwagen. Deze kan op enkele beoordelingspunten 
hoorbaar tonaal geluid veroorzaken. In dat geval is er bij de beoordeling een toeslag van 
5 dB(A) van toepassing. Vanwege de zeer korte periode waarin het tonale geluid door de 
achteruitrijdbeveiliging optreedt, is een grote bedrijfsduurcorrectie van toepassing. Dit 
betekent dat de bijdrage aan de berekende langtijdgemiddelde geluidniveaus niet relevant is. 
  



 

 

  - 10 - 20140606.R02 

Trillingen en laagfrequent geluid 
Binnen de inrichting is een potentiële trillingsbron aanwezig. Dit is de vrachtwagen. Gezien 
het feit dat er op het terrein wordt gereden met een beperkte rijsnelheid en over een 
geëgaliseerd terrein, worden er bij de nieuwe burgerwoning geen relevante trillingen 
verwacht.  
 
Binnen de inrichting zijn geen bronnen bekend die laagfrequent geluid veroorzaken. Hierdoor 
wordt bij de woningen in de omgeving geen hinder als gevolg van laag frequent geluid 
verwacht.  
 

6.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT] 
 
De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend voor de onderzochte 
bedrijfssituatie. 
 
In tabel 1 en in bijlage 6.1 zijn de maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op 
de ontvangerpunten gegeven en zijn de gehanteerde toetswaarden weergegeven. 
 
Tabel 1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in dB(A)

Ontvangerpunt 
(zie figuur 5) 

Geluidbelastingen LAr,LT in dB(A) 

Dagperiode 
07.00 – 19.00 

Avondperiode 
19.00 – 23.00 

Nachtperiode 
23.00 – 07.00 

07 Woning 37 35 28 

Eis milieu 
(Activiteitenbesluit) 

50 45 40 

Richtwaarde R.O.  
(stap 2 VNG brochure) 

45 40 35 

 
In de bijlagen 6.2.1 en 6.2.2 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan 
de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten 07. 
 
Uit tabel 1 blijkt dat in de onderzochte bedrijfssituatie bij de nieuwe woning (ruim) wordt 
voldaan aan de richtwaarden uit de VNG brochure en het activiteitenbesluit. Er is dus bij de 
woning sprake van een goed woon- en leefklimaat ten aanzien van de langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus. 
 

6.3. Maximale geluidniveaus [LAmax] 
 
In tabel 2 en in bijlage 7.1 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven zoals deze ter 
plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden. 
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Tabel 2 De maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten 

Ontvangerpunt 
(zie figuur 5) 

Maximale geluidbelastingen LAmax in dB(A) 

Dagperiode 
07.00 – 19.00 

08 Nieuwe woning 72 

Eis milieu 
(Activiteitenbesluit) 

-- 

Richtwaarde R.O.  
(stap 2 VNG brochure) 

65 

 
In bijlage 7.2 zijn de belangrijkste maximale geluidniveaus op de ontvangerpunt 08 
weergegeven. 
 
Uit de gepresenteerde resultaten blijkt dat de maximale geluidniveaus tijdens het rijden van 
de vrachtwagen bij de woning hoger kunnen zijn dan de richtwaarde uit de VNG brochure 
van 65 dB(A). De overige activiteiten geven geen aanleiding tot relevante maximale 
geluidniveaus. 
Opgemerkt wordt dat maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden/lossen en 
aanverwante activiteiten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgezonderd zijn van 
toetsing. Met andere woorden er wordt voldaan aan de eisen van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. De reden hiervoor is dat in de praktijk overschrijdingen van de maximale 
geluidsniveaus door laad- en losactiviteiten met de daarbij behorende activiteiten zoals rijden 
van de voertuigen, starten ect., gedurende de dagperiode in het algemeen niet tot hinder 
blijken te leiden.  
In de woningen blijven de geluidpieken beperkt tot maximaal 52 dB(A). Op basis van het 
Bouwbesluit dient de gevelwering van de nieuwe woning minimaal 20 dB te bedragen. 
Hiermee wordt in de woning voldaan aan de eis zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer van 55 dB(A) ten gevolge van piekniveaus.  
 
Gelet op het voorgaande kan worden gesteld dat door het rijden van de vrachtwagen 
(maximaal twee bewegingen in de dagperiode) het goede woon- en leefklimaat in de woning 
niet of nauwelijks wordt beïnvloed. 
 

6.4. Equivalente geluidniveaus ten gevolge van indirecte hinder [Leq] 
 
In bijlage 8 zijn de berekende geluidniveaus voor de indirecte hinder bij de nieuwe woning 
weergegeven. 
 
Uit de resultaten blijkt, dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting die wordt 
veroorzaakt door het verkeer op de Imbosweg en de De Laak, bij de nieuwe woning 
maximaal 38 dB(A) bedraagt. Dit is ruim lager dan 50 dB(A), waarmee voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp en aan de 
voorkeurseis voor de verkeersaantrekkende werking van VNG brochure. 
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7. GELUIDREDUCERENDE MAATREGELEN 
 
Om in de bedrijfssituaties te kunnen voldoen aan de richtwaarden uit de VNG Brochure, is 
onderzocht welke geluidreducerende maatregelen getroffen kunnen worden. De te treffen 
maatregelen zijn in te delen in de volgende categorieën: 

 bronmaatregelen 

 maatregelen in het overdrachtsgebied 

 logistieke aanpassingen 

 good housekeeping 

 technische voorzieningen 
 

7.1. Maatgevende bron 
 
De overschrijding van de grenswaarden voor de maximale geluidniveaus in de onderzochte 
bedrijfssituatie wordt veroorzaakt door de het rijden van de vrachtwagen. 
 

7.2. Bronmaatregelen 
 
Voor De Hunekamp BV is het niet mogelijk de geluidemissie van deze geluidbron te 
reduceren middels bronmaatregelen. De vrachtwagen voldoet aan de Stand der Techniek 
 

7.3. Maatregelen in het overdrachtsgebied 
 
Om de overschrijding van de richtwaarde uit de VNG brochure ten gevolge van de 
geluidemissie tijdens het rijden van de vrachtwagen te reduceren, kan er in principe een 
geluidscherm worden geplaatst. Om te kunnen voldoen aan de richtwaarde uit de VNG 
brochure is een scherm van 2 meter hoog met een lengte van circa 52 meter ten zuiden van 
de in-/uitrit nodig. Het scherm moet gesloten gerealiseerd worden en opgetrokken te worden 
uit een materiaal dat een massa heeft van minimaal 10 kg/m2. In figuur 5 is het te realiseren 
scherm weergegeven. Ten behoeve van de verkeersveiligheid bij het uitrijden van de 
vrachtwagen, kan nabij de uitrit met de Imbosweg het scherm aflopen naar 1,5 meter. 
De kosten van het scherm worden vooralsnog geraamd op een bedrag van circa 
€ 61.360,=1.  
Gezien het feit dat het hier gaat om 2 bewegingen in de dagperiode, de te verwachten hinder 
bij en in de woning zeer beperkt is en de hoge kosten, kan het scherm naar onze mening niet 
worden aangemerkt als BBT.  
Ook worden de activiteiten van het bedrijf, doordat de maximale geluidniveaus ten gevolge 
van het laden en lossen vanuit het “Activiteitenbesluit milieubeheer” uitgezonderd van 
toetsing zijn, niet beïnvloed. De reden hiervoor is dat in de praktijk overschrijdingen van de 
maximale geluidsniveaus door laad- en losactiviteiten gedurende de dagperiode in het 
algemeen niet tot hinder blijken te leiden. 
 

                                                 
1
 de kosten voor schermen kunnen zeer uiteenlopen en zijn afhankelijk van de locatie, type scherm, gebruikte materialen 

enzovoort. Als richtprijs voor de raming van de kosten voor het plaatsen van een geluidscherm kan € 590,=/m
2
 worden 

aangehouden (zie “Praktijkreeks Geluid en Omgeving - Wegverkeersgeluid”, SDU-uitgevers, 2014). 
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7.4. Logistieke aanpassingen  
 
De vrachtwagen rijdt het terrein van de inrichting voor stalling. De opening van de hal is aan 
deze zijde van het gebouw gelegen. De vrachtwagen is daarom genoodzaakt aan deze zijde 
van het gebouw het terrein van de inrichting op te rijden. Het is voor het bedrijf niet mogelijk 
de opening van de hal aan de andere zijde van de hal te realiseren. 
 

7.5. Good housekeeping 
 
Gezien de smalle straat en de inrit wordt, is het alleen mogelijk om rustig (aangepaste 
snelheid met beperkt toerental) het terrein van de inrichting te rijden. De 
vrachtwagenchauffeur is geïnstrueerd en bekend met een gedisciplineerde omgang (rustig 
optrekken en afremmen, niet claxonneren) van de vrachtwagen op het terrein. 
 

7.6. Technische voorzieningen 
 
Het is niet mogelijk om door middel van technische voorzieningen de maximale 
geluidniveaus ten gevolge van het rijden van de vrachtwagen te beperken. 
 

7.7. De maximale geluidniveaus [LAmax] na geluidreducerende maatregelen 
 
Door het realiseren van een scherm ten zuiden van de in- uitrit, worden de maximale 
geluidniveaus voor de gevels van de nieuwe woning in de dagperiode beperkt tot waarden 
van maximaal 64 dB(A). 
 

8. CONCLUSIES 
 

8.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [LAr,LT] 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij de nieuwe woning 
(ruim) wordt voldoen aan de richtwaarden uit de VNG brochure en de geluideisen van het 
activiteitenbesluit. 
 

8.2. Maximale geluidniveaus [LAmax] 
 
In de onderzochte situatie treden bij de nieuwe woning overschrijdingen op van de gestelde 
richtwaarde voor de maximale geluidniveaus uit de VNG brochure. Om te voldoen aan deze 
richtwaarde zou een scherm van 52 meter ten zuiden van de oostelijke in- / uitrit moeten 
worden gerealiseerd.  
Opgemerkt wordt dat er zonder scherm bij de nieuwe woning voldaan wordt aan de eisen uit 
het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Dit omdat maximale geluidniveaus veroorzaakt door 
laad- en losactiviteiten volgens het besluit uitgezonderd zijn van toetsing in de dagperiode.  
Gesteld wordt dat bij de nieuwe woning, gezien het voorgaande en het gestelde in 
hoofdstuk 7, zonder het realiseren van een geluidscherm sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. 



 

 

  - 14 - 20140606.R02 

8.3. Indirecte hinder 
 
In de onderzochte situatie wordt ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde.  
 
 
SPAingenieurs 
 
 
 
 
 
De heer ir. A.C.W.M. Appels de heer ing. J. Ploos van Amstel



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140606r01 Imbosweg 32 Loenen Wegverkeer - Jaar 2026] , Geomilieu V3.11
198800 199000

458000

457800

457600

0 m 100 m

schaal = 1 : 2500

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen

Overzicht van de planlocatie , het bedrijf De Hunekamp BV en de omgeving

SPAingenieurs 20140606

Figuur 1
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Figuur 2.1

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen (gemeente Apeldoorn)

Overzicht van de ingevoerde geluidbronnen LAr,LT en LAmax
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Figuur 2.2

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen (gemeente Apeldoorn)

Overzicht van de ingevoerde geluidbronnen LAeq - Indirecte hinder

Industrielawaai - IL, [20140606r02 Imbosweg 32 Loenen Industrie - LAeq - Indirecte hinder] , Geomilieu V3.11
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Figuur 3

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen (gemeente Apeldoorn)

Overzicht van de ingevoerde GEBOUWEN en BODEMGEBIEDEN

Industrielawaai - IL, [20140606r02 Imbosweg 32 Loenen Industrie - LAr,LT - RBS] , Geomilieu V3.11
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Figuur 4

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen (gemeente Apeldoorn)

Overzicht van de ingevoerde TOETSPUNTEN

Industrielawaai - IL, [20140606r02 Imbosweg 32 Loenen Industrie - LAr,LT - RBS] , Geomilieu V3.11
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Figuur 5

Nieuwe woning aan de Imbosweg 32 in Loenen (gemeente Apeldoorn)

Overzicht van het maatregelscherm ten behoeve van de reductie van de maximale geluidniveaus

Industrielawaai - IL, [20140606r02 Imbosweg 32 Loenen Industrie - LAmax - RBS, MR scherm] , Geomilieu V3.11
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Opmerking: Het scherm moet gesloten
zijn en het materiaal moet minimaal een
gewicht van 10 kg/m2 hebben.
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Bijlage 1.1

Afdeling 2.8. Geluidhinder

Artikel 2.16b

Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B
drijft.

Artikel 2.17
1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau

LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede
door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten
ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen

dan de in die tabel aangegeven waarden;
Tabel 2.17a

07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur

LAr,LT op de gevel van
gevoelige gebouwen

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige
gevoelige gebouwen

35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

LAmax op de gevel van
gevoelige gebouwen

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige
gevoelige gebouwen

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale
geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen
niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft
voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen
op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van
ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in
artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor
zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in
een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden
ingenomen;

e. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook
gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden
ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van
het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een

woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
f. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in

geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
g. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn

gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Ad.b.: conform de toelichting wordt onder laden en lossen, tevens aanverwante activiteiten verstaan zoals het slaan van
autoportieren, het starten, aanrijden, manoeuvreren, wegrijden en gasgeven bij het wegrijden van de voertuigen.
Ook volgens de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr. 200306411/1, d.d. 28 april

2004) zijn hogere maximale geluidsniveaus in de dagperiode tengevolge van transportbewegingen en laad- en
losbewegingen toelaatbaar, als deze voor het bedrijf noodzakelijk zijn en er geen maatregelen mogelijk zijn.
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Bijlage 1.2

Artikel 2.18

1 Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a
dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel

is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of

recreatieactiviteiten;
c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of

levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke
bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van
deze bijeenkomsten of plechtigheden;

d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en
strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire
inrichtingen;

e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen
in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week
op militaire inrichtingen;

f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij
gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;

g. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2., tenzij en voor zover daarvoor bij
gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;

h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is
van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang
van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;

i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is
van een instelling voor kinderopvang.

2 Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a, dan wel 2.20, wordt
voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

3 Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan
wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak

horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw

verband staan;
c. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de

aan- en afvoer van producten bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde
lid, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt;

d. het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve
van het wassen van kasdekken bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en
zesde lid.

4 De maximale geluidsniveaus (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, zijn
tussen 23.00 en 07.00 uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van
motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien:
a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het voor de betreffende inrichting in die

periode geldende maximale geluidsniveau (LAmax), niet te bereiken is door het treffen
van maatregelen; en
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Bijlage 1.3

b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig
niet hoger is van 65 dB(A).

5 Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder
regels worden gesteld met betrekking tot:
a. het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en
b. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2.

6 Bij het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) blijft het geluid
veroorzaakt door het stomen van grond met een installatie van derden buiten
beschouwing.

7 Degene die een inrichting drijft, waar het stomen van grond plaatsvindt met een installatie
van derden, treft maatregelen of voorzieningen die betrekking hebben op:
a. de periode waarin het grondstomen plaatsvindt;
b. de locatie waar de installatie wordt opgesteld, en
c. het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen binnen de inrichting.

8 Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder dan wel voor
zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken daarvan, bij
maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de maatregelen of voorzieningen, bedoeld in het
zevende lid.

9 Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer van toepassing was, en waarvoor voor muziekgeluid een
bedrijfsduurcorrectie werd toegepast, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift
bepalen dat het tweede lid niet van toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus
tussen 23.00 en 07.00 uur.

10 Indien op grond van het maatwerkvoorschrift, bedoeld in het negende lid, een
bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau
gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 07.00 uur niet hoger dan op grond van artikel
2.17 is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur.

Artikel 2.19a

1 Tot de inwerkingtreding van artikel 2.19 zijn het tweede tot en met vierde lid van
toepassing.

2 Artikel 2.17 is niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een
concentratiegebied voor horeca-inrichtingen of in een concentratiegebied voor
detailhandel en ambachtsbedrijven, dat bij of krachtens een verordening als zodanig is
aangewezen.

3 In een gebied als bedoeld in het tweede lid bedraagt het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en
toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, in
ieder geval niet meer:
a. dan de in tabel 2.17 bedoelde waarden op de gevel of, als dat hoger is, het in dat

gebied heersende referentieniveau;
b. dan de in tabel 2.19a aangegeven waarden binnen gevoelige gebouwen.

Tabel 2.19a
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07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT)

35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

Maximaal geluidsniveau 55 dB(A) 50 B(A) 45 dB(A)

4 Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008 het Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of
het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing was, zijn de
waarden uit dit artikel niet van toepassing op de gevel van onderscheidenlijk een dienst-
of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting.

Artikel 2.20

1 In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, kan
het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax vaststellen.

2 Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in
de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan
wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische
invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt
gewaarborgd.

3 De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker
van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren
of doen uitvoeren van geluidsmetingen.

4 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden,
bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, voor een inrichting gelden.

5 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen
in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen
teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen.

6 In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a kan
het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting,
anders dan festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21, andere waarden voor het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax

vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de
duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten
plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt.

7 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen
worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen ter beperking van
het geluid als gevolg van werkzaamheden en activiteiten bij een inrichting als bedoeld in
artikel 2.17, vijfde lid.

8 De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid, is niet
lager dan 40 dB(A) voor een inrichting:
a. waarop tot het van toepassing worden van dit artikel op die inrichting, het Besluit

opslag- en transportbedrijven milieubeheer, het Besluit detailhandel- en
ambachtsbedrijven milieubeheer, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
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milieubeheer, het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer, het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, het
Besluit jachthavens milieubeheer, het Besluit motorvoertuigen milieubeheer of het
Besluit glastuinbouw van toepassing was, en

b. die voor de inwerkingtreding van het in onderdeel a genoemde besluit dat van
toepassing was, is opgericht.

9 De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid is niet lager
dan 40 dB(A) voor een inrichting waarop tot 1 januari 2008 het Besluit tankstations
milieubeheer of het Besluit tandartspraktijken milieubeheer van toepassing was.
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Bijlage 2.1Ingevoerde PUNTBRONNEN LAr,LT

Model: LAr,LT - RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

01 2 x Daikin VRV, RXYQ 8P7WB     198848,22     457721,04      7,00     0,50 Normale puntbron  7,082  0,673  0,250 Nee Nee   45,00   59,30   67,80   71,80   74,90   76,50   73,50   67,10   57,00   80,99

02 2 x Daikin RXS35G2V1B9     198844,21     457718,82      7,00     0,50 Normale puntbron  7,082  0,673  0,250 Nee Nee   30,00   44,30   52,80   56,80   59,90   61,50   58,50   52,10   42,00   65,99

03 Fuji Electric RD-54L     198848,50     457717,58      7,00     0,50 Normale puntbron  7,082  0,673  0,250 Nee Nee   47,00   61,20   69,70   73,80   76,90   78,50   75,50   69,10   59,00   82,99

04 Fuji Electric RD-12L     198845,31     457717,30      7,00     0,50 Normale puntbron  7,082  0,673  0,250 Nee Nee   40,00   54,20   62,70   66,80   69,90   71,50   68,50   62,10   52,00   75,99

05 Ruimteafzuiging     198845,73     457714,53      7,00     0,50 Normale puntbron 12,000 -- -- Nee Nee   39,00   53,30   61,80   65,80   68,90   70,50   67,50   61,10   51,00   74,99

06 Ruimteafzuiging     198839,53     457724,74      5,00     0,50 Normale puntbron 12,000 -- -- Nee Nee   39,00   53,30   61,80   65,80   68,90   70,50   67,50   61,10   51,00   74,99

25-4-2016 12:52:24Geomilieu V3.11



Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

MB01 Personenwagens     198884,59     457745,93      0,00     0,75            28,79    10 -- --  10    0,00   60,00   68,00   75,00   79,00   86,00   84,00   74,00   63,00   89,00

MB02 Personenwagens     198821,30     457697,60      0,00     0,75            72,39    30 -- --  10    0,00   60,00   68,00   75,00   79,00   86,00   84,00   74,00   63,00   89,00

MB10 Vrachtwagen     198885,00     457745,76      0,00     1,00            45,85     2 -- --  10   68,00   80,00   85,00   92,00   95,00   97,00   96,00   91,00   84,00  101,95

25-4-2016 13:54:39Geomilieu V3.11
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Ingevoerde MOBIELE BRONNEN LAr,LT                   Bijlage 2.2

Model: LAr,LT - RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
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Bijlage 2.3Ingevoerde MOBIELE BRONNEN LAmax

Model: LAmax - RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

25-4-2016 12:53:51Geomilieu V3.11

Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

MB01 Personenwagens 198884,59 457745,93 0,00 0,75 28,79 10 -- -- 10 0,00 71,00 79,00 86,00 90,00 97,00 95,00 85,00 74,00 100,00

MB02 Personenwagens 198821,30 457697,60 0,00 0,75 72,39 10 -- -- 10 0,00 71,00 79,00 86,00 90,00 97,00 95,00 85,00 74,00 100,00

MB10 Vrachtwagen 198885,00 457745,76 0,00 1,00 45,85 2 -- -- 10 74,00 86,00 91,00 98,00 101,00 103,00 102,00 97,00 90,00 107,95
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Bijlage 2.4Ingevoerde MOBIELE BRONNEN LAeq, Indirecte hinder

Model: LAeq - Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

MB01 Personenwagens     198925,88     457696,81      0,00     0,75           114,16    10 -- --  30    0,00   67,00   75,00   82,00   86,00   93,00   91,00   81,00   70,00   96,00

MB02 Personenwagens     198679,90     457578,75      0,00     0,75           289,73    30 -- --  30    0,00   67,00   75,00   82,00   86,00   93,00   91,00   81,00   70,00   96,00

MB10 Vrachtwagen     198926,05     457696,78      0,00     1,00           114,15     2 -- --  30   71,00   83,00   88,00   95,00   98,00  100,00   99,00   94,00   87,00  104,95

25-4-2016 13:55:46Geomilieu V3.11



20140606SPAingenieurs
Bijlage 3Ingevoerde GEBOUWEN

Model: LAeq - Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm Refl. 31 Cp

    198887,78     457793,51      0,00     2,96 Polygoon 0,80 0 dB

    198849,83     457801,28      0,00     3,50 Polygoon 0,80 0 dB

    198885,24     457788,35      0,00     6,86 Polygoon 0,80 0 dB

    198905,60     457808,97      0,00     2,50 Polygoon 0,80 0 dB

    198729,83     457620,78      0,00     4,66 Polygoon 0,80 0 dB

    198917,82     457583,29      0,00     8,24 Polygoon 0,80 0 dB

    198847,51     457822,03      0,00     2,17 Polygoon 0,80 0 dB

    198907,93     457820,91      0,00     2,50 Polygoon 0,80 0 dB

    198898,29     457612,88      0,00     6,72 Polygoon 0,80 0 dB

    198663,49     457597,42      0,00     4,62 Polygoon 0,80 0 dB

    198891,05     457789,33      0,00     3,11 Polygoon 0,80 0 dB

    198956,13     457704,97      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB

    198749,32     457658,04      0,00     4,65 Polygoon 0,80 0 dB

    198888,73     457629,17      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB

    198911,34     457697,84      0,00     2,50 Polygoon 0,80 0 dB

    198898,29     457612,88      0,00     6,82 Polygoon 0,80 0 dB

    198806,61     457733,28      0,00     5,00 Polygoon 0,80 0 dB

    198853,28     457806,99      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB

    198824,65     457835,96      0,00     4,30 Polygoon 0,80 0 dB

    198945,99     457588,08      0,00     3,90 Polygoon 0,80 0 dB

    198920,32     457828,88      0,00     3,25 Polygoon 0,80 0 dB

    198889,16     457724,42      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB

    198888,50     457787,34      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB

    198957,65     457694,42      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB

    198805,80     457711,63      0,00     7,00 Polygoon 0,80 0 dB

    198749,32     457658,04      0,00     2,39 Polygoon 0,80 0 dB

    198814,92     457715,93      0,00     5,00 Polygoon 0,80 0 dB

    198675,95     457669,67      0,00     3,55 Polygoon 0,80 0 dB

    198737,95     457695,92      0,00     4,22 Polygoon 0,80 0 dB

    198659,90     457589,84      0,00     7,64 Polygoon 0,80 0 dB

    198635,23     457627,87      0,00     5,25 Polygoon 0,80 0 dB

    198689,26     457641,06      0,00     7,25 Polygoon 0,80 0 dB

    198841,05     457837,13      0,00     6,11 Polygoon 0,80 0 dB

25-4-2016 12:56:15Geomilieu V3.11
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Bijlage 4Ingevoerde HARDE BODEMGEBIEDEN

Model: LAeq - Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Gebied Bf

meer, plas, ven, vijver     198862,45     457605,91           105,18 0,00

meer, plas, ven, vijver     198659,23     457713,26           106,09 0,00

meer, plas, ven, vijver     198708,92     457710,64           152,47 0,00

meer, plas, ven, vijver     198862,45     457605,91           105,18 0,00

meer, plas, ven, vijver     198659,23     457713,26           106,09 0,00

meer, plas, ven, vijver     198708,92     457710,64           152,47 0,00

meer, plas, ven, vijver     198862,45     457605,91           105,18 0,00

meer, plas, ven, vijver     198659,23     457713,26           106,09 0,00

meer, plas, ven, vijver     198708,92     457710,64           152,47 0,00

lokale weg     198902,48     457592,21           673,11 0,00

lokale weg     198683,76     457581,25            41,29 0,00

lokale weg     198906,68     457584,28          1279,30 0,00

lokale weg     198933,23     457701,89          1863,06 0,00

lokale weg     198920,36     457704,88           575,97 0,00

lokale weg     198826,57     457942,14           938,82 0,00

lokale weg     198856,30     457782,19          1678,71 0,00

lokale weg     198930,39     457695,46            82,84 0,00

lokale weg     198908,99     457589,07            37,85 0,00

overig     198902,48     457592,21          1189,38 0,00

lokale weg     198684,10     457574,64           900,05 0,00

lokale weg     198860,18     457789,34            55,75 0,00

    198772,35     457731,31          3256,60 0,00

25-4-2016 12:57:00Geomilieu V3.11
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Bijlage 5Ingevoerde TOETSPUNTEN

Model: LAeq - Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

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

01 woning     198887,04     457722,91      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

02 woning     198889,77     457723,81      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

03 woning     198892,77     457723,36      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

05 woning     198897,98     457713,16      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

06 woning     198888,11     457714,96      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

07 woning     198886,10     457718,84      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

08 woning     198885,50     457720,81      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

25-4-2016 12:57:18Geomilieu V3.11
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Bijlage 6.1Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A woning 1,50 35,8 27,0 19,7 35,8

01_B woning 5,00 40,2 33,2 25,9 40,2

02_A woning 1,50 30,1 17,4 10,1 30,1

02_B woning 5,00 32,3 23,1 15,8 32,3

03_A woning 1,50 29,3 18,7 11,4 29,3

03_B woning 5,00 31,5 22,8 15,5 31,5

05_A woning 1,50 17,5 10,7 3,4 17,5

05_B woning 5,00 23,5 17,1 9,8 23,5

06_A woning 1,50 33,8 26,2 18,9 33,8

06_B woning 5,00 39,1 32,5 25,2 39,1

07_A woning 1,50 36,8 29,1 21,8 36,8

07_B woning 5,00 42,1 35,4 28,1 42,1

08_A woning 1,50 35,7 27,1 19,8 35,7

08_B woning 5,00 40,3 33,3 26,0 40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-4-2016 13:57:21Geomilieu V3.11



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-4-2016 13:59:14Geomilieu V3.11

SPAingenieurs 20140606
Resultaten LAr,LT, details Bijlage 6.2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

07_A woning 1,50 36,8 29,1 21,8 36,8

03 Fuji Electric RD-54L 0,50 32,2 26,7 19,4 32,2

MB10 Vrachtwagen 1,00 31,4 -- -- 31,4

01 2 x Daikin VRV, RXYQ 8P7WB 0,50 30,1 24,6 17,3 30,1

05 Ruimteafzuiging 0,50 24,5 -- -- 24,5

04 Fuji Electric RD-12L 0,50 23,0 17,5 10,2 23,0

MB01 Personenwagens 0,75 21,4 -- -- 21,4

MB02 Personenwagens 0,75 17,7 -- -- 17,7

06 Ruimteafzuiging 0,50 16,3 -- -- 16,3

02 2 x Daikin RXS35G2V1B9 0,50 11,8 6,3 -1,0 11,8



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-4-2016 13:59:14Geomilieu V3.11

SPAingenieurs 20140606
Resultaten LAr,LT, details Bijlage 6.2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT - RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

07_B woning 5,00 42,1 35,4 28,1 42,1

03 Fuji Electric RD-54L 0,50 38,0 32,6 25,3 38,0

01 2 x Daikin VRV, RXYQ 8P7WB 0,50 36,5 31,0 23,7 36,5

05 Ruimteafzuiging 0,50 32,4 -- -- 32,4

MB10 Vrachtwagen 1,00 32,2 -- -- 32,2

04 Fuji Electric RD-12L 0,50 31,1 25,7 18,4 31,1

MB01 Personenwagens 0,75 22,5 -- -- 22,5

02 2 x Daikin RXS35G2V1B9 0,50 21,2 15,8 8,4 21,2

06 Ruimteafzuiging 0,50 21,1 -- -- 21,1

MB02 Personenwagens 0,75 20,5 -- -- 20,5



20140606SPAingenieurs
Bijlage 7.1Resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A woning 1,50 70,0 -- --

02_A woning 1,50 71,1 -- --

03_A woning 1,50 68,4 -- --

05_A woning 1,50 47,9 -- --

06_A woning 1,50 68,4 -- --

06_B woning 5,00 69,4 -- --

07_A woning 1,50 71,5 -- --

08_A woning 1,50 71,9 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-4-2016 13:07:17Geomilieu V3.11



20140606SPAingenieurs
Bijlage 7.2Resultaten LAmax, details

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

08_A woning 1,50 71,9 -- --

MB10 Vrachtwagen 1,00 71,9 -- --

MB01 Personenwagens 0,75 62,6 -- --

MB02 Personenwagens 0,75 49,6 -- --

LAmax (hoofdgroep) 71,9 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-4-2016 13:08:38Geomilieu V3.11



20140606SPAingenieurs
Bijlage 8Resultaten LAeq, Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq - Indirecte hinder

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A woning 1,50 32,8 -- -- 32,8

01_B woning 5,00 33,5 -- -- 33,5

02_A woning 1,50 36,2 -- -- 36,2

02_B woning 5,00 36,6 -- -- 36,6

03_A woning 1,50 37,5 -- -- 37,5

03_B woning 5,00 37,6 -- -- 37,6

05_A woning 1,50 35,9 -- -- 35,9

05_B woning 5,00 35,9 -- -- 35,9

06_A woning 1,50 18,8 -- -- 18,8

06_B woning 5,00 20,7 -- -- 20,7

07_A woning 1,50 22,2 -- -- 22,2

07_B woning 5,00 24,8 -- -- 24,8

08_A woning 1,50 21,7 -- -- 21,7

08_B woning 5,00 23,6 -- -- 23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-4-2016 13:56:28Geomilieu V3.11
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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Imbosweg 32  

Plaats    : Loenen 

Gemeente   : Apeldoorn 

Provincie   : Gelderland 

Projectnummer   : S150122 

Bevoegde overheid  : Gemeente Apeldoorn (code: GAPEN), deskundige namens de bevoegde  

      overheid mw. drs. M. Parlevliet en mevr. J. Zuyderwyk 

Opdrachtgever   : SPAingenieurs 

Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 3982693100 

Datum onderzoeksmelding : 15-12-2015 

Kaartblad   : 27D 

Periode    : laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 2.250 m
2
 

Grondgebruik    : bebouwing met tuin 

Geologie   : dekzand op hellingafzettingen 

Geomorfologie   : steile dalhelling of erosierand/kleine daluitspoelingswaaier 

Bodem    : hoge zwarte enkeerdgronden in grof zand 

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Gelderland, te Nijmegen 

 

   

 
  



Project:              Bureauonderzoek 

Imbosweg 32 te Loenen 

Projectnummer: S150122 

 

 

© Synthegra bv, Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  5 van 28 

 

 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra heeft in opdracht van SPAingenieurs een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Imbosweg 32 te Loenen. De aanleiding voor 

het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning. De maximale diepte van de toekomstige 

bodemverstoring is onbekend, maar zal gezien de beoogde inrichtingsplannen (de bouw van een woning) de 

vrijstellingsgrens van 35 cm overschrijden. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

De specifieke archeologische verwachting uit het bureauonderzoek wordt weergegeven in onderstaande 

tabel. 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuurstenen artefacten, 

haardkuilen 

In de top van de bodem, 

afgedekt door een 

plaggendek 

neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

In de top van de bodem tot 

diep in de C-horizont, 

afgedekt door een 

plaggendek 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

hoog  Onder de bouwvoor vanaf 

circa 35 cm beneden 

maaiveld 

Tabel: Archeologische verwachting per periode  

 

Aanbeveling  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een vervolgonderzoek geadviseerd. 

 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek en overeenkomstig het beleid van de gemeente 

Apeldoorn wordt een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 boringen per 

hectare aanbevolen. Aangezien het plangebied circa 2.250 m
2
 groot is, zullen in totaal 5 boringen worden 

gezet (dit is het minimum aantal boringen voor plangebieden kleiner dan één hectare).. 

 

Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelaten, zullen de 

boringen zo gelijk mogelijk over het plangebied worden verdeeld. De exacte boorlocaties zullen worden 

ingemeten met een meetlint.  

 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont. Het 

opgeboorde sediment zal worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De 

boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 5104  en bodemkundig geïnterpreteerd. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van SPAingenieurs een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een 

terrein aan de Imbosweg 32 in Loenen (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen 

bouw een woning.  

De maximale diepte van de toekomstige bodemverstoring is onbekend, maar zal gezien de beoogde 

inrichtingsplannen (de bouw van een woning) de vrijstellingsgrens van 35 cm overschrijden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta 1988, in het kader van een 

bestemmingsplanwijziging voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3
1
.  

 

De bevoegde overheid, de gemeente Apeldoorn, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart.
2
 Volgens het vigerende beleid dient 

voor het plangebied een bureauonderzoek opgesteld te worden en/of een inventariserend veldonderzoek te 

worden uitgevoerd bij plangebieden met een oppervlakte vanaf 100 m
2
. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Apeldoorn, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een besluit 

nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

• Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 

• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

 ontwikkeling van het gebied? 

 
  

                                                            

1
 SIKB 2013. 

2
Gemeente Apeldoorn 2015. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is circa 2.250 m
2
 groot en ligt aan de Imbosweg 32 in Loenen (afbeelding 1.1). Het terrein 

wordt in het noordoosten en oosten begrensd door de Imbosweg, in het noordwesten door de bebouwing 

Imbosweg 32 en in het zuiden en zuidwesten door grasland. Het plangebied is deels bebouwd en verhard en 

in gebruik als verwaarloosde tuin met opslag van bomen en struiken. De hoogte van het maaiveld ligt op circa 

28,0 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil).
3
  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: Topografische Dienst 1998). 

 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

Binnen het plangebied zal de huidige bebouwing worden gesloopt. Het betreft een dienstwoning. Deze woning 

zal worden vervangen door een woning met dezelfde inhoud. De locatie van de toekomstige woning is 

bekend(afbeelding 1.2). De geplande bodemingrepen staan nog niet vast: er zijn nog geen beslissingen 

genomen over de wijze van fundering en het ontgraven voor een eventuele kelder. 

                                                            

3
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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Afbeelding 1.2: De locatie van de geplande woning staat afgebeeld met het zwarte kader (Bron: 

opdrachtgever). 
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

• Geologische Kaart, schaal 1:600.000  

• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

• Bodemkaart, schaal 1:50.000 

• Relevante achtergrondliteratuur 

• Geactualiseerde beleidskaart gemeente Apeldoorn 1:15.000 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.
4
 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Geologie en geomorfologie 

De onderzoekslocatie ligt in het Midden-Nederlands zandgebied, tussen de stuwwal van de oostelijke Veluwe 

en het IJsseldal. Het stuwwallencomplex van de Veluwe is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien. 

 

De stuwwallen zijn in het Saalien (circa 370.000 – 130.000 jaar geleden) opgestuwd door het landijs, dat 

vanuit het noorden Nederland is binnengedrongen. De stuwwallen bestaan overwegend uit midden-

pleistocene grindrijke grofzandige rivierafzettingen van de Rijn en de Maas, die al vóór de landijsbedekking in 

de ondergrond aanwezig waren. Het landijs heeft er ook voor gezorgd dat het IJsseldal werd uitgesleten. 

 

Na een relatief warme periode, het Eemien (circa 130.000 – 115.000 jaar geleden), is het tijdens het 

Weichselien opnieuw zeer koud en droog geworden. Onder de periglaciale omstandigheden is de ondergrond 

periodiek permanent bevroren en is het regen- en sneeuwsmeltwater gedwongen om over het oppervlak af te 

stromen. Hierbij is sediment van de stuwwal geërodeerd en zijn diepe dalen in de stuwwallen ontstaan. Aan 

de rand van de stuwwal liggen de hellingafzettingen dicht aan het oppervlak in de vorm van 

daluitspoelingswaaiers De hellingafzettingen bestaan hoofdzakelijk uit grof zand met grind en zijn onderdeel 

van de zogenaamde fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel.   

                                                            

4
 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 
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De hellingafzettingen zijn later grotendeels bedekt met dekzand. In de koudste en droogste perioden van het 

Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) en in sommige 

perioden van het Laat-Glaciaal (circa 15.700 – 11.755 jaar geleden), is de vegetatie vrijwel verdwenen. 

Hierdoor is op grote schaal verstuiving opgetreden, waarbij dekzand is afgezet. Dit (vaak lemige) zand is 

kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 µm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het 

Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend. Het reliëf dat tijdens de dekzandafzetting is 

ontstaan, wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen.  

In het plangebied is waarschijnlijk sprake van geen of slechts een dunne laag dekzand, omdat op de 

bodemkaart grind binnen 40 cm beneden maaiveld is aangegeven, toevoeging …g bij de code van het 

bodemtype. 

 

Op de geactualiseerde beleidskaart van de gemeente Apeldoorn is te zien dat het plangebied op een steile 

dalhelling of erosierand (hellingklasse > 10%) ligt (weergegeven met groen). De westelijke helft van het 

plangebied ligt op een kleine daluitspoelingswaaier (weergegeven met oranje). De zuidelijke grens van het 

plangebied wordt gevormd door een spreng of beek. Op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand van 

Nederland (afbeelding 2.2, AHN) is te zien dan het plangebied, weergegeven in groene kleuren, ten westen 

ligt van de hoger gelegen stuwwal, weergegeven in gele kleuren. Binnen het perceel is hoogteverschil 

zichtbaar, maar de oranje gele kleuren weerspiegelen de bebouwing en de bomen en niet het maaiveld. 

 

LEGENDA 

groen: steile dalhelling of erosierand (hellingklasse > 10%) WNG: waarneming  

Oranje: kleine daluitspoelingswaaier   CHM: cultuurhistorisch component molen 

Blauw: sprengbeken     CHB: cultuurhistorisch component boerderij 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de geactualiseerde beleidskaart gemeente Apeldoorn 

aangegeven met het rode kader (Bron: Vestigia 2012. 
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Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 

met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 

 

In het Holoceen (vanaf circa 11.755 jaar geleden tot heden) is het klimaat warmer en vochtiger geworden en 

is het landschap door geologische processen weinig veranderd. Het dekzand en de hellingafzettingen zijn 

door de toenemende vegetatie vastgelegd en de beken hebben zich ingesneden, waarbij beekdalen zijn 

ontstaan.  

 

Bodem 

Op de bodemkaart (afbeelding 2.3) is te zien dat in het plangebied een hoge zwarte enkeerdgrond in grof 

zand voorkomt..
5
 Vanaf de late middeleeuwen ontstond het systeem van potstalbemesting. Plaggen werden 

met veemest vermengd en op de akkers uitgespreid om de bodem vruchtbaarder te maken. Hierdoor ontstond 

een dik plaggendek. Door grondbewerking is de top van de onderliggende oorspronkelijke bodem vaak 

opgenomen in het plaggendek. De oorspronkelijke bodem, van voor het aanbrengen van het plaggendek is 

waarschijnlijk een holtpodzolgrond, die in de omgeving van het plangebied voorkomt. 

 

De holtpodzolgronden worden gekenmerkt door een 20-30 cm dikke, donker grijsbruine tot zwarte, humeuze 

bouwvoor. Hieronder ligt de 10-20 cm dikke B-horizont (inspoelingshorizont), die vanaf circa 55-65 cm 

beneden maaiveld geleidelijk overgaat in de C-horizont. Afhankelijk van de vroegere bodembewerking is de 

oorspronkelijke A- en/of B-horizont al dan niet intact. Vaak zijn deze door verploeging met de onderste helft 

                                                            

5
 http://rivviewer.apeldoorn.nl/nbg/NBG_main.asp?default=Y 
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van het plaggendek vermengd geraakt. Op de bodemkaart is aan de holtpodzolgrond het voorvoegsel g 

toegevoegd. De g… geeft aan dat grind kan worden aangetroffen,  ondieper dan 40 cm beginnend, plaatselijk 

ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend en tenminste 10 cm dik.
6
  

 

 

LEGENDA 

zEZ30  hoge zwarte enkeerdgronden in grof zand 

gY30  holtpodzolgronden in grof zand 

Hd30  haarpodzolgronden in grof zand 

Zd21  duinvaaggronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 

pZn23  gooreerdgronden in lemig fijn zand 

g…..  grind ondieper dan 40 cm beginnend plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend en 

 tenminste 10 cm dik 

….g  grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm 

Horizontale pijl vergraven 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart, aangegeven met het rode kader (Bron: 

Stichting voor Bodemkartering 1979, blad 33 West Apeldoorn). 

 

Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven met zogenaamde 

grondwatertrappen. Het plangebied waar naar verwachting een hoge zwarte enkeerdgrond voorkomt wordt 

gekenmerkt door een diepe grondwaterstand grondwatertrap VII. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste 

                                                            

6
 Stiboka, 1979, 66. 
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grondwaterstand dieper dan 40 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen, en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand wordt dieper dan 160 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen. 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd: 

 

• Centraal Archeologisch Archief (CAA) 

• Centraal Monumenten Archief (CMA) 

• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Apeldoorn 

• gegevens van amateurarcheologen 

• sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA 

 

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 

hoge archeologische verwachting (bijlage 2).  

Op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Apeldoorn heeft het plangebied een archeologische 

waarde, categorie 3. Voor deze categorie geldt dat bij plangebieden vanaf 100 m
2
 archeologisch onderzoek is 

verplicht. Vanwege het beleid van de gemeente en het gedetailleerde schaalniveau wordt deze kaart als 

leidend beschouwd. Direct ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een terrein geclassificeerd met 

de categorie 2. Het gaat hier om een gemeentelijk monument, het betreft de (voormalige) papiermolen  

De Hunekamp met bouwjaar 1665.

 

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Apeldoorn, 

aangegeven met het rode kader (Bron: naar Vestigia rapport V13-2718). 
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Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 

monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 

(binnen een straal van 500 m) zijn geen monumenten bekend, maar wel vier onderzoeksmeldingen en drie 

waarnemingen. 

 

Waarneming 42376 bevindt zich op een afstand van 450 m ten zuidzuidwesten van het plangebied en betreft 

een aantal ondateerbare ijzerslakken.  

 

Waarneming 34865 betreft een vuursteen (afslag) uit het Paleolithicum laat:35000-8800 voor Chr. t/m 

Bronstijd: 2000 - 800 voor Chr. De vondst is gedaan door een particulier aan de Imbosweg 7. 

 

Onderzoeksmelding 59133 betreft een bureauonderzoek en karterend booronderzoek voor een plangebied 

nabij Dalenk 21, circa 600 meter ten zuidwesten van het huidige plangebied. Het plangebied ligt aan de rand 

van de bebouwde kom van Loenen, is ca. 4.500 m
2
 groot In het plangebied zijn concrete aanwijzingen 

gevonden voor de aanwezigheid van een nederzettingsterrein met huisplaatsen en/of hutkommen en 

ambachtelijke activiteiten in de vorm van ijzerwinning of ijzerbewerking. De datering van de vindplaats is 

globaal 10
e
 tot en met de 12

e
 eeuw. Vervolgens is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een 

opgraving. Hier volgt een samenvatting van de eerste bevindingen.
7
 

 

De oudste menselijke activiteit hier lijkt een deel van een zogenaamd urnenveld, een grafveld uit de late 

bronstijd en/of vroege ijzertijd. In deze periode van circa 1100-500 voor Chr. werden de crematieresten van 

overledenen vaak in een urn begraven onder een grafheuveltje. In de loop van de tijd ontstonden grafvelden 

met vele van die heuveltjes bij elkaar. Bij de opgraving is één urn met crematieresten gevonden en twee 

greppels die rond zo een grafheuvel gegraven zijn en daarmee een stukje van zo’n urnenveld. 

 

Ook in de late ijzertijd of Romeinse tijd is er waarschijnlijk gewoond op deze plek. Er waren zoveel 

grondsporen die mogelijk uit deze periode stammen dat daarin in het veld nog niet met zekerheid 

verschillende gebouwen onderscheiden konden worden. Onder drie van de twaalf concentraties met leem 

bleken op een dieper niveau nog heel intacte onderkanten van ijzerovens te zitten. Bij twee andere wijzen 

brokstukken van ovenwand en ijzerslak op afgebroken ijzerovens. Tot nu toe waren in heel Nederland nog 

maar een handvol van dit soort ovens onderzocht dus hiermee kan veel nieuwe kennis vergaard worden over 

de ijzerproductie: over de werking van de ovens, maar ook over de organisatie en preciezere datering van de 

grootschalige ijzerproductie in deze periode. Ook uit de middeleeuwen maar waarschijnlijk wat later dan de 

ijzerovens zijn de sporen van een boerderij. Ook andere sporen horen mogelijk bij een gebouw uit deze 

periode net als de waterputten. Die waterputten zijn erg groot en diep om uit te graven.  

 

Onderzoeksmelding 48912 is uitgevoerd voor een plangebied aan de Laak 5. Uit het bureauonderzoek is naar 

voren gekomen dat, op basis van het voorkomen van kleine daluitspoelingswaaierafzettingen met 

grondwatertrap VI-VII, aan het plangebied een hoge archeologische verwachting kan worden toegekend, en 

dat voor resten uit vrijwel alle archeologische tijdvakken (laat paleolithicum t/m nieuw tijd). Deze verwachting 

                                                            

7
 http://www.apeldoorn.nl/ter/Actueel/Actueel-2015/Actueel-2015-November/Archeologisch-onderzoek-aan-de-Dalenk-in-

Loenen.html 
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is gebaseerd op de bodemkundige situatie ter plekke en historisch kaartmateriaal. Op basis van het 

uitgevoerde onderzoek kan de archeologische verwachting worden bijgesteld naar laag. Dit is op het volgende 

gebaseerd: 

- De ondergrond is relatief nat geweest. Dit is ongunstig voor bewoning tot en met de late middeleeuwen; 

- De archeologische laag in het plangebied is geheel verstoord, ook daar waar het erf uit de 18
e 

eeuw heeft   

gestaan; 

- Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 

 

De Archeologische Werkgroep Apeldoorn, is via de mail benaderd
8
 dit heeft geleid tot de volgende 

aanvullende informatie:  

 

Langs die Dalenk zijn rond 1930 een aantal vroegmiddeleeuwse urnen opgegraven. [Archis 18653, 198250, 

42488] 

 

De ervaring van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn is, dat in Loenen onder het esdek eigenlijk altijd wel 

iets te voorschijn komt, uit ene heel scala aan periodes. De meeste onderzoeken hebben zij in “centrum” 

Loenen gedaan, (1 kilometer noordelijker), met middeleeuwse en prehistorische resten. 

  

Het plangebied aan de Imbosweg maakt ook onderdeel uit van het buurtschap “Zilven” en valt binnen de 17
e
 

eeuwse enkwal. Latere resten zijn dus ook nog denkbaar. 
  

                                                            

8
 awa.apeldoorn@gmail.com d.d. 15-12-2015 
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2.4 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

 

Het plangebied ligt circa 750 meter ten zuiden van de dorpskern van Loenen, aan de Imbosweg die van Zilven 

naar het Imbos loopt. De eerste geschreven verwijzing naar Loenen dateert uit een document uit de 11
de

 

eeuw, wat een kopie is van een geschrift uit 838, waarin wordt gesproken over ‘Luona’. In stukken uit latere 

perioden wordt ook gesproken over ‘Lona’, ‘Loene’ en ‘Luenen’. De herkomst van de naam is onbekend. 

Mogelijk betreft het een waternaam, een verwijzing naar de bronnen die hier ontspringen.
9
 Loenen bestaat uit 

twee delen, die in het verleden met de namen Lona en Sulvalda (de tegenwoordige buurtschap Zilven) werd 

aangeduid. 

 

In de helling van de Veluwestuwwal komt het grondwater relatief dicht aan de oppervlakte. Door de afwatering 

van de stuwwalrand naar de lager gelegen IJssel was het gebied geschikt voor de papierindustrie. Bovendien 

was het water bijzonder geschikt voor het maken van papier vanwege het lage kalk- en ijzergehalte. In 

Loenen en omgeving komen veel bronnen voor. Dit zijn plekken aan de voet van het Veluwemassief waar het 

kwelwater uittreedt. Gebruikmakend van de natuurlijke hellingen en dalen voerden de papiermakers door 

sprengkoppen te graven het water naar die punten waar het verval groot genoeg was om de watermolens aan 

te drijven. De sprengen lopen daarom altijd wat hoger in de beekdalen dan de Molen. Vanaf de molen werd de 

spreng vervolgens weer teruggeleid naar de oude beekbedding. In Loenen zijn meer dan twaalf van deze 

kwelbronnen, ook wel sprengkoppen genoemd, in gebruik genomen. De sprengen dienden in eerste instantie  

voor de waterhuishouding van het agrarische gebied. Vanaf de 17
de

 eeuw vormden ze vervolgens een 

belangrijke krachtbron voor de papierindustrie. In 1647 telde Loenen negen papiermolens. Aanvankelijk viel 

de watervoorziening (en dus ook de sprengen) onder de verantwoordelijkheid van de Marken, die 

vergunningen verleenden voor het graven ervan. Vanuit dit organisatiemodel functioneerden een aantal 

sprengen onafhankelijk van elkaar. Toen het waterrecht in handen kwam van de Baronnen van Hackfort van 

kasteel ter Horst, werden de verschillende sprengen naar de Molenbeek geleid, die in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw werd gegraven. de Molenbeek stroomt uiteindelijk via Klarenbeek en Voorst in de IJssel. 

Eén van deze papiermolens ligt direct ten noordwesten van het plangebied, het betreft de (voormalige) 

papiermolen De Hunekamp met bouwjaar 1665, gelegen op de kruising van de Dalenk en de Imbosweg. De 

bijbehorende beek/spreng liep mogelijk deels over het perceel van het huidig plangebied.
10

 

 

Het plangebied ligt circa 750 meter ten zuiden van de dorpskern van Loenen, aan de Imbosweg die van Zilven 

naar het Imbos loopt. Het Imbos is de naam van een natuurgebied ten zuiden van Loenen, met overwegend 

bos. In het Imbos ligt een buurtschap met dezelfde naam. Op verschillende plaatsen rondom Apeldoorn liggen 

enkwallen. Zo ligt er een wal ten westen van Loenen, waar het plangebied binnen valt. De enkwallen zijn 

vermoedelijk vooral bedoeld als wildwal, voor herten en wilde varkens, maar wellicht ook om grazend vee van 

de akkers te houden. De wal in Loenen werd aangelegd in 1684.
11

 

 

                                                            

9
 Berkel en Samplonius 2006. 

10
 http://www.coda-apeldoorn.nl/fileadmin/files/pdf/cha/buitengebieden/cha_loenen.pdf 

11
 http://www.probos.nl/oudebossenveluwe/pdf/EnkwalleninApeldoorn2011.pdf 



Project:              Bureauonderzoek 

Imbosweg 32 te Loenen 

Projectnummer: S150122 

 

 

© Synthegra bv, Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  18 van 28 

 

Op de kaart van de Heerlijkheid Het Loo uit 1748 (afbeelding 2.5) is te zien dat het plangebied net ten zuiden 

van een beek ligt die erven begrensd. Ten zuiden van de erven liggen landbouwpercelen, waar het 

plangebied in ligt. In het plangebied is geen bebouwing te zien. Op het minuutplan uit het begin van de 19
e
 

eeuw (afbeelding 2.6)
12

 is te zien dat het plangebied is verkaveld. In het plangebied is geen bebouwing 

aanwezig. Het plangebied wordt doorsneden door een zuidoost-noordwest georiënteerde beek, aangeduid als 

de Molenbeek. Het plangebied ligt aan een voorloper van de huidige Imbosweg, die ten oosten van het 

plangebied ligt. Het plangebied is in gebruik als bouwland. Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich 

bebouwing. Het betreft een huis, in het bezit van rentenier Hendrik Jan Kapel. Op de kaart uit 1844 

(afbeelding 2.7) is te zien dat de Molenbeek de zuidgrens van het plangebied vormt, voor de rest is de situatie 

niet wezenlijk gewijzigd. Op de kaart uit 1898 is te zien dat de bebouwing ten noordwesten van het plangebied 

is toegenomen, het plangebied zelf is nog niet bebouwd (afbeelding 2.8). Op de kaart uit 1965 is ook 

bebouwing in het plangebied aanwezig (afbeelding 2.9), de zuidoost-noordwest georiënteerde beek doorsnijdt 

het plangebied. Op de luchtfoto (afbeelding 2.10) is bebouwing te zien aan de noordwestrand van het 

plangebied. Aan de zuidzijde zijn bosschages zichtbaar, aan de oostrand van het plangebied loopt de 

Imbosweg. 

 

Afbeelding 2.5 het plangebied op de kaart uit 1748, weergegeven met het rode kader (Bron: kaart 

aangeleverd door de gemeente Apeldoorn) 

                                                            

12
 www.watwaswaar.nl Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in 

navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) van de gemeenten met 

hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19
e
 eeuw (boven) en 

ingezoomd (onder) (Bron: www.watwaswaar.nl) 



Project:              Bureauonderzoek 

Imbosweg 32 te Loenen 

Projectnummer: S150122 

 

 

© Synthegra bv, Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  20 van 28 

 

 

Afbeelding 2.7: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1844, aangegeven met het rode kader (Bron: 

www.watwaswaar.nl). 

 

Afbeelding 2.8: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1898, aangegeven met het rode kader (Bron: 

www.watwaswaar.nl). 
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Afbeelding 2.9: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1965, aangegeven met het rode kader (Bron: 

www.watwaswaar.nl). 

 

Afbeelding 2.10 Ligging van het plangebied op een luchtfoto aangegeven met het rode kader (Bron: 

www.googlemaps.nl) 
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Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend.
13

   

Voor de bouwhistorische informatie is het archief van het CODA (Cultuur Onder Dak Apeldoorn) te Apeldoorn 

bezocht door de initiatiefnemer Dhr. Dikkerhupkes. Deze heeft samen met een medewerker van CODA 

geconstateerd dat de tekeningen in het archief niet overeenkomen met de bestaande bebouwing. De 

bestaande bebouwing betreft een woonhuis dat waarschijnlijk in oorsprong uit 1916 dateert, maar sindsdien 

meermalen is verbouwd en uitgebreid. In het gebouw bevindt zich onder de voordeur een kleine kelder van 

circa 3 x 2 meter en 2 meter diep. 
  

                                                            

13
 www.bodemloket.nl 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Op de Gemeentelijke Verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge archeologische waarde.  

 

Het plangebied ligt deels op een dalhelling en deels op een kleine daluitspoelingswaaier van materiaal dat van 

de stuwwal is geërodeerd en vervolgens is bedekt met een dunne laag dekzand. De zuidelijke rand bestaat uit 

een sprengbeek. Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen kunnen in het plangebied vindplaatsen 

aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 

 

Als woon- en verblijfplaats hebben de jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum vaak voor 

de hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van water. Water was 

een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst, maar in de buurt van water heerst ook een 

grotere biodiversiteit wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel vergemakkelijkt. Archeologische 

vindplaatsen uit deze periode komen dus met name voor op overgangen van natte naar droge zones, 

zogenaamde gradiëntzones. Het plangebied ligt niet op een gradiëntzone. Archeologische resten uit deze 

perioden bestaan hoofdzakelijk uit fragmenten vuursteen en enkele grondsporen van bijvoorbeeld ondiepe 

haardkuilen in de top van de bodem. Al had men de voorkeur voor hogere delen in het landschap, in de 

nabijheid van water, dit soort vondsten kan overal in het Apeldoornse grondgebied worden aangetroffen.
14

  

Daarom is aan het plangebied een middelhoge verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het 

laat-paleolithicum en mesolithicum. Resten uit deze periode worden verwacht in de top van de oorspronkelijke 

bodem, afgedekt door een plaggendek. 

 

Vanaf het neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 

sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men de eigen teelt met het jagen en verzamelen, 

maar geleidelijk stapt men over naar landbouw en veeteelt en worden jagen en verzamelen steeds minder 

belangrijk. Vanaf deze periode wordt de invloed van de mens op het landschap zichtbaar. Bossen werden 

platgebrand, zodat de grond als landbouwgrond in gebruik kon worden genomen. Het is duidelijk dat in 

tegenstelling tot de vorige archeologische periode er een forse toename is van het aantal sporen op de 

Veluwe, ook binnen de gemeente Apeldoorn. Het zijn vooral de grafheuvels die na duizenden jaren nog 

steeds opvallend aanwezig zijn en die in de afgelopen honderd jaar regelmatig de aandacht van archeologen 

trekken. Daar staat tegenover dat er van nederzettingsterreinen veel minder bekend is: die zijn grotendeels 

alleen aan de hand van losse vondsten bekend. In de ijzertijd-Romeinse tijd nam bovendien de behoefte aan 

hout toe en zijn bossen op grote schaal gekapt. De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente 

woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Voor de watervoorziening worden waterputten 

gegraven en in en nabij de nederzetting worden afvalkuilen gegraven. De mens geeft nog steeds de voorkeur 

voor wat flauwere hellingen en droge dalen, waar de zandbodem goed bewerkbaar was.
15

 Aan de Dalenk 21, 

waar de condities ten dele vergelijkbaar zijn met het onderhavige plangebied, is een vindplaats aangetroffen 

die globaal tussen de 10
e 

tot en met de 12
e
 eeuw gedateerd wordt (paragraaf 2.3). Op basis van 

                                                            

14
 Gemeente Apeldoorn 2015, 38.  

15
 Idem, 39. 
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bovenstaande geldt om die reden een hoge verwachting voor het neolithicum tot en met de vroege 

middeleeuwen. Sporen uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kunnen vanaf de bovengrond 

van de oorspronkelijke bodem tot diep in de C-horizont worden aangetroffen. Resten uit deze periode worden 

verwacht in de top van de oorspronkelijke bodem, afgedekt door een plaggendek.  

 

Het plangebied ligt net ten zuiden van een gemeentelijk monument (CHM 47). Het betreft een watermolen uit  

1665 die op een afstand van circa 100 meter ten noordwesten van het huidige plangebied ligt. Het plangebied 

ligt aan een oude weg. Op basis van bovenstaande gegevens geldt voor het plangebied een hoge 

verwachting voor nederzettingsresten uit de periode late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd.  

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuurstenen artefacten, 

haardkuilen 

In de top van de bodem, 

afgedekt door een 

plaggendek 

neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

In de top van de bodem tot 

diep in de C-horizont, 

afgedekt door een 

plaggendek 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

hoog  Onder de bouwvoor vanaf 

circa 35 cm beneden 

maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode  
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied geldt op basis van het bureauonderzoek een 

middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum voor 

nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd geldt een hoge verwachting.  

 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

De ondergrond wordt gevormd door hellingafzettingen, die bestaan hoofdzakelijk uit grof zand met grind en 

zijn onderdeel van de zogenaamde fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel. Hierop bevindt 

zich naar verwachting een dunnen laag dekzand waarin zich een holtpodzol heeft gevormd, afgedekt door een 

plaggendek. 

 

• Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 

Er worden archeologische resten verwacht vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 

 

• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Resten uit het laat paleolithicum en het mesolithicum worden gevormd door puntvondsten die zich bevinden in 

de bovengrond van de oorspronkelijke holtpodzolgrond, afgedekt door een plaggendek; 

Resten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen worden gekenmerkt door een archeologische 

laag, sporen bevinden zich in de C-horizont en kunnen tot diep in de C-horizont reiken, afgedekt door een 

plaggendek; 

Sporen uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd worden verwacht vanaf het maaiveld. 

 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

 ontwikkeling van het gebied? 

Archeologische resten worden bedreigd indien de geplande verstoringen dieper reiken dan circa 35 cm 

beneden maaiveld. 

 

3.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een vervolgonderzoek geadviseerd. 

 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek en overeenkomstig het beleid van de gemeente 

Apeldoorn wordt een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 boringen per 

hectare aanbevolen. Aangezien het plangebied circa 2.250 m
2
 groot is, zullen in totaal 5 boringen worden 

gezet (dit is het minimum aantal boringen voor plangebieden kleiner dan één hectare).. 
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Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelaten, zullen de 

boringen zo gelijk mogelijk over het plangebied worden verdeeld. De exacte boorlocaties zullen worden 

ingemeten met een meetlint.  

 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont. Het 

opgeboorde sediment zal worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De 

boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 5104 en bodemkundig geïnterpreteerd. 

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zijn beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Apeldoorn), die vervolgens een besluit 

neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 

geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap of bij de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Apeldoorn. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
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