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TOELICHTING
behorende bij het bestemmingsplan Winkelcentrum Orden en omgeving
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1  INLEIDING

1.1  Aanleiding

Begin jaren '60 is het winkelcentrum Ordenplein ('Alles in Orden') gerealiseerd. Een klein 
buurtcentrum met een supermarkt en kleinere gemakswinkels op buurtniveau zoals een 
bakker, drogist, slijter, bloemen, tabak/lectuur, cafetaria en apotheek. Het is het 
belangrijkste centrumgebied voor Orden geworden. 

De laatste jaren is de kwaliteit van het winkelcentrum achteruit gelopen. Het is te 
kleinschalig en teveel in zichzelf gekeerd en de uitstraling laat te wensen over. Ook de 
openbare ruimte in het gebied begint allerlei sleetse plekken te vertonen en vraagt om 
een flinke kwaliteitsimpuls voor een aantrekkelijk centrumgebied. 

Dat heeft aanleiding gevormd om tot een plan te komen tot herontwikkeling van het 
winkelcentrum. Het plan beperkt zich niet uitsluitend tot het winkelcentrum. Ook de 
omgeving is betrokken bij de planvorming. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om de 
'Caretex' locatie en 'Hobbemalaan' locatie.

Eerstgenoemde locatie ligt ten noorden van het winkelcentrum. Het betreft de plek waar 
in het verleden 'Stoomwasscherij de Ordermolen', later aangeduid als 'Caretex', was 
gevestigd.

De Hobbemalaan locatie ligt oostelijk op wat grotere afstand van het winkelcentrum en 
betreft het perceel waar voorheen een basisschool was gevestigd.

De ontwikkeling van het gebied als geheel is samengebracht tot één integraal project: 
een nieuw, vitaal 'hart voor Orden'. De ambitie van de betrokken partijen is het realiseren 
van één samenhangende (her)ontwikkeling van het centrumgebied. Het 'Hart van Orden' 
staat voor het slim combineren van maatschappelijke, medische en commerciële functies 
geconcentreerd in één samenhangend centrumgebied. Doel is om met de economische 
en ruimtelijke vernieuwing bij te dragen aan een sterkere sociale samenhang binnen de 
wijk Orden. Het centrumgebied als het concentratiepunt van sociale en maatschappelijke 
activiteiten in de buurt. 
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Het plan1  tot herontwikkeling gaat in hoofdlijnen uit van:

het omvormen van het huidige winkelcentrum tot een gezondheidscentrum (GOED),
een nieuw modern winkelcentrum ten zuiden van het huidige -centrum,
het vestigen naast een supermarkt van enkele aanvullende 'trekkers', 
nieuwe woningen in en rond het centrumgebied,
een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte, het groen en de Orderbeek, en
een verbeterde ontsluitingsstructuur en parkeervoorzieningen. 

De herontwikkelingsglocaties liggen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 
Brinkhorst en Orden2  geldt. De geldende bestemmingen laten uitvoering van het plan 
niet toe. Om het plan te kunnen realiseren dienen de betreffende bestemmingen herzien 
te worden. Dit bestemmingsplan voorziet in een regeling gericht op het mogelijk maken 
van het plan. Het bestemmingsplangebied omvat de herontwikkelingslocaties.
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1.2  Werkwijze en opzet van de toelichting

De ruimtelijke visie voor het bestemmingsplangebied is vastgelegd in het door de 
gemeenteraad op 22 december 2011 vastgestelde Stedenbouwkundig plan 'Een Hart 
voor Orden' (d.d. 16 november 2011). 

Deze visie is vertaald naar bestemmingen, opgenomen op een verbeelding (vrml. 
plankaart), en daarbij behorende regels. Dit in de vorm van het bestemmingsplan 
'Winkelcentrum Orden en omgeving'. 

De Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening stellen eisen aan de 
vormgeving en inhoud van bestemmingsplannen. Deze eisen bepalen in grote mate de 
planopzet. Het bestemmingsplan 'Winkelcentrum Orden en omgeving' is opgezet met in 
achtneming van deze eisen. Het wijst de bestemmingen aan voor de in het plangebied 
begrepen gronden en geeft, met het oog op die bestemmingen, regels omtrent de bouw 
en het gebruik van de gronden en van de zich daar bevindende bouwwerken.  

Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting bevat onder 
andere een beschrijving van de bestaande ruimtelijke situatie, de voorgestane ruimtelijke 
invulling van het plangebied (de ruimtelijke visie), het relevante beleidskader en de 
juridische opzet van het plan. Ook wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan en de resultaten van vooroverleg. 
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2  HERONTWIKKELING WINKELCENTRUM ORDEN EN OMGEVING

In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen ontwikkeling van het bestemmingsplangebied, 
de ruimtelijke visie, toegelicht. Na een ruimtelijke onderbouwing van de 
gebiedsontwikkeling als geheel wordt nader ingegaan op de vier deellocaties 
(gezondheidscentrum, winkelcentrum, wonen Caretex-locatie, wonen 
Hobbemalaan-locatie).

2.1  Gebiedsontwikkeling 

2.1.1  Bestaande situatie

Orden is ontstaan als buurtschap Brink's Orden op de oostelijke flank van de 
Veluwe-stuwwal. De kern van de nederzetting lag een paar honderd meter oostelijk van 
het onderhavige plangebied bij de aansluiting van de Frans van Mierisstraat op de 
Zanderijweg. 

Op het herengoed De Pas (ook de Hoogenhof genoemd) werd in 1623 een papiermolen 
gebouwd.  Deze molen op het herengoed werd gevoed door de Orderbeek, dat was een 
beek die werd gegraven (een spreng) om met het kwelwater van de Veluwe 
watermolens aan te drijven. De papiermolen is in 1877 gecombineerd met een wasserij 
en blekerij, waarna rond 1900 de molen is omgebouwd tot 'Stoomwasscherij de 
Ordermolen'. Vanaf 1930 werd deze wasserij verder gemoderniseerd en sterk uitgebreid 
tot een echte fabriek door Berend en later Chris Cornelis Meijer. Rond 1980 ging deze 
fabriek 'Caretex' tenslotte over aan Lode Meijer als volgende generatie op deze plek. 

Met de bouw van de wijk Orden A in de jaren '60 van de 20ste eeuw werd in de 
nabijheid van de wasserij een nieuwe wijk gecreëerd, met een nieuw wijkwinkelcentrum 
aan de tegenoverliggende zijde van de Laan van Orden. Dit winkelcentrum werd 
Ordenplein genoemd. Het buurtwinkelcentrum kreeg een modernistische opzet en vorm, 
hoewel het type van winkels met apart toegankelijke bovenwoningen nog vrij 
traditioneel was. De aaneengesloten winkels en bovenwoningen zijn gesitueerd rondom 
een hof die alleen voor voetgangers toegankelijk is, met expeditietoegangen aan de 
achterliggende straatzijden. 
Het Ordenplein is het belangrijkste centrumgebied voor Orden geworden. Het is een 
klein buurtcentrum met een supermarkt en kleinere gemakswinkels op buurtniveau, 
zoals een bakker, drogist, slijter,  bloemen, tabak/lectuur,  cafetaria  en  apotheek.

Het plangebied en de directe omgeving als geheel kent een menging van diverse 
functies. Binnen het plangebied komen functies voor als winkels, horeca, 
dienstverlening, wonen (onder andere boven de winkels) en een (voormalige) wasserij. In 
de directe omgeving zijn onder andere maatschappelijke functies (wijkcentrum Orca, 
+punt, basisschool Spitsbergen), een tankstation (zonder LPG), woonbuurten en de 
Koning Willem III kazerne aanwezig. Belangrijkste verkeersvoorzieningen in de omgeving 
zijn de Laan van Orden, wat een ontsluitingsweg is voor Orden, en de Laan van 
Spitsbergen, welke onderdeel vormt van de verkeersring van de stad. De overige wegen 
hebben overwegend een ontsluitingsfunctie voor de aangelegen functies en kennen een 
30 km/u-regiem. 
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2.1.2  Ontwikkeling

Zoals al opgemerkt in hoofdstuk 1 is de laatste jaren de kwaliteit van het winkelcentrum 
achteruit gelopen. Het is te kleinschalig en teveel in zichzelf gekeerd en de uitstraling laat 
te wensen over. Ook de openbare ruimte in het gebied begint allerlei sleetse plekken te 
vertonen en vraagt om een flinke kwaliteitsimpuls voor een aantrekkelijk centrumgebied. 

De vernieuwing van het winkelcentrum is urgent en vraagt om actie. Dit kan worden 
gecombineerd met de herontwikkeling van de Caretexlocatie aan de noordkant en de 
vernieuwing van de woningbouw aan de zuidkant van het huidige winkelcentrum. De 
ontwikkeling hiervan is samengebracht tot één integraal project: een nieuw, vitaal 'hart 
voor Orden'. De ambitie is het realiseren van één samenhangende (her)ontwikkeling van 
het centrumgebied.

Het 'Hart van Orden' staat voor het slim combineren van maatschappelijke, medische en 
commerciële functies geconcentreerd in één samenhangend centrumgebied. Dit vraagt 
om het versterken van de ruimtelijke en functionele relaties tussen Orca en +punt, het 
nieuwe gezondheidscentrum en het nieuwe winkelcentrum. Enerzijds door op logische 
wijze langzaamverkeersroutes op deze functies aan te sluiten en anderzijds door een 
goede inrichting van de openbare ruimte die uitnodigt tot verblijven en ontmoeten.

Vitale wijkeconomie en duurzame ruimtelijke kwaliteit 

Een voorwaarde voor een vitaal hart is een economisch goed draaiend winkelcentrum. 
Hiervoor is groei van het winkeloppervlak noodzakelijk, zonder het draagvlak van andere 
winkelcentra binnen Apeldoorn te ondergraven. 

Winkelcentrum Orden is samen met winkelcentrum Asselsestraat en een solitaire 
supermarkt in de wijk de enige voorziening voor dagelijkse boodschappen voor de 
bewoners van Apeldoorn-West. Apeldoorn-West telt zo'n 21.500 inwoners, waarvan 
6.400 inwoners in de buurt Orden en 4.300 inwoners in de aangrenzende buurt 
Driehuizen. Veel bewoners van deze buurten gaan voor hun boodschappen naar 
verderop gelegen winkelcentra, zoals Ugchelen, Kerschoten of Hart van Zuid. Dit heeft 
te maken met het laagwaardige aanbod, de branchering en de matige kwaliteit van het 
huidige winkelcentrum Orden. Voor het ontwikkelen van een vitaal buurtwinkelcentrum 
is een draagvlak nodig dat tussen de 7.000 en 12.000 inwoners ligt. Dit draagvlak is in 
de huidige demografische samenstelling aanwezig. Het doel is vooral om de klanten uit 
de buurt weer te laten terugkeren naar winkelcentrum Orden, door een beter en meer 
divers winkelaanbod en een prettig vernieuwd winkelcentrum, gecombineerd met 
sociaal-maatschappelijke functies. Dit is mogelijk door de huidige winkeliers een nieuwe, 
grotere winkel te bieden en de branchering uit te breiden met bijvoorbeeld een 
versmarkt, een huishoudelijke winkel en een klein warenhuis.

Het winkelcentrum krijgt daarmee een gepaste, zorgvuldige positie binnen de 
detailhandelsstructuur van Apeldoorn. De groei in omvang en aantal winkels zal beperkt 
zijn, maar wel voldoende om het winkelcentrum commercieel levensvatbaar te 
exploiteren. Een winkelcentrum van dit formaat is economisch exploitabel zonder dat 
sprake is van een aantasting van het Apeldoornse winkelvoorzieningennivo en de 
detailhandelsstructuur (voor een toelichting hierop zie hoofdstuk 3). 

Evenzeer is een duurzame ruimtelijke kwaliteit van belang: een impuls voor vernieuwing 
van het centrum dat op een logische manier past in de structuur van de wijk en 
Apeldoorn als geheel. En ook een veel betere uitstraling krijgt: een nieuw winkelcentrum 
dat een prettige sfeer uitstraalt, met voorkanten naar het openbaar gebied, in combinatie 
met woningen en openbare functies op het maaiveld, en met veilige, heldere routes voor 
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het verkeer.

Stimuleren van sociale samenhang: 'ontmoeten'

De economische en ruimtelijke vernieuwing moet ook bijdragen aan een sterkere sociale 
samenhang binnen de wijk Orden. Het centrumgebied is ook het concentratiepunt van 
sociale en maatschappelijke activiteiten in de buurt. Met wijkcentrum Orca en +punt 
Orden wordt aan de diverse sociaal-maatschappelijke behoeften in de wijk tegemoet 
gekomen. Hier ontmoeten bewoners en anderen elkaar in diverse verenigingen en rond 
verschillende culturele activiteiten. De ambitie is om deze sociale samenhang te 
versterken door een nieuw gezondheidscentrum (GOED) te realiseren, waarin een 
huisartsenpost, fysiotherapeuten en een apotheek bij elkaar gehuisvest zijn. Hier 
ontmoeten bewoners elkaar rond de medische zaken. En ook de nabijheid van een 
compleet nieuw winkelcentrum zal bijdragen aan de sociale samenhang door een 
aantrekkelijk verblijfsgebied te maken dat mensen trekt, die elkaar tegenkomen en samen 
kunnen zijn.

Wonen: betaalbare, grondgebonden woningen toevoegen

De bevolkingsgroei van Apeldoorn is nagenoeg gestabiliseerd tot een groei van 0,03% 
per jaar. Het woningaanbod binnen de wijk Orden bestaat voor een groot deel uit een 
eenzijdig aanbod van (naoorlogse) appartementen. De vernieuwing van de wijk vraagt 
om meer differentiatie in het woningaanbod, zowel op het niveau van de woningen als 
op niveau van het type woonmilieu. Zowel bij de gemeente als bij woningcorporatie de 
Woonmensen bestaat de behoefte om in de wijk Orden vooral betaalbare, 
grondgebonden woningen te ontwikkelen, die een welkome aanvulling zijn op het huidig 
woningaanbod. Met name de minder dure woningen met tuinen kunnen een goede 
bijdrage leveren aan meer gevarieerde woningen in de wijk. 

Hiernaast bestaat in het centrumgebied tevens de mogelijkheid om hoogwaardige 
woonzorgappartementen toe te voegen boven op het nieuwe winkelcentrum. Met name 
de koppeling met tal van dagelijkse winkel- en zorgvoorzieningen, een nieuw 
gezondheidscentrum en wijkcentrum en +punt kan een aantrekkelijk woonmilieu bieden 
dat verschilt van reguliere woonplekken elders in de wijk.
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Kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte, het groen en de beek

De openbare ruimte in het centrumgebied vraagt om vernieuwing zodat het meer 
uitnodigt tot verblijven en ontmoeten. De openbare ruimte in en rond het nieuwe 
winkelcentrum en het GOED verdient een flinke kwaliteitsimpuls. 

Het nieuwe winkelplein met terras en horeca moet die stevige kwaliteitsimpuls krijgen. 
Hetzelfde geldt voor het versleten plantsoen dat meer kwaliteit kan krijgen met behoud 
van de monumentale bomen.

Belangrijk is de wandelroute van noord naar zuid tussen Orca, +punt en langs het 
GOED tot het winkelplein en door de winkelpassage er weer uit. De combinatie van 
wandelroutes, groenstructuur en de beek maakt het centrumgebied tot een aantrekkelijk 
verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers. 

Belangrijke dragers voor die kwaliteitsimpuls zijn de Orderbeek en de ligging van het 
plangebied direct aan de Veluwezoom, met het Orderbos.

Het centrumgebied van Orden is te herleiden tot de vestiging van papiermolen, en later 
wasserij, vanwege het relatief schone water van de Orderbeek. Het stelsel van sprengen 
en beken vanuit het Veluwemassief is sterk bepalend geweest voor de ontwikkeling van 
Apeldoorn. Op veel plekken zijn de stroombeddingen van de beken doorsneden of 
afgedamd. De opgave is om deze beken weer te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te 
maken in de stad. Herstel van de Orderbeek in het centrumgebied van Orden voorziet in 
een belangrijke schakel om de loop van de beek te herstellen tot aan het stadscentrum. 
De Orderbeek krijgt een belangrijke functie in de waterhuishouding van de wijk (via 
infiltratie, berging en afvoer).

In het centrumgebied kan eveneens een directe verwijzing worden gemaakt naar het 
landschap van de Veluwe dat op steenworp afstand begint. In het nieuwe 
centrumgebied kan het Veluwse landschap 'naar binnen worden getrokken' door aanleg 
van een groene scheg tot in het winkelgebied. Met de aanplant van berken of dennen 
kan worden verwezen naar de landschapskwaliteiten van de Veluwe.

Winkelcentrum Orden en omgeving       ontwerp,  augustus 2012 
14



Verbeterde ontsluitingsstructuur en handig maaiveldparkeren

De wijk Orden ligt direct ontsloten aan de ringweg (Laan van Spitsbergen), welke 
onderdeel vormt van de Apeldoornse hoofdwegenstructuur. Deze ring ligt geheel binnen 
de bebouwde kom. Er geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Het centrumgebied 
van Orden ligt zichtbaar aan deze ringweg, en is zowel vanuit noordelijke als vanuit 
zuidelijke richting goed bereikbaar. Winkelcentrum Orden heeft hiermee een goede 
bereikbaarheid binnen Apeldoorn-West alsmede een goede zichtbaarheid naar passerend 
verkeer binnen Apeldoorn. 

De wijk Orden (gelegen tussen de Laan van Spitsbergen, Jachtlaan en de spoorlijn 
Apeldoorn/Amersfoort) ontsluit op verschillende manieren naar het hoofdwegennet. De 
Laan van Spitsbergen kan bereikt worden via de Laan van Orden en via de Pieter de 
Hoochlaan. Alle wegen in dit woongebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/h, 
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en een aantal zijn verkeersluw ingericht. Op meerdere straten in de wijk is 
éénrichtingverkeer ingesteld, of wordt door inrijverboden de verkeerscirculatie geregeld. 
Deze maatregelen zijn in het verleden ingesteld om het doorgaande (sluip)verkeer te 
voorkomen. Streven is de inrichting verder te optimaliseren.

Het winkelcentrum Orden wordt via de Laan van Orden direct ontsloten naar de Laan 
van Spitsbergen. Daarnaast is de verbinding met de achterliggende wijk middels 
verschillende woonstraten mogelijk (o.a. Germanenlaan, Rembrandtlaan en Frans van 
Mierisstraat). 

Het nieuwe winkelcentrum wordt ten opzichte van de huidige situatie in zuidelijke 
richting uitgebreid. Om dit mogelijk te maken wordt de Jan Steenlaan als verbinding 
tussen de Paulus Potterlaan en de Rembrandtlaan opgeheven. Een deel van deze straat 
behoudt wel de functie om parkeerplaatsen te ontsluiten. 

In het plan is gezocht naar efficiënte parkeermogelijkheden op maaiveld, waarbij de 
loopafstanden naar de winkels minimaal zijn. Er wordt tegemoet gekomen aan geldende 
parkeernormen. In de nieuwe situatie zijn voor de bezoekers van de nieuwe 
voorzieningen, de nieuwe bewoners en daarnaast ook de bewoners van de reeds 
bestaande woningen  voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. De totale parkeerbalans 
ziet er als volgt uit.
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2.1.3  Programma

De beoogde gebiedsontwikkeling omvat per deellocatie het volgende programma:

Gezondheidscentrum - artsen, fysiotherapeuten, mensendieck 
- apotheek 220 m2 
- kapper 97 m2 
- overigeruimte 310 m2 
- 15 bestaande appartementen 

Winkelcentrum - supermarkt circa 1.900 m2 
- overige winkels circa 1.950 m2 
- horeca 200 m2 
- visboer 135 m2 
- woonzorgcomplex (23 zorgwoningen met 
bijbehorende voorzieningen); op termijn eventueel 
omzetten naar 11 seniorenappartementen 

Caretex-locatie - 18 grondgebonden sociale huurwoningen 
- 10 multifunctionele woningen 
- herstructurering van de Orderbeek en de 
bijbehorende openbare ruimte 
- Laan van Orden 318: maatschappelijke, 
commerciele functie en/of wonen 

Hobbemalaan-locatie - 11 grondgebonden koop/huurwoningen 
- 17 grondgebonden sociale huurwoningen 

2.2  Gezondheidscentrum

2.2.1  Bestaande situatie

Momenteel bevindt zich op deze locatie het winkelcentrum Orden. De huidige 
bebouwing heeft een interne oriëntatie: de voorkanten van de winkels naar binnen 
gericht naar een carrévormig pleintje. Aan de buitenkant zien we vooral blinde gevels op 
de begane grond met entrees van de woningen. Deze woningen liggen op de eerste 
verdieping met raampartijen naar de binnen- en buitenzijde van het winkelcentrum. 

Zuidwestelijk van het winkelcentrum, solitair gelegen, bevindt zich een viswinkel en een 
garageboxencomplex. Noordelijk van de bebouwing ligt een plantsoentje. 
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De locatie wordt begrensd door de Laan van Orden (nabij de aansluiting op de Laan van 
Spitsbergen), Rembrandtlaan en Jan Steenlaan. Aan de overzijde van de Rembrandtlaan 
overheerst de woonfunctie. Aan de noordwestzijde bevindt zich een tankstation en de 
voormalige wasserij.

2.2.2  Geldende bestemmingen

De locatie maakt deel uit van het bestemmingsplan Brinkhorst en Orden en heeft daarin 
de bestemmingen Centrumdoeleinden, Verblijfsgebied, Groenvoorzieningen en 
Garageboxen. 

Binnen de bestemming Centrumdoeleinden zijn kantoren en/of zakelijke dienstverlening, 
maatschappelijke doeleinden, horeca, detailhandel en woningen (uitsluitend bestaande 
op de verdiepingen boven de begane grond laag) toegestaan. 

Tot de bestemming Verblijfsgebied worden ondermeer (ontsluitings)wegen, fiets- en 
voetpaden, in- en uitritten, parkeervoorzieningen, groen- en watervoorzieningen en 
speelvoorzieningen gerekend.

2.2.3  Ontwikkeling

Het huidige verouderde winkelcentrum zal worden herontwikkeld tot een nieuw 
gezondheidscentrum: een zogenoemd GOED (Gezondheidscentrum Onder Eén Dak). 
Deze bestaande etagewoningen worden boven het nieuwe GOED gehandhaafd, met een 
incidentele wijziging van toegangen.

Het nieuwe gezondheidscentrum wordt gerealiseerd door het zuidelijke, westelijke en 
noordelijke blok van de huidige bebouwing te koppelen tot één U-vormig complex. In het 
westelijke blok (van de huidige DekaMarkt) is volop ruimte voor een praktijk van vier 
huisartsen, terwijl in het noordelijke blok de praktijken voor fysiotherapie en 
mensendieck zijn voorzien. Aan de buitengevels komen behandelkamers met 
raampartijen, zodat het gesloten karakter van de huidige bebouwing doorbroken wordt. 
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In het zuidelijke blok blijft de huidige apotheek aanwezig. Hetzelfde geldt voor de kapper 
in het oostelijke blok, die grenst aan het winkelpleintje.

Tussen het zuidelijke en westelijke blok wordt een centrale entree ontwikkeld, die 
toegang biedt tot alle faciliteiten van het GOED. Deze entree is idealiter zowel 
toegankelijk vanaf de buiten- als de binnenkant van het GOED. In het verlengde van de 
passage van het winkelcentrum ontstaat een looproute tussen het nieuwe 
winkelcentrum, langs het GOED tot het +punt en wijkcentrum Orca.

Een van de belangrijkste ontmoetingsplekken binnen het Hart van Orden zal het 
winkelplein zijn tussen het winkelcentrum met de passage en het GOED. Het pleintje is 
gesitueerd tussen beide complexen met een aantrekkelijk horecapaviljoen met een terras.

De open ruimte binnen het GOED wordt heringericht. De wijze waarop wordt bepaald bij 
de verdere uitwerking van het plan. 

Ten noorden van het GOED kruist de Orderbeek met een evenwijdig gelegen pad de 
route naar het +punt en wijkcentrum Orca. Het pad in het plantsoen verbreedt zich en 
biedt ruimte aan een zitplek met bankjes rond het bestaande kunstwerk.

2.2.4  Consequenties bestemmingsplan

Binnen de totale gebiedsontwikkeling vormt de locatie het 'medische' ontmoetingspunt. 
Bijvoorbeeld nieuwvestiging van winkels is hier niet voorzien. Op basis hiervan wordt ter 
plaatse van het gezondheidscentrum de bestemming Gemengd-2 opgenomen. Binnen 
deze bestemming zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Hieronder vallen 
ondermeer apotheken, artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven en 
consultatiebureaus. 

Horeca wordt uitsluitend toegestaan ter plaatse van de beoogde locatie voor de 
cafetaria. De functies die aanwezig blijven, de 15 appartementen, de kapper en de 
viswinkel, worden positief bestemd. 
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De bouwmogelijkheden zijn grotendeels overeenkomstig het geldende 
bestemmingsplan. De ingrepen in de bouwblokken van het centrum kunnen op basis 
daarvan worden uitgevoerd. Ten oosten van de bestaande bebouwing wordt de 
nieuwbouw van een horecapaviljoen mogelijk gemaakt. De viswinkel krijgt enige 
uitbreidingsmogelijkheid.

Het overige deel van deze locatie krijgt de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied en Groen. 
Deze bestemmingen, die zich met name richten op het verblijf in openbaar gebied, maakt 
de beoogde inrichting van de openbare ruimte mogelijk. Binnen de verblijfsgebied 
bestemming zijn ondermeer (ontsluitings)wegen, fiets- en voetpaden, water, parkeer-, 
groen- en speelvoorzieningen toegestaan. De groenbestemming beperkt zicht tot onder 
andere groenvoorzieningen en fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van de bescherming van de beek wordt een dubbelbestemming Waarde- 
Beken en sprengen opgenomen. Voor de bescherming van een aantal bomen welke de 
status van 'bijzondere boom' hebben wordt ter plekke een specifieke aanduiding 
opgenomen. 

2.3  Winkelcentrum

2.3.1  Bestaande situatie

Momenteel bevinden zich op deze locatie woningen. Op deze plek staan nu 46 sociale 
huurwoningen, waarvan 27 portiekwoningen en 19 eengezinswoningen. De locatie 
wordt begrensd door de Laan van Spitsbergen, Frans Halslaan, Rembrandtlaan en Jan 
Steenlaan. Aan de overzijde van de Rembrandtlaan en Frans Halslaan overheerst de 
woonfunctie, overwegend bestaande uit grondgebonden woningen. Aan de noordzijde 
grenst de locatie aan het beoogde GOED. 

2.3.2  Geldende bestemmingen

De locatie maakt deel uit van het bestemmingsplan Brinkhorst en Orden en heeft daarin 
de bestemmingen Woondoeleinden en Verblijfsgebied.
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2.3.3  Ontwikkeling

Op deze locatie wordt het nieuwe winkelcentrum ontwikkeld. De nu aanwezige 
woningen worden gesloopt. Hiervoor zullen 45 grondgebonden sociale huurwoningen 
worden teruggebouwd op de Caretexlocatie en de Hobbemalaanlocatie. De huidige 
bewoners kunnen direct naar de nieuwe woningen verhuizen waarna de sloop in gang 
wordt gezet.

Het nieuwe winkelcentrum bestaat uit twee onderdelen. Aan de westkant een 
supermarkt met een aantal kleinere winkels aan het plein. En aan de oostkant een klein 
winkelcluster met hier boven en tegenaan een woonzorgcomplex. 

De twee winkelclusters zijn verbonden door een passage. Deze winkelpassage is de 
logische voetgangersroute tussen de zuidelijke buurten van Orden en het nieuwe 
centrumgebied. De ingang van de supermarkt en van een aantal grotere winkels bevindt 
zich binnen de passage. De passage wordt 's avonds na sluitingstijd van de winkels 
afgesloten.

Een van de belangrijkste ontmoetingsplekken binnen het Hart van Orden zal het centrale 
plein zijn tussen het winkelcentrum en het GOED. Het plein is gesitueerd tussen beide 
complexen met een aantrekkelijk horecapaviljoen met een terras. De entrees van de 
winkels liggen naar het noorden en richten zich op het plein. De zorgwoningen boven de 
winkels vormen een wand van het plein en kijken uit op het plein. Ook zorgwoningen 
aan de Rembrandtlaan fungeren als een soort wand. Samen met de gevel van het GOED 
geven deze wanden het plein een sfeer van beslotenheid en prettig verblijf. Tijdens het 
winkelen of een bezoek aan het GOED nodigt deze plek uit tot even verpozen en 
uitblazen. Met een terras en groen en een hoogwaardige aankleding wordt dit hét 
ontmoetingspunt van Orden.

Van het nieuwe winkelcentrum krijgt met name de zuidgevel van de supermarkt een 
groene uitstraling. De huidige groenstrook met flinke kastanjebomen wordt 
gehandhaafd en verder verbreed tot aan de gevel. Deze brede groenstrook vormt een 
buffer tussen het winkelcentrum en de bestaand woningen aan de zuidzijde van de 
Frans Halslaan.
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Bijzondere aandacht vergt de bevoorrading van het nieuwe winkelcentrum. Er is gekozen 
voor een 'insteeklus' uitsluitend ten behoeve van bevooradingsverkeer direct vanaf de 
Laan van Spitsbergen (ter hoogte van de Paulus Potterlaan 21-31) om de supermarkt 
efficiënt te bevoorraden en de overlast tot een minimum te beperken. Laden- en lossen 
voor de supermarkt gebeurt geheel inpandig. De ingang zal gesitueerd worden in de 
noordwestelijke hoek. De kleinere winkels onder het woonzorgcomplex worden ter 
plaatse van het nieuwe plein bevoorraad. 

Het nieuwe winkelcentrum en het GOED maken gebruik van een centraal gelegen, 
gemeenschappelijke parkeergelegenheid. De parkeerplaatsen zijn vanaf de Laan van 
Orden als eerste direct te bereiken en deze plekken zullen naar verwachting het meest 
gebruikt worden. De loopafstanden naar de winkels zijn relatief kort. Het centrale 
parkeergebied wordt groen aangekleed. Op een plek ten westen van de parkeerplaatsen 
zijn de milieuvoorzieningen voor inzameling van afval e.d. gesitueerd, zodat 
winkelbezoekers snel en gemakkelijk hun afval kwijt kunnen.

Het centrale parkeerterrein wordt uitgebreid met parkeerplaatsen. Tevens worden 
parkeerplaatsen gerealiseerd aan de oostzijde van het winkelcentrum aan de 
Rembrandtlaan, die gebruikt kunnen worden door verkeer vanuit de wijk Orden. Ook hier 
worden parkeerplekken groen ingericht. 

Er zijn goede mogelijkheden voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen aangezien het 
GOED op de piektijden van het winkelcentrum (zaterdag, koopavond) niet geopend zal 
zijn.

Voor het parkeren voor het nieuwe winkelcentrum en het GOED, inclusief alle bestaande 
en nieuwe appartementen, wordt op basis van de gemeentelijke parkeernormen 
uitgegaan van een parkeerbehoefte van in totaal 145 parkeerplaatsen op werkdagen, 
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met een piek tot 205 plekken op de koopavond en zaterdag. Voor het GOED is het 
aannemelijk dat op zaterdag geen grote parkeerbehoefte is, en medegebruik van 
parkeren door winkelend publiek mogelijk is. Het huidige langsparkeren op de 
Rembrandtlaan wordt vervangen door haaksparkeren. Daarmee gaan 14 
langsparkeerplekken verloren, die voor bewoners gecompenseerd dienen te worden. 
Hetzelfde geldt voor de bewoners aan de zuidzijde van de Frans Halslaan waarvoor we 
rekenen met een compensatie van 6 plekken. In totaal bedraagt de parkeerbehoefte 
daarmee maximaal 225 pp (koopavond en zaterdag). 

In het centrumgebied zullen in de nieuwe situatie 223 parkeerplaatsen aanwezig zijn, 
verspreid om het winkelcentrum en het GOED. Hiermee ontstaat een vrijwel sluitende 
parkeerbalans (tekort 2 parkeerplaatsen). Bij besluit van 22 december 2011 is door de 
raad met vaststelling van het stedenbouwkundig plan ingestemd met een marginale 
afwijking van de parkeernorm.

Ook is voorzien in voldoende fietsenstallingen. Op basis van CROW-richtlijnen wordt 
rekening gehouden met zo'n 150 te stallen fietsen. Op drie strategische plekken in het 
centrumgebied, bij de entrees van het winkelgebied en het GOED, is rekening gehouden 
met fietsenstallingen.

2.3.4  Consequenties bestemmingsplan

Binnen de totale gebiedsontwikkeling vormt de locatie het 'commerciele' 
ontmoetingspunt. Op basis hiervan wordt ter plaatse van het nieuwe winkelcentrum de 
bestemming Gemengd-3 opgenomen. Binnen deze bestemming zijn winkels toegestaan. 
Onder winkels worden zowel detailhandel als zakelijke en publieksgerichte 
dienstverlening verstaan.

Daar waar het woonzorgcomplex is voorzien is een specifieke aanduiding aan de 
bestemming toegevoegd, welke realisatie daarvan toelaat. De woonvorm is flexibel. Het 
mag om zowel zorgwoningen als woningen gaan. Dit om een mogelijke toekomstige 
verandering naar seniorenwoningen mogelijk te maken.

De bouwmogelijkheden zijn gebaseerd op het stedenbouwkundig plan. De maximale 
bouwhoogtes varieren van 7 meter tot 11 meter.

Het overige deel van deze locatie krijgt de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied. Deze 
bestemming, die zich met name richt op het verblijf in openbaar gebied, maakt de 
beoogde inrichting van de openbare ruimte mogelijk. Binnen deze bestemming zijn 
ondermeer (ontsluitings)wegen, fiets- en voetpaden, water, parkeer-, groen- en 
speelvoorzieningen toegestaan. 

2.4  Wonen Caretex-locatie

2.4.1  Bestaande situatie

Dit gebied, waar in het verleden de 'Stoomwasscherij de Ordermolen' en de fabriek 
'Caretex' was gevestigd, ligt al enkele jaren braak. Een deel van de bebouwing is nog 
aanwezig. Het betreft de Laan van Orden 318.

De locatie wordt begrensd door de Laan van Spitsbergen, Morinistraat en de percelen 
van het wijkcentrum Orca, het +Punt en de basisschool Spitsbergen en het perceel 
Laan van Orden 320. De omgeving kent dan ook menging van diverse functies.
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2.4.2  Geldende bestemmingen

De locatie maakt deel uit van het bestemmingsplan Brinkhorst en Orden en heeft daarin 
de bestemmingen Bedrijfsdoeleinden (waaronder een wasserij en strijkinrichting), 
Maatschappelijke doeleinden en Verblijfsgebied.

Onder Maatschappelijke doeleinden vallen functies als onderwijsdoeleinden, opvoeding, 
religie, verenigingsleven, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en cultuur.

2.4.3  Ontwikkeling

Op deze locatie wordt ingezet op de bouw van 28 sociale huurwoningen, voor een deel 
gekoppeld aan de vernieuwing van de Orderbeek, die aan de zuidzijde van de locatie 
loopt.

Negen woningen staan met de voorkant aan de Laan van Spitsbergen. Negen andere 
woningen zijn met de voorkant gericht naar de straat achter Orca. Deze 18 woningen 
hebben twee verdiepingen met een kap en de achtertuinen grenzen aan elkaar. Alle 
woningen hebben zowel een kleine voortuin (circa 1,5 meter) als redelijke achtertuinen 
(circa 8,5 meter). 

Gekoppeld aan de vernieuwing van de Orderbeek worden aan de zuidzijde van de locatie 
10 multifunctionele woningen ontwikkeld, in twee separate blokken van vijf woningen. 
Deze woningen zijn breder en dieper en hebben één woonlaag met kap. De woningen 
hebben aan de noordzijde, bij de parkeervoorzieningen,hun entree. Aan de zuidzijde 
grenzen de woningen aan een openbaar toegankelijk pad, dat gekoppeld is aan de 
Orderbeek, die wordt hersteld. De berging ligt aan de voorzijde.

De multifunctionele woningen worden direct gekoppeld aan de beleving van de 
Orderbeek als centraal element in dit gebied. De beek krijgt een begeleidende openbare 
wandelroute. Tussen de twee blokken van vijf woningen is een open doorzicht gemaakt, 
dat uitkijkt op de beek. Rondom dit punt bij de beek wordt een bijzondere inrichting 
nagestreefd in relatie tot de beek.

De beek vervolgt zijn weg via het plantsoen naar de Frans van Mierisstraat en kruist de 
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Laan van Orden met een brede verkeersdrempel, die ook een veilige oversteek biedt aan 
voetgangers. Hetzelfde gebeurt bij de doorkruising van de beek door de Rembrandtlaan. 
De villa Laan van Orden 318 wordt aan de noordzijde goed zichtbaar en draagt bij aan 
het openbare karakter van de plek. Genoemde villa kan een multifunctioneel gebruik 
krijgen in de vorm van een maatschappelijke, commerciele functie en/of wonen. Ten 
zuiden van Orca is er ruimte voor een speelplekje dat zowel door het kinderdagverblijf als 
door kinderen uit de buurt kan worden gebruikt. 

De nieuwe woningen op deze locatie worden ontsloten via de Morinistraat op de 
Germanenlaan. Deze korte straat biedt nu met name extra parkeergelegenheid voor 
wijkcentrum Orca en de basisschool Spitsbergen. Door de straat uit te laten monden in 
een woonerf, ontstaat ruimte voor het ontsluiten van de 28 grondgebonden sociale 
huurwoningen. 

Voor het 'gesloten' parkeergebied Caretex-Orca is er door de nieuwe woningbouw 
behoefte aan 42 extra parkeerplaatsen. Na realisatie worden deze 42 parkeerplaatsen 
toegevoegd ten opzichte van de bestaande situatie. Bovendien worden de 
parkeerplaatsen langs de Morinistraat zo aangelegd dat het parkeren op de rijbaan ook 
nog mogelijk is.  

2.4.4  Consequenties bestemmingsplan

Binnen de totale gebiedsontwikkeling vormt de locatie een woongebied. Ter plaatse van 
de beoogde woningbouw wordt dan ook de bestemming Wonen opgenomen. Deze 
bestemming laat aaneengebouwde woningen toe, waarbij de bouwhoogte 10 meter of 
8 meter (voor de multifunctionele woningen) bedraagt. 

Het perceel Laan van Orden 318 krijgt gelet op de diverse gebruiksmogelijkheden de 
bestemming Gemengd-1. Binnen deze bestemming zijn kantoren, zakelijke en 
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publieksgerichte dienstverlening maatschappelijke voorzieningen en wonen, waaronder 
begrepen zorgwoningen, toegestaan. 

Het perceel Laan van Orden 320 kent een feitelijk gebruik als woning en wordt als 
zodanig bestemd.

Het overige deel van deze locatie krijgt de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied en Groen. 
Deze bestemmingen, die zich met name richten op het verblijf in openbaar gebied, 
maken de beoogde inrichting van de openbare ruimte mogelijk. Het meer structurele 
groen, waaronder de Orderbeek, krijgt een daarop afgestemde bestemming. Ten 
behoeve van de bescherming van de beek wordt een dubbelbestemming Waarde- Beken 
en sprengen opgenomen.

2.5  Wonen Hobbemalaan-locatie

2.5.1  Bestaande situatie

Op de Hobbemalocatie was een basisschool gevestigd, het terrein ligt nu braak. De 
bebouwing is gesloopt. De locatie wordt begrensd door de Hobbemalaan, Mauvestraat, 
Ruysdaellaan en, aan de noordzijde, woonpercelen. De omgeving kan worden 
gekenmerkt als woongebied.

2.5.2  Geldende bestemmingen

De locatie maakt deel uit van het bestemmingsplan Brinkhorst en Orden en heeft daarin 
de bestemming Maatschappelijke doeleinden. Onder Maatschappelijke doeleinden vallen 
functies als onderwijsdoeleinden, opvoeding, religie, verenigingsleven, maatschappelijke 
dienstverlening, gezondheidszorg en cultuur.
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2.5.3  Ontwikkeling

Op deze locatie worden 28 grondgebonden woningen ontwikkeld. 17 hiervan zijn sociale 
huurwoningen, 11 zijn koop/huurwoningen. De locatie kent een hoogteverschil, 
aflopend van het noordoosten naar het zuidwesten, waardoor de woningen 
'verspringen' in blokken van 4 tot 6 woningen. Alle woningen hebben twee lagen met 
kap, voor- en achtertuin. De voortuinen worden begrensd met hagen, achtertuinen die 
grenzen aan openbaar gebied met een tuinmuur. In het gebied staan een aantal grote en 
kleine bomen die zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

De ligging en verschijningsvorm van de woningen zijn verschillend. Aan de oostzijde 
worden de koopwoningen langs de Ruysdaellaan gebouwd, tegenover vrijstaande 
woningen. De nieuwe woningen liggen aan een singel met bomen, dat een royaal groen 
element vormt in het straatbeeld. Door deze singel kunnen een aantal grote bomen 
worden ingepast. 

Aan de west- en zuidzijde worden de 17 sociale huurwoningen gebouwd, met 
voortuinen direct grenzend aan de trottoirs. De nieuwe huurwoningen liggen tegenover 
gerenoveerde naoorlogse portiekflats met een verbreed straatprofiel door aanleg van 
nieuwe parkeerplaatsen. De woningen worden gebouwd in enkele blokken, telkens in 
hoogte van elkaar verspringend. De achtertuinen worden ontsloten door achterpaden, 
zowel in noordzuid als oostwest richting. Hierdoor kunnen bewoners in diverse 
richtingen hun woongebied uit. Aan de zuidzijde van het gebied liggen twee groene 
perken, waarin bestaande bomen zijn opgenomen.

Op de locatie Hobbemalaan worden 28 grondgebonden woningen toegevoegd. 
Parkeerplaatsen voor deze nieuwe woningen worden in de openbare ruimte opgelost. 
De gemeentelijke parkeernorm die voor deze woningen geldt bedraagt 1.5 pp per 
woning. De parkeervraag als gevolg van deze ontwikkeling stijgt dan ook met 42 
parkeerplaatsen. Daartegenover staat dat met het verdwijnen van de basisschool een 
parkeervraag van circa 10 plaatsen is verdwenen. Deze parkeervraag werd in de 
openbare ruimte (op de rijbaan ingevuld). 

Tegelijk met het realiseren van de nieuwe woningen worden 37 parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte toegevoegd. De overig benodigde 5 parkeerplaatsen worden gevonden 
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op de rijbaan: 2 parkeerplaatsen op de Hobbemalaan en 3 parkeerplaatsen op de 
Ruysdaellaan. 

De bestaande woningen aan de Hobbemalaan en de Mauvestraat ter hoogte van de 
woningbouwlocatie beschikken over parkeerplaatsen in garageboxen dan wel over 
parkeerplaatsen langs de Mauvestraat. In de nieuwe situatie zijn er op de Hobbemalaan 
ter hoogte van het plangebied nog 3 parkeerplaatsen op de rijbaan beschikbaar, naast 
deze parkeervoorzieningen. De 5 bestaande woningen aan de Ruysdaellaan ter hoogte 
van de woningbouwlocatie beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein. Op 
grond van de gemeentelijke parkeernormen dienen voor deze woningen 4 
parkeerplaatsen op de rijbaan beschikbaar te zijn. Er zijn er in de nieuwe situatie 7 
beschikbaar. Voor de verdere omgeving vindt er geen wezenlijke verandering plaats in de 
parkeersituatie. 

2.5.4  Consequenties bestemmingsplan

Binnen de totale gebiedsontwikkeling vormt de locatie een woongebied. Ter plaatse van 
de beoogde woningbouw wordt dan ook de bestemming Wonen opgenomen. Deze 
bestemming laat aaneengebouwde woningen toe, waarbij de bouwhoogte 10 meter 
bedraagt. 

Het overige deel van deze locatie krijgt de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied. Deze 
bestemming, die zich met name richt op het verblijf in openbaar gebied, maakt de 
beoogde inrichting van de openbare ruimte mogelijk. Ten behoeve van de bescherming 
van een boom welke de status van 'bijzondere boom' heeft wordt ter plekke een 
specifieke aanduiding opgenomen. 
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3  BELEIDSKADER

In dit hoofdstuk wordt het beleidskader behandeld. Aan de orde komt het meest 
relevant geachte ruimtelijke beleid op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk nivo. Over het 
algemeen is de conclusie dat de ontwikkeling past binnen het beleidskader. Daar waar 
een nadere toelichting nodig is geacht wordt deze gegeven.

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De visie zet 
in op meer bewegingsvrijheid voor regio’s op het gebied van ruimtelijke ordening en 
beslisruimte zo dicht mogelijk bij de burger. Een van de kernbegrippen in de 
Structuurvisie is decentralisatie. Dit kabinet wil beslissingen over ruimtelijke 
ontwikkelingen dichter bij burgers en bedrijven brengen en  provincies en gemeenten 
letterlijk de ruimte geven om maatwerk te leveren voor regionale opgaven. 

3.2  Provinciaal beleid

Streekplan

De provincie Gelderland heeft haar integrale  ruimtelijk beleid vastgelegd in het 
Streekplan Gelderland 2005. Hoofddoel van het streekplanbeleid is het scheppen van 
ruimte voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak. Om 
krachtige steden en vitale regio's te bevorderen zijn de belangrijkste uitgangspunten 
"bundeling van verstedelijking aan/nabij infrastructuur" en het "organiseren in stedelijke 
netwerken". Bundelingsbeleid is een centraal uitgangspunt voor de wijze waarop in het 
Gelders ruimtelijk beleid wordt omgegaan met verstedelijking. 

Bundeling in Gelderland heeft met name de volgende doelen:

handhaving/versterking van de economische en culturele functie van de steden;
behoud/versterking van het draagvlak voor stedelijke voorzieningen;
optimale benutting van infrastructuur, kansen voor openbaar vervoer en 
fietsgebruik.

In het provinciaal beleid voor stedelijke ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen 
bestaand bebouwd gebied en stedelijke uitbreiding. Het accent van de provinciale 
beleidsambities ligt op de vernieuwing en het beheer en onderhoud van bestaand 
bebouwd gebied. Hiervoor zijn nodig:

een verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte door fysieke 
aanpassingen;
het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en -knelpunten door een duurzame 
planontwikkeling;
door kwalitatief woonbeleid bevorderen dat woonmilieus en de kwaliteit van de 
woningen aansluiten op de vraag van de inwoners;
intensivering van het stedelijk grondgebruik, maar wel met behoud van 
karakteristieke elementen en zorgvuldig omgaan met open ruimten daarbinnen.

De provinciale ruimtelijke hoofdstructuur is tweeledig. Een deel dat betrekking heeft op 
de hoogdynamische functies en een deel dat betrekking heeft op functies en kwaliteiten 
die afhankelijk zijn van een lage ruimtelijke dynamiek. Het deel waar hoogdynamische 
functies aanwezig zijn wordt gekenmerkt als het rode raamwerk. De gebieden waar 
laagdynamische functies zijn geconcentreerd als het groenblauwe raamwerk. De verdere 
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uitwerking van het ruimtelijk beleid is gebaseerd op deze tweedeling. Bundeling van 
verstedelijking dient plaats te vinden binnen het rode raamwerk. Winkelcentrum Orden 
en omgeving maakt deel uit van het bestaand stedelijk gebied binnen het rode raamwerk 
Stedendriehoek. 

Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

In januari 2010 hebben GS het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (verder: KWP3) 
vastgesteld. Het KWP3 heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau, zowel 
kwantitatief als kwalitatief, zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte aan 
woningen. Het beschrijft per regio de programmatische opgave op basis van de 
geconstateerde regionale woningbehoefte en is daarmee het richtpunt voor 
woningbouwbeleid van gemeenten in de regio.

De woningbehoefte in Gelderland blijkt voor de periode 2010 tot en met 2019 lager uit 
te komen dan in de periode 2005 tot en met 2014. Voor het KWP3 staat als doelstelling 
om in 2020 een woningtekort van 0 % te hebben. Het afsprakenkader KWP3 wordt 
door de provincie overeengekomen met zowel de gemeenten als de woningcorporaties 
in de regio Stedendriehoek. Uit het referentiekader blijkt dat er in de Stedendriehoek 
vooral een grote behoefte is aan goedkope huurwoningen en middeldure 
koopwoningen. Tevens is er een grote vraag naar nultredenwoningen.

Het referentiekader geeft voor het Gelderse deel van de Stedendriehoek een bruto aantal 
toe te voegen woningen in de periode 2010 t/m 2019 van circa 10.000 woningen, op 
basis van een geschatte onttrekking van circa 1.800 woningen in dezelfde periode. 
Netto gaat het om een uitbreiding van de woningvoorraad van circa 8.500 woningen.

Met een woningbouwprogramma van bijna 21.000 nieuwbouwwoningen voor de hele 
regio voor de periode tot en met 2019 is er sprake van een overprogrammering aan 
nieuwbouw. De overprogrammering heeft niet zozeer betrekking op de eerstvolgende 
jaren, maar loopt op naarmate verder weg in de tijd gekeken wordt. De regio herkent 
zich in de cijfers in het referentiekader en in de berekende overmaat aan plancapaciteit. 
Voor de jaren tot 2015 is er sprake van een gezonde overmaat. In de Nederlandse 
ontwikkelpraktijk gaat men er op basis van ervaringscijfers vanuit dat 30 % 
overcapaciteit gezond is in verband met flexibiliteit en planuitval. De provincie draagt dit 
standpunt ook uit. Op langere termijn, de jaren 2015- 2030, is de overmaat groter.

Vooralsnog moet ook gezorgd worden voor voldoende productie aan nieuwe woningen. 
Er is nog steeds sprake van een woningtekort.

Voor het Gelderse deel van de regio Stedendriehoek betreft het afsprakenkader met 
name de volgende onderwerpen:

a. aantal nieuw te bouwen woningen 
Afsprakenkader tussen provincie, gemeenten en corporaties is dat in de periode 
2010 t/m 2019 in de regio Stedendriehoek 8.500 woningen netto aan de 
woningvoorraad worden toegevoegd. Het betreft hier de gemeenten Apeldoorn, 
Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen en de woningcorporaties die in deze 
gemeenten actief zijn.

b. verhouding huur-koop 
Het referentiekader geeft aan dat er behoefte is aan uitbreiding van de voorraad 
huurwoningen met 12 % van 8.500, ofwel bijna 1.000 huurwoningen. Dit impliceert 
dat voor zover huurwoningen worden verkocht of gesloopt deze tevens worden 
vervangen. Lettend op de plannen voor sloop en verkoop zal dan van de circa 10.000 
(bruto) nieuw te bouwen woningen ongeveer 44 % een huurwoning moeten zijn, 
ofwel ruim 4.400 woningen.

c. betaalbare segmenten 
Gemeenten en woningcorporaties zullen er naar streven om een groter aandeel 
betaalbare woningen in de nieuwbouw te realiseren dan op 1 januari 2009 in de 
planning was opgenomen: ambitie-indicatie voor de regio, conform het bruto 
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referentiekader, circa 42 % van de bruto opgave aan nieuw te bouwen woningen.
d. aandeel nultreden 

Gemeenten en woningcorporaties geven in de regionale 
woningbouwprogrammering aan de hand van de definitie van 'nultredenwoning' aan 
welk aandeel in de voorgenomen nieuwbouw en de voorgenomen aanpassing van 
bestaande woningen daadwerkelijk aan de definitie van ouderenwoning/ 
nultredenwoning voldoet.

e. woningbouw korte termijn 
De gemeenten en de in de regio werkzame woningcorporaties spannen zich 
gezamenlijk in met de provincie om een lijst van uit te voeren projecten op te stellen, 
die als basis zal dienen voor de minimaal te realiseren woningbouw voor de jaren 
2010, 2011 en 2012. Deze lijst zal als bijlage aan het Kwalitatief Woonprogramma 
2010-2019 worden toegevoegd.

Het KWP3 geeft alleen een referentie- en afsprakenkader aan op regionaal niveau. Als 
vervolg op het KWP3 is begin 2010 een traject gestart om het woonprogramma 
kwantitatief en kwalitatief binnenregionaal te verdelen over de gemeenten. Dit traject, 
dat moet leiden tot een regionaal woninbouwprogramma met het KWP3 als richtpunt, is 
nog niet afgerond. 

Ruimtelijke verordening Gelderland

Op grond van artikel 4.1 Wro kunnen, indien provinciale belangen dat met het oog op 
een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens provinciale 
verordening regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en 
omtrent de daarbij behorende toelichting.

Er is in december 2010 door provinciale staten van Gelderland een Ruimtelijke 
Verordening Gelderland vastgesteld waarin regels zijn opgenomen over de inhoud, 
toelichting of onderbouwing van bestemmingsplannen. Deze regels met een 
rechstreekse doorwerking naar onder andere gemeenten hebben betrekking op het hele 
provinciale grondgebied, delen of gebiedsgerichte thema's. De voorschriften in de 
ruimtelijke verordening zijn gebaseerd op het streekplan. 

In de Ruimtelijke Verordening Gelderland is onder andere het volgende geregeld. 

1. In een bestemmingsplan is nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en werken 
slechts toegestaan binnen bestaand bebouwd gebied. 

2. De in een bestemmingsplan op te nemen nieuwe woonlocaties en de daar te 
bouwen woningen dienen te passen in het vigerende, door GS vastgestelde 
Kwalitatief Woonprogramma voor de betreffende regio en het daarin opgenomen 
regiototaal aan woningen, zoals opgenomen in bijlage 9 bij de Verordening.

3. In een bestemmingsplan gaan nieuwe locaties voor detailhandel niet ten koste van 
de bestaande detailhandelsstructuur. In de toelichting bij het bestemmingsplan 
wordt aangegeven hoe een nieuwe detailhandelsontwikkeling zich verhoudt tot dit 
bepaalde.

Relatie met ontwikkeling

Het bestemmingsplan ligt binnen het als zodanig aangemerkte bestaand bebouwd 
gebied. 

Een toelichting over punt 3 is opgenomen bij de tekst over de relatie van de ontwikkeling 
met het gemeentelijke detailhandelsbeleid.

Wat betreft punt 2 het volgende. Voor de regio Stedendriehoek werken gemeenten en 
provincie aan een regionale woningbouwprogrammering. Het provinciale kwalitatief 
woningbouwprogramma is hiervoor een belangrijk referentiekader. In regioverband 
wordt gekeken wat de plancapaciteit van de deelnemende gemeenten is en hoe deze 
plancapaciteit het beste op elkaar afgestemd kan worden. Onder andere worden daarbij 
de ruimtelijke bundelingsdoelstellingen uit de geldende regionale structuurvisies van de 
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Stedendriehoek bewaakt, waaronder het aandeel binnenstedelijke projecten. 

De regionale afstemming binnen KWP 3 heeft in Apeldoorn aanleiding gegeven om 
opnieuw naar het woningbouwprogramma te kijken. Hiervoor is onderzoek gedaan. De 
resultaten van dit onderzoek sluiten aan bij het woningbehoeftekader zoals dat in het 
KWP is opgenomen. In het onderzoek worden verschillende scenario's geschetst. Deze 
scenario's zijn vertaald naar een aantal uitgangspunten die aan de basis zullen liggen van 
keuzes die ten aanzien van projecten worden en deels ook zijn gemaakt. 
Voor het project Winkelcentrum Orden en omgeving (inclusief Caretex- en 
Hobbemalaan-locatie) geldt dat deze binnen het plankader en daarmee binnen het KWP 
zal blijven vallen. De unieke kans die dit project biedt om binnenstedelijk tot een stuk 
vernieuwing te komen, zowel wat betreft het winkelcentrum met woningen als de twee 
woningbouwlocaties heeft er toe geleid dat dit project hoog op de prioriteiten lijst staat.  

3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurplan Stedelijk Gebied

In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied 
vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 
2020) geformuleerd.

Het is de ambitie van Apeldoorn in de komende periode verder uit te groeien tot 
centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Dat werkt naar twee kanten: enerzijds het 
leveren van een bijdrage aan de opvangfunctie van de stad voor de groei van de 
regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid. Anderzijds meer uitstraling van de 
stad door meer en betere regionale voorzieningen en attracties.

Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. In de complete stad 
horen naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit 
en speel- en recreatieruimte thuis. 

In het structuurplan is per stadsdeel een beschouwing opgenomen omtrent maatregelen 
nodig om de toekomstwaarde te verzekeren. Wat betreft Orden is onder andere gesteld 
dat een aantal complexen in aanmerking komen voor sloop en nieuwbouw, het wenselijk 
is om de relatie met de Veluwe te versterken, verbetering van de fysieke kwaliteit nodig 
is en er kansen zijn om nieuwe woonmilieus toe te voegen. Dit mag echter niet ten koste 
gaan van de huidige variatie en de aanwezigheid van delen van de kernvoorraad.

De Groene Mal

Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het 
groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.

Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het 
goed wonen en werken is: Meer vulling, differentiatie en contrast in de stad is best, 
maar dan wel met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde 
vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.
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Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge prioriteit. Uit 
onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is aan meer 
groen en natuur in de direct woon- en leefomgeving. In de Groene Mal zijn doelstellingen 
geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus.

Het eerste niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad 
is wat betreft het groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant 
gelegen in het Veluwebos en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het 
westen verloopt de overgang van stad naar bos vrijwel zonder barrières. De oostkant 
daarentegen heeft de meeste versterking van het groen nodig, wat tot gevolg heeft dat 
de meeste projecten uit de Groene Mal op dit deel van de stad gericht zijn.

Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het omringende landschap. Aan de 
oostzijde zijn het de groene wiggen, geconcentreerde groencomplexen die de stad 
vanuit het landelijke gebied binnenlopen.

Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene structuren, door 
middel van het sprengen- en bekensysteem alsmede het complex van bos- en 
bomenlanen met daaraan gelegen parken.

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven 
belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, 
de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen.

Voor het bestemmingsplangebied zijn de beken en sprengen relevant. Streven is het 
beken- en sprengensysteem te herstellen. Eén van de daartoe behorende beken betreft 
de Orderbeek. 

Naast de Groene Mal is een groenstructuurkaart vastgesteld. Daarop is het groen aan de 
Laan van Orden aangemerkt als wijkgroenstructuur en het groen aan de Laan van 
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Spitsbergen en de loop van de Orderbeek als stadsgroenstructuur.

Relatie met ontwikkeling

De ontwikkeling voorziet in het herstel van de Orderbeek binnen het plangebied. Het 
groen aan de Laan van Spitsbergen en Laan van Orden wordt gerespecteerd.

Woonvisie

In de woonvisie, Wonen in Apeldoorn 2010 (2002) schetst de gemeente haar visie op 
Apeldoorn als woonstad. Deze visie is doorvertaald in instrumenten die worden 
gehanteerd om het beleid in praktijk te brengen, te weten: de woonatlas, het 
woningbouwprogramma en het prestatiecontract met de corporaties. Tussentijds wordt 
de woonvisie bijgestuurd en aangevuld op basis van tussentijdse resultaten en mogelijk 
veranderende inzichten en ontwikkelingen. 

In de woonvisie wordt het beleid ten aanzien van het wonen en de woonomgeving 
geformuleerd. Een hulpmiddel bij de realisatie van wijkvernieuwingsplannen is de 
Woonatlas 2005, waarin de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling van de 
woningvoorraad per stadsdeel zijn weergegeven. De woonatlas heeft tot doel de 
transformatie van de woningvoorraad op locatieniveau aan te sturen. 

Programma Complete Wijken

Apeldoorn streeft naar complete wijken. Het programma Complete Wijken, dat in maart 
2005 door de gemeenteraad is vastgesteld, is de tegenhanger van –of beter 
complementair aan- de ambities van de stad om zijn regionale positie waar te maken en 
stedelijke projecten als Orpheus, Omnisport en de stationsomgeving te realiseren. De 
basisgedachte is dat de stedelijke ambities hand in hand moeten gaan met een 
kwalitatief goede leefomgeving in de wijken en dorpen. Het is een programma waarin de 
menselijke maat centraal staat, en nabijheid: van winkels, speelplaatsen, huisartsen, etc.

In de moderne vormgeving van de Complete Wijk neemt slim combineren een belangrijke 
plaats in. Het 'stenen stapelen' en het sociale wijkproces gaan hand in hand. Vaak gaat 
het om het bundelen van woonvormen, functies en voorzieningen teneinde voldoende 
draagvlak te verkrijgen. Ook wordt de fysieke vernieuwing en clustering van 
voorzieningen benut als katalysator voor de vernieuwing van het aanbod van zorg en 
dienstverlening door de instellingen, gericht op uiteenlopende doelgroepen.

De bouwstenen van het programma Complete Wijken zijn: gevarieerd wonen, 
vermaatschappelijking van de zorg - woonzorgcirkels, netwerk van voorzieningen, 
ontmoeten en ontspannen en integraal wijkbeheer. In het kader van dit programma is 
een buurtontwikkelingsplan voor Orden opgesteld. Een met partners opgesteld visie- en 
werkplan op basis waarvan gezamenlijk acties en maatregelen worden uitgezet. Hierin 
staan zaken als: uitbreiden en verbinden maatschappelijk voorzieningenaanbod. 

Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020

In dit document staan de belangrijkste uitgangspunten en ambities voor het 
economische beleid van Apeldoorn tot 2020. Voor verschillende economische sectoren 
zijn gedetailleerde uitvoeringsplannen gemaakt. Als ambitie kiest Apeldoorn voor verdere 
economische ontwikkeling. Speerpunten zijn: 

een evenwichtige economische basis behouden; 
de productiestructuur verbreden (clusterspecialisatie); 
de kwaliteit van toerisme en recreatie verbeteren;
de binnenstad en vier wijkcentra versterken;
de plattelandseconomie verstevigen.

De gemeente heeft 18 concrete activiteiten en projecten vastgesteld op verschillende 
economische terreinen; kantoren en bedrijven, wijkeconomie, zorgsector, detailhandel en 
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horeca, toerisme en recreatie, plattelands-ontwikkeling en -economie, arbeidsmarkt en 
relatiebeheer.

De gemeente wil een hoogwaardig aanbod aan stedelijke en regionale voorzieningen in 
het centrum en de wijken van de stad. De detailhandel- en horecasector worden 
versterkt, verbeterd en verbreed. Met deze activiteiten neemt ook de recreatieve waarde 
van de binnenstad toe. Slimme combinaties met andere stedelijke functies (zoals sociale 
en zorgfuncties) komen de levendigheid en economische positie van binnenstad en 
wijkwinkelcentra ten goede.

Fysieke uitbreiding van de detailhandel moet plaatsvinden in de wijkwinkelcentra 
Anklaar, het Fort, de Egelantier en Hart van Zuid en in de winkelstraten Asselsestraat en 
Koninginnelaan. De versterking van de wijkwinkelcentra heeft gevolgen voor het 
functioneren van buurtwinkelcentra. Verpaupering van slecht functionerende 
buurtwinkelcentra wil de gemeente in samenwerking met investeerders voorkomen door 
actief te zorgen voor functieverandering (kantoren, wonen, maatschappelijke functies). 
In feite wordt er maatwerk geleverd: goed functionerende buurtwinkelcentra kunnen 
voortbestaan maar worden niet uitgebreid en slecht functionerende winkelcentra 
kunnen worden gesaneerd.

Detailhandelsvisie

In 2003 is de Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen' vastgesteld. Het 
belangrijkste doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige 
detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het 
verzorgingsniveau) als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische 
functioneren). De visie beoogt daarmee het bepalende beleid te zijn voor de uitwerking 
van (deel)plannen op wijk- en buurtniveau en voor het opstellen en wijzigen van 
bestemmingsplannen. Verder is de visie het toetsingskader voor, onder meer door de 
markt, ingediende plannen. 

In de nota is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Essentie is dat binnen de 
mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, wordt gekozen voor het 
handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op 
buurtniveau in plaats van deze op te heffen ofwel opschaling. Dit betekent het behoud 
van winkelcentra op buurtniveau. 

In de detailhandelsvisie is vastgelegd dat de maximale omvang van een full-service 
supermarkt 1200 tot 1500 m² winkelvloeroppervlakte (hierna te noemen wvo) mag 
bedragen. 

In 2007 is een supermarktnotitie door de gemeente vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat 
van de detailhandelsvisie kan worden afgeweken. Voorwaarde voor deze afwijking is dat 
de initiatiefnemer met een distributieplanologisch onderzoek kan aantonen dat de 
voorgenomen ontwikkeling aanvaardbaar is.

Relatie met ontwikkeling

Op basis van de bovenstaande beleidsregels ten aanzien van buurtwinkelcentra is de 
herontwikkeling van winkelcentrum Orden niet mogelijk. De winkelplannen zijn echter 
onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling waartoe ook planonderdelen als 
woningbouw en de realisatie van een wijkcentrum behoren. De ontwikkeling is sociaal 
en maatschappelijk van groot belang voor de ontwikkeling van de wijk Orden. 

Deze situatie waarin meerdere sociale maatschappelijke en economische voorzieningen 
gezamenlijk tot ontwikkeling komen is uniek. Daarnaast is winkelcentrum Orden feitelijk 
het enige planmatige winkelcentrum in west en waarvoor een kwaliteitsimpuls vereist is 
om de levensvatbaarheid ook op langere periode te waarborgen. 

In het Koopstromenonderzoek Oost Nederland, deelrapportage Wijkkoopstromen 
Apeldoorn (I&O research 2010) blijkt dat koopkracht weglekt naar omliggende wijken. 
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Het ontbreken van investeringen in de bestaande structuur de afgelopen jaren is hier 
mede de oorzaak van. In het detailhandelsbeleid is juist aangegeven dat inwoners juist 
meer georiënteerd moeten raken op de 'eigen' wijkvoorzieningen. 

Uit onderzoek van WPM (Markt- en ontwikkelingsvisie winkelcentrum Ordenplein, 9 
december 2010, als bijlage beschikbaar) blijkt dat voldoende marktpotentie aanwezig is 
om het buurtwinkelcentrum te versterken. Wanneer wordt vastgehouden aan een 
maximale maatvoering voor het winkelcentrum van 2.000 m2 bvo zal de ontwikkeling 
echter niet plaatsvinden. De financiële basis voor deze ontwikkeling is dan niet 
aanwezig. Tevens ontneemt deze maatvoering bestaande ondernemers de mogelijkheid 
de winkel te vergroten en aan te passen aan hedendaagse eisen. 

Met de plannen zoals in het voorkeursmodel opgenomen krijgen consumenten in de wijk 
west weer de beschikking over een modern en hedendaags buurtwinkelcentrum met 
een omvang van ca. 3.770 - 4.200 m2 bvo. 

Als gevolg van deze ontwikkeling neemt de concurrentie tussen winkelcentra toe zo 
merkt WPM op. Op basis van de geschetste mogelijkheden en het aanwezige 
consumentenpotentieel is het niet te verwachten dat deze toename leidt tot aantasting 
van de bestaande (wijk)winkelstructuur.

Op basis hiervan heeft de raad op 14 april 2011 besloten de detailhandelsvisie specifiek 
te verruimen ten behoeve van de ontwikkeling van winkelcentrum Orden.

Overigens is nog een specifiek op de supermarkt gericht onderzoek uitgevoerd 
(Marktruimte en effecten uitbreiding Deka-Markt Ordenplein, Stec Groep BV, januari 
2011, als bijlage beschikbaar).  Daaruit komt onder andere naar voren dat:

Binnen Apeldoorn West marktruimte is voor uitbreiding van de full-service supermarkt in 
het nieuwe Hart van Orden met circa 750 m² bvo. 

Met de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum met een krachtige supermarkt als 
trekker  de afkalvende marktpositie een halt toe geroepen wordt en het mogelijk wordt 
positie terug te winnen. 

Verkeersbeleid

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in de Verkeersvisie 2010 – 2020 
(vastgesteld juli 2009). Hierin heeft de gemeente een aantal doelen vastgesteld. De 
gemeente wil de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid behouden en liefst 
nog vergroten. 

Het doel voor verkeersveiligheid is een reductie van 35% van het aantal ongevallen in 
2020 ten opzichte van 2002. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op het veiliger en 
herkenbaarder maken van de infrastructuur en gedragsbeïnvloeding van de 
verkeersdeelnemers. 

Het autoverkeer wordt gebundeld op hoofdwegen. De hoofdwegen verbinden 
stadsdelen met elkaar, met de snelwegen en met de rest van de wereld. Woongebieden 
worden ingericht als verblijfsgebieden, met een maximum snelheid van 30 km per uur. 
Daar moet de overlast van autoverkeer zo veel mogelijk worden beperkt. 

De gemeente streeft goede voetgangersvoorzieningen na. Bij het station en in de 
binnenstad worden speciale veilige voorzieningen voor voetgangers aangeboden. Op 
andere plaatsen wordt een basisniveau aan voorzieningen aangeboden. De gemeente 
blijft inzetten op goede fietsenstallingen en fietsdoorstroomassen: snelle aantrekkelijke 
fietsroutes, waar je als fietser snel, comfortabel en veilig kunt fietsen. Alle inwoners van 
Apeldoorn moeten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De bus speelt 
hierin een belangrijke rol. 

Er worden drie categorieën hoofdwegen onderscheiden: de Ring; de radialen en de 
centrumring; de overige hoofdwegen. De Ring is de belangrijkste verdeler van het 
verkeer in de stad. Het autoverkeer krijgt hier de hoogste prioriteit. Naast de 
hoofdwegen zijn er de verblijfsgebieden. In verblijfsgebieden wordt voornamelijk 
gewoond. Gemengde functies hebben hier een plek: verkeer, spelende kinderen, fietser 
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en voetgangers. 

De parkeernormen zijn vastgesteld in de Parkeernota. 

Relatie met ontwikkeling

Het plan voorziet in een zodanige verkeerscirculatie dat de kwaliteit hiervan wordt 
verbeterd. Tevens voldoet het plan (met in achtneming van het raadsbesluit van 22 
december 2011 over het stedenbouwkundig plan) aan de parkeernormen. Een nadere 
onderbouwing maakt deel uit van hoofdstuk 2.

 

Nota I-Cultuur

De nota I-cultuur is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2006. Kern van de 
nota is dat cultuurhistorie van essentieel belang is voor de identiteit van Apeldoorn. De 
kwaliteiten van de woonwijken, de binnenstad, de dorpen en het afwisselende 
buitengebied gelden als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorie levert 
bouwstenen aan om ruimtelijke projecten mogelijk te maken met behoud van identiteit. 
Hiervoor wordt een cultuurhistorische analyse van een gebied gemaakt. Daarmee 
ontstaat inzicht in de aanwezige (boven- en ondergrondse) cultuurhistorische waarden. 
Naast het vastleggen van kennis over landschap, geomorfologie, stedenbouw, 
archeologie en architectuur geeft de analyse aanbevelingen over de inzet van deze 
waarden in nieuwe ontwikkelingen. Bij de nota horen een archeologische en een 
cultuurhistorische beleidskaart.

Archeologische beleidskaart

De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans 
van archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties:

Hoge trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. 
Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden. 
Gemiddelde trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch 
bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek 
verplicht worden. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden. 
Lage trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologische quick-scan vereist, 
afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Behoud van 
archeologische waarden wordt aanbevolen. 

Cultuurhistorische beleidskaart

Op de cultuurhistorische beleidskaart staat de mate waarin de cultuurhistorische 
waarden een rol zullen spelen bij ruimtelijke plannen. De attentiewaarde kent drie 
gradaties:

Hoge attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch onderzoek 
verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van de 
cultuurhistorische waarden.
Gemiddelde attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch 
bureauonderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van 
de cultuurhistorische waarden. 
Lage attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een cultuurhistorische 
quick-scan naar objecten verplicht. Aanbevolen wordt om cultuurhistorische 
waarden te behouden, herstellen en te versterken.

In de nota is vastgelegd dat gebieden met de hoogste cultuurhistorische waarden in het 
bestemmingsplan een beschermende regeling krijgen.

Waterplan Apeldoorn
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Om te anticiperen op (beleids)ontwikkelingen en om de leefkwaliteit van de stad te 
vergroten heeft Apeldoorn gezamenlijk met het waterschap Veluwe en Vitens in 2005 
een gemeentelijk Waterplan opgesteld. Het Waterplan is door de gemeenteraad 
vastgesteld en gekozen is voor het ambitieniveau Actief Duurzamer. De hoofdlijnen van 
het waterplan zijn:

Afkoppelen en bergen
Herstel van beken en sprengen
Saneren verontreinigd diep grondwater
Saneren verontreinigde waterbodems.

Beekherstel speelt een belangrijke rol binnen het realiseren van de waterplandoelen. 
Doelen van het waterplan voor beekherstel zijn ruimte te bieden aan afgekoppeld 
regenwater, overtollig grondwater, ecologie, recreatie en cultuurhistorie.

Visie Orderbeek

De visie Orderbeek is een verdere uitwerking van het waterplan en is door een 
gezamenlijke projectgroep van gemeente en waterschap opgesteld. De visie is in oktober 
2011 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente 
Apeldoorn. Inmiddels wordt voor de beek ten oosten van het winkelcentrum het 
ontwerp opgesteld en de uitvoering in 2012 voorbereid.

Relatie met ontwikkeling

Binnen het plangebied is een deel van de Orderbeek nu bovengronds aanwezig. Hier 
stroomt de Orderbeek bovengronds naar het winkelcentrum Orden, voorbij de 
voormalige caretexwasserij verdwijnt de beek nu ondergronds. In 2012 wordt de beek 
ten oosten van het plangebied bovengronds hersteld. Het is de bedoeling hier binnen 
het plangebied op aan te sluiten. Het herstel van de Orderbeek is een uitwerking in het 
kader van het herstel van beken en sprengen binnen de kern Apeldoorn zoals 
opgenomen in het Waterplan. 

Winkelcentrum Orden en omgeving       ontwerp,  augustus 2012 
40



Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te 
stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de 
welstandstoetsing.

Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota 
'Over welstand geschreven' vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het 
welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van 
welstand, om de fraaie leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.

Voor het bestemmingsplangebied is gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld. Dit 
welstandsbeleid is gericht op de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden en 
heeft als uitgangspunt het faciliteren, stimuleren en prikkelen van kwaliteit door het 
scheppen van goede voorwaarden. Het welstandsbeleid voor ontwikkelingsprojecten is 
tijdelijk. Het geldt voor de duur van de ontwikkeling. Als de ontwikkelingsfase is 
afgerond, worden nieuwe welstandseisen vastgesteld voor beheer van het gebied.

Algehele conclusie is dat dit bestemmingsplan past binnen het aanwezige beleidskader.
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4  UITVOERBAARHEID

4.1  Milieuaspecten

4.1.1  Inleiding

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) moet de 
gemeente in de toelichting op het bestemmingsplan een beschrijving opnemen van de 
wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening 
gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een 
belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige 
uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's bodem, milieuzonering, geluid, 
luchtkwaliteit en externe veiligheid. Ook is een paragraaf gewijd aan het al dan niet 
noodzakelijk zijn van een milieueffectrapportage of milieueffectbeoordeling.

4.1.2  Bodem

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een 
eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe 
bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of 
geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel 
van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het 
bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar 
is. Bodemonderzoeken mogen in de regel niet ouder dan 5 jaar oud zijn. Uitzondering 
hierop zijn de plannen waar de bodem niet verdacht is op bodemverontreiniging en/of 
bodemonderzoeken de bodemkwaliteit voldoende weergeven en er geen 
onoverkomelijke problemen te verwachten zijn bij de bestemmingsplanwijziging.

Indien er sprake is van bouwactiviteiten, is ook in het kader van de 
omgevingsvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. Deze 
bodemonderzoeken mogen wettelijk niet ouder zijn dan 5 jaar. 

Hiernaast geldt dat de gemeente Apeldoorn bevoegd gezag is in het kader van het 
Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit wordt hergebruik van licht 
verontreinigde grond mogelijk gemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft hiervoor beleid 
opgesteld dat is vastgelegd in bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheerplan.

Onderzoeksresultaten bodem

Uit hoofdstuk 2 van het rapport Nieuw Orden, omgevingsonderzoeken voor de 
deellocaties Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema d.d. 1 juni 2012 (nr. 
AP520-2, zie bijlage) blijkt dat de bodemkwaliteit in het plangebied geschikt is voor de 
beoogde bestemming. De uitgevoerde bodemonderzoeken zijn als bijlage aan de 
toelichting toegevoegd.

4.1.3  Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede 
kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere 
door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een 
voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke 
scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen 
milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn 
naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 
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Milieuzonering heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en 
andere gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 
onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente Apeldoorn de 
daarvoor algemeen aanvaarde VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009. Deze 
uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar 
SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige 
functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, 
stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de 
indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor 
de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan 
gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in 
plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens 
van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de dichtst 
daarbij gelegen situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van 
het bestemmingsplan mogelijk is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het 
omgevingstype rustige woonwijk. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe 
van de functiescheiding: afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen 
andere functies voor; langs de randen is weining verstoring door verkeer. Vergelijkbaar 
met de rustige woonwijk zijn rustig buitengebied, stiltegebied en natuurgebied. 
Daarvoor gelden dan ook dezelfde richtafstanden. 

Een ander omgevingstype is het gemengd gebied. Een gemengd gebied is een gebied 
met een variatie aan functies; direct naast woningen komen andere functies voor zoals 
winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook gebieden die direct langs de 
hoofdinfrastructuur liggen behoren tot het omgevingstype gemengd gebied. Het 
gemengd gebied kent door de aanwezige variatie aan functies en situering al een hogere 
milieubelasting. Dit kan aanleiding zijn om gemotiveerd voor één of meer milieuaspecten 
een kleinere afstand aan te houden dan wordt geadviseerd voor een rustige woonwijk. 
Een geadviseerde afstand van 30 meter kan dan bijvoorbeeld worden gecorrigeerd tot 
10 meter en een geadviseerde afstand van 100 meter tot 50 meter. Uitzondering op het 
verlagen van de richtafstanden vormt het aspect gevaar: de richtafstand voor dat 
milieuaspect wordt niet verlaagd. 

De tabel geeft de relatie tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype weer.

milieucategorie richtafstand tot omgevingstype rustige 
woonwijk

richtafstand tot omgevingstype gemengd 
gebied

1 10 m 0 m
2 30 m 10 m
3.1 50 m 30 m
3.2 100 m 50 m
4.1 200 m 100 m
4.2 300 m 200 m
5.1 500 m 300 m
5.2 700 m 500 m
5.3 1.000 m 700 m
6 1.500 m 1.000 m

Het systeem van richtafstanden gaat uit van het principe van scheiding van functies: de 
richtafstandenlijst geeft richtafstanden tussen bedrijfslocatie en omgevingstype rustige 
woonwijk respectievelijk gemengd gebied. 

Naast de geadviseerde milieuzonering voor bedrijven op basis van de VNG uitgave 
'Bedrijven en milieuzonering', kunnen er ook nog afstandscriteria uit specifieke 
milieuwet- en regelgeving gelden. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de agrarische 
geurwetgeving en de veiligheidsregelgeving. Deze regelgeving geldt uiteindelijk als 
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toetsingskader voor de toegestane milieueffecten. Ook deze afstandscriteria worden 
meegenomen bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen.

Onderzocht worden zowel de feitelijke invloed van de ter plaatse gevestigde en te 
vestigen milieubelastende functies als de invloed die kan uitgaan van milieubelastende 
functies die op grond van de geldende bestemming gevestigd kunnen worden.

Onderzoeksresultaten milieuzonering

Uit hoofdstuk 4 en 7 van het rapport Nieuw Orden, omgevingsonderzoeken voor de 
deellocaties Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema d.d. 1 juni 2012 (nr. 
AP520-2, zie bijlage) blijkt dat de  mogelijkheid  dat  de  gebiedsontwikkeling  Nieuw  
Orden leidt  tot  de  aantasting  van  bestaande  milieurechten  van  omliggende  
percelen  niet  aan  de orde is. Daarnaast blijkt dat de nieuwe milieubelastende functies 
binnen het plangebied niet leiden tot een onaanvaardbaar (of onaanvaardbare 
verslechtering van) woon -en leefklimaat bij bestaande milieugevoelige functies.

4.1.4  Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de 
vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: 
wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Het plangebied is gelegen binnen de 
invloedssfeer van verkeerswegen. Derhalve worden <invullen: te bespreken bronnen> 
beschouwd.

Wegverkeerslawaai: geluidgevoelige bestemmingen nabij bestaande wegen

Artikel 76 Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat 
betrekking heeft op gronden binnen een geluidzone terzake van de geluidsbelasting van 
de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) de 
grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen. Bij het voorbereiden van de vaststelling van 
zo'n bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek worden gedaan naar die 
geluidsbelasting. 

Op grond van artikel 74 Wgh heeft iedere weg van rechtswege een geluidzone, met 
uitzondering van:

wegen die liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied;
wegen waarop een wettelijke snelheid geldt van ten hoogste 30 kilometer per uur.

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de ligging van de 
weg in binnen- of buitenstedelijk gebied.

Wanneer woningen worden geprojecteerd binnen een geluidzone moet akoestisch 
onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van die woningen. 
De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting moet worden 
gekeken of er maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidsbelasting te 
reduceren. Indien maatregelen onvoldoende effect geven en/of onmogelijk zijn en de 
geluidsbelasting niet hoger is dan de maximale grenswaarde van <keuze: 63/53> dB 
(Lden, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) kunnen burgemeester en wethouders een 
hogere waarde vaststellen. De voorwaarde die de gemeente Apeldoorn daaraan stelt is 
dat daarvoor een grond aanwezig is. Die gronden zijn vastgelegd in de gemeentelijke 
beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Apeldoorn.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten in een akoestisch onderzoek ook 
de wegen zonder geluidzone worden beschouwd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij 
de kaders van de Wgh.

Onderzoeksresultaten wegverkeerslawaai

Uit hoofdstuk 4 van het rapport Nieuw Orden, omgevingsonderzoeken voor de 
deellocaties Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema d.d. 1 juni 2012 (nr. 
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AP520-2, zie bijlage) blijkt dat de gebiedsontwikkeling  Nieuw  Orden niet leidt  tot  een 
onaanvaardbaar (of onaanvaardbare verslechtering van) woon -en leefklimaat. De nieuwe 
woningen binnen de deellocaties Caretex-Orderbeek en Winkelcentrum kunnen worden 
gerealiseerd met een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder. 

4.1.5  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer (verder: Wm) zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in 
de buitenlucht moet voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan 
nu moet worden voldaan en grenswaarden waaraan in de toekomst moet worden 
voldaan. De meest kritische stoffen zijn stikstofdioxide en fijn stof. Aan de andere 
stoffen die in de Wet worden genoemd wordt in Nederland, behoudens bijzondere 
situaties, overal voldaan. 

Op grond van artikel 5.16 Wm kan de gemeenteraad een bestemmingsplan met 
mogelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit alleen vaststellen wanneer aannemelijk is 
gemaakt dat:

het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden van de in de wet genoemde 
grenswaarden, of
de luchtkwaliteit als gevolg van het bestemmingsplan per saldo verbetert of ten 
minste gelijk blijft, of, bij een beperkte toename, door een met de ontwikkeling 
samenhangende maatregel of effect, per saldo verbetert, of
het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van 
een stof waarvoor in de wet grenswaarden zijn opgenomen, of
de ontwikkeling is opgenomen of past in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit.

Niet in betekenende mate bijdragen

In de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn categorieën 
van gevallen aangewezen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Een bijdrage is "niet in betekenende mate" als de toename 
maximaal drie procent van de jaargemiddelde grenswaarde van fijn stof of 
stikstofdioxide bedraagt. Wanneer een ontwikkeling valt onder één van die categorieën 
is het niet nodig een onderzoek naar de luchtkwaliteit uit te voeren. De categorieën van 
gevallen zijn:

woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe woningen en één 
ontsluitingsweg;
woningbouwlocaties met niet meer dan 3.000 woningen en twee 
ontsluitingswegen;
kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 100.000 m2 en 
één ontsluitingsweg;
kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 200.000 m2 en 
twee ontsluitingswegen.

Verder is een bepaalde combinatie van woningen en kantoren zonder nader onderzoek 
mogelijk en is er voor sommige inrichtingen geen onderzoeksplicht. 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) staan enerzijds 
maatregelen die gemeenten, provincies en rijk nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren 
en anderzijds grootschalige, "in betekenende mate" projecten die tot verslechtering 
kunnen leiden. Per saldo kan Nederland hiermee in 2011 overal aan de grenswaarden 
van fijn stof voldoen en in 2015 aan de grenswaarden voor stikstofdioxide. Nederland 
heeft op basis van het NSL van de Europese Commissie uitstel gekregen van de 
inwerkingtreding van de grenswaarden.
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Toepasbaarheidsbeginsel

Op locaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn, op het terrein van inrichtingen, op 
rijbanen van wegen en in de middenbermen van wegen hoeft de luchtkwaliteit niet te 
worden beoordeeld (het "toepasbaarheidsbeginsel").

Voor alle andere ontwikkelingen moet worden onderzocht wat het effect op de 
luchtkwaliteit is. Blijkt uit het onderzoek dat de ontwikkeling niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de luchtverontreiniging, dan vormt het onderdeel luchtkwaliteit geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Is de bijdrage wel in betekenende 
mate maar wordt er geen grenswaarde overschreden, dan is er evenmin een 
belemmering.

Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Uit hoofdstuk 5 van het rapport Nieuw Orden, omgevingsonderzoeken voor de 
deellocaties Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema d.d. 1 juni 2012 
(kenmerk AP520, zie bijlage) blijkt dat de verkeersgeneratie van de voorziene 
ontwikkelingen op de vier deellocaties van de gebiedsontwikkeling  Nieuw  Orden  niet  
in  betekende  mate  bijdragen  aan  de  luchtkwaliteit. Tevens  wordt  ruimschoots  
voldaan  aan  de  grenswaarden  voor  NO2  en  PM10  uit  de  Wet milieubeheer. De 
beoogde ontwikkelingen zijn derhalve niet in strijd met de wet- en regelgeving voor 
luchtkwaliteit.

4.1.6  Externe veiligheid

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

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

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar 
onafgebroken onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een 
ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er 
geldt een contour waarbinnen die kans 10-6 (één op 1.000.000) bedraagt.

Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een 
bepaald gebied overlijdt tengevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De 
oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een zekere maatschappelijke ontwrichting 
ten gevolge van een calamiteit. Indien een ontwikkeling een toename van het 
groepsriscio mogelijk maakt geldt een verantwoordingsplicht voor de gemeente.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Bevi. Hierin zijn de risiconormen voor 
externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk 
vastgelegd. 
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Transport van gevaarlijke stoffen over water, spoor en weg

Voor de beoordeling van de risico's vanwege het transport van gevaarlijke stoffen dient 
op dit moment de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen te worden 
gehanteerd. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen (Besluit transportroutes externe veiligheid) die het uitvloeisel worden 
van het zogeheten Basisnet. Het Besluit transportroutes externe veiligheid zal naar 
verwachting op 1 juli 2012 in werking treden.

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Voor de beoordeling van de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen door 
buisleidingen gelden het Besluit externe veiligheid buisleidingen en de Regeling externe 
veiligheid buisleidingen. Hierin zijn de risiconormen voor externe veiligheid met 
betrekking tot buisleidingen voor zowel het transport van brandbare vloeistoffen als 
hogedrukaardgasleidingen wettelijk vastgelegd.

Beleidsvisie Externe Veiligheid Apeldoorn

In juli 2008 is de beleidsvisie Externe Veiligheid Apeldoorn vastgesteld. Uitgangspunt 
van deze beleidsvisie is dat nieuwe risicobronnen alleen nog zijn toegestaan op de grote 
industrieterreinen, met uitzondering van propaantanks in het buitengebied. Nieuwe 
risicobedrijven die onder het Bevi vallen kunnen door middel van een afwijking van het 
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt op de grote industrieterreinen. Als 
voorwaarde geldt wel dat de PR 10-6 contour (plaatsgebonden risico) zich niet buiten de 
inrichtingsgrens van het nieuwe bedrijf mag bevinden en dat het invloedsgebied voor 
het groepsrisico niet verder reikt dan de grens van het industrieterrein. Daarnaast is in 
de beleidsvisie bepaald dat het groepsrisico ten gevolge van een risicobron niet groter 
mag zijn dan 1 maal de oriëntatiewaarde.

Onderzoeksresultaten 

Uit hoofdstuk 6 van het rapport Nieuw Orden, omgevingsonderzoeken voor de 
deellocaties Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema d.d. 1 juni 2012 (nr. 
AP520-2, zie bijlage) blijkt dat de vier deellocaties van gebiedsontwikkeling Nieuw Orden 
buiten plaatsgebonden risicocontouren  en  invloedsgebieden  van  risicobronnen liggen.  
Daarnaast  vindt  er  geen  relevant transport  van  gevaarlijke  stoffen  plaats  over  de  
nabijgelegen  ontsluitingswegen,  zoals  de Laan  van  Spitsbergen  en  de  Laan  van  
Orden.  Vanuit  het  oogpunt  van  externe  veiligheid zijn er geen belemmeringen voor 
de ontwikkeling van de deellocaties.

Binnen of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen transportleidingen van 
gevaarlijke stoffen. 

4.1.7  Elektromagnetische velden

De minister van VROM heeft bij brief van 3 oktober 2005 geadviseerd om bij de 
vaststelling van nieuwe plannen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te vermijden dat er 
nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond 
bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger 
is dan 0,4 microTesla (µT). Nieuwe situaties zijn nieuwe bestemmingsplannen en/of 
wijziging van bestaande bestemmingsplannen en/of plaatsing van nieuwe 
hoogspanningslijnen dan wel wijzigingen aan bestaande hoogspanningslijnen. Gevoelige 
bestemmingen zijn locaties waar kinderen langdurig verblijven, zoals woningen, scholen 
en crèches.

Onderzoeksresultaten

Winkelcentrum Orden en omgeving       ontwerp,  augustus 2012 
48



Binnen of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen bovengrondse 
hoogspanningslijnen.

4.1.8  Milieueffectrapportage

Algemeen

Bepaalde activiteiten kunnen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. 
Welke activiteiten dat zijn is vastgelegd in het Besluit milieueffectrapportage (verder: 
Besluit m.e.r.). De activiteiten zijn onderverdeeld in:

1. activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu 
(onderdeel C van de bijlage bij Besluit m.e.r.);

2. activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben milieu (onderdeel D van 
de bijlage bij Besluit m.e.r.).

Aan het merendeel van de activiteiten zijn drempelwaarden gekoppeld.

Wanneer het bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in 
onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. en de activiteit de drempelwaarde 
overschrijdt, geldt een m.e.r.-plicht. Wanneer het bestemmingsplan een activiteit 
mogelijk maakt die is opgenomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. geldt 
een m.e.r.-beoordelingsplicht. Een m.e.r.-beoordeling is in ieder geval verplicht als de 
drempelwaarde wordt overschreden. De verplichting geldt (sinds 1 april 2011) ook als 
de drempelwaarde niet wordt overschreden maar toch niet kan worden uitgesloten dat 
de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu.

Gevolg van dat laatste is dat in een bestemmingsplan voor een activiteit die voorkomt in 
onderdeel D maar waarbij de omvang onder de drempelwaarde ligt, gemotiveerd moet 
worden of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Deze motivering moet zijn gebaseerd op een 
toets die qua inhoud aansluit bij de verplichte m.e.r.-beoordeling. Voor deze toets gelden 
geen vormvereisten en daarom wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.

Onderzoeksresultaten 

Het bestemmingsplan maakt een activiteit mogelijk die is opgenomen in onderdeel D van 
de bijlage bij het Besluit m.e.r., maar de drempelwaarde wordt niet overschreden. 
Daarom is een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Uit hoofdstuk 11 van het rapport 
Nieuw Orden, omgevingsonderzoeken voor de deellocaties Caretex-Orderbeek, GOED, 
Winkelcentrum en Hobbema d.d. 1 juni 2012 (kenmerk AP520-2/voore3/004) blijkt dat 
voor  de  voorgenomen  activiteit,  de  gebiedsontwikkeling  Nieuw-Orden,  geen  
milieueffectrapportage noodzakelijk is.

4.2  Waterhuishouding

Deze waterparagraaf is het resultaat van het watertoetsproces. Dit proces omvat het 
vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige 
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 

Bestaande situatie

Grondwater en drainage
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Apeldoorn ligt op de overgang van het gestuwde gebied van de Veluwe naar het lager 
ge-legen IJsseldal. De gestuwde grove zandpakketten van het Veluwemassief hebben 
hun huidige vorm gekregen door invloed van landijstongen uit de Saalien-ijstijd. Het 
IJsseldal is later opgevuld met veelal kleiige afzettingen. In Apeldoorn-West is sprake van 
kleischotten, waarvan enkel de globale ligging bekend is. Dit leidt in Apeldoorn-West tot 
een schijn-grondwaterspiegel. In de wijk Orden is daardoor regelmatig sprake van 
grondwateroverlast (zie afbeelding 9.1.).

Afbeelding 9.1. Hydrologische dwarsdoorsnede van Apeldoorn-West

Bron: optimalisatie grondwatermeetnet, Witteveen+Bos.

In de wijk Orden staan diverse peilbuizen. Er is langjarig gemeten (1966 tot heden). In 
tabel 9.1. zijn hiervan de resultaten weergegeven.

Tabel 9.1. Peilbuisgegevens van de grondwaterstand (m + NAP)

peilbuis locatie maai- 
veld

gem. gem. on- 
der mv

GHG GHG on- 
der mv

GLG GLG on- 
der mv

A0035 t.h. van Ostadeln 2 23,07 21,17 -1,90 22,00 -1,07 20,14 -2,93
A0036 hoek J Steenln - 

Rembrandtln
24,25 22,18 -2,07 22,83 -1,42 21,55 -2,70

33BP0087 hoek J Steenln - 
Rembrandtln

24,29 22,07 -2,22 22,51 -1,77 21,53 -2,76

A0037 hoek V Mierisstr - 
Ruysdaelln

22,60 19,88 -2,72 20,49 -2,12 18,97 -3,63

Er is op deze locatie geen sprake van een grondwaterbeschermingsgebied (bron: 
Water-plan Gelderland 2010-2015).

Oppervlaktewater

Door de wijk Orden stroomt de Orderbeek. Deze is voor een groot deel ondergronds 
gebracht, maar deze wordt bij de gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden weer zichtbaar 
gemaakt. De Orderbeek liep vroeger langs de Caretex-locatie, waar een wasserij stond 
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die het water uit de beek gebruikte in het proces. Nu loopt de Orderbeek in een buis 
onder de weg door en komt verderop uit in de hoofdwaterleiding. De Orderbeek valt 
onder de HEN-wateren: water van het hoogst ecologische niveau. Het benadert de 
meest natuurlijke situatie. De provincie wil die ecologische waarde beschermen en 
eventuele negatieve beïnvloeding terugdringen.

Natuur

Binnen en nabij het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor.

Riolering

Het plangebied van de gebiedsontwikkeling Nieuw Orden ligt in het bemalingsgebied 
Apeldoorn-West. Hier ligt een gemengd rioolstelsel. In dit bemalingsgebied stroomt al 
het afvalwater onder vrijverval naar de aan de noordzijde van het bemalingsgebied 
gelegen af-valwaterzuiveringsinstallatie. 

Beleid is om in dit bemalingsgebied daar waar mogelijk regenwater af te koppelen van 
het gemengde riool. Door de sloop van de bestaande percelen wordt verhard oppervlak 
afgekoppeld. Van de nieuwe daken en terrein worden geen verharde oppervlakken meer 
op het bestaande rioolstelsel aangesloten.

Beleidskader

Het Apeldoorns Waterplan is in 2005 opgesteld door een projectgroep onder leiding van 
de gemeente Apeldoorn, waarin naast de gemeente Apeldoorn het Waterschap Veluwe 
en Vi-tens participeerden. Dit waterplan is bedoeld als koepeldocument voor alle water- 
en watergerelateerde plannen in Apeldoorn. Het beschrijft de visie van de Apeldoornse 
waterpartners - Vitens, waterschap Veluwe en gemeente Apeldoorn - op water in de 
stad en de dorpen. Dit plan dient als kaderstelling voor het onderhoud en voor 
toekomstige plannen met water. Tevens dient het plan als basis voor communicatie en 
als toetsingskader voor de watertoets. Het waterplan gaat in op het afkoppelen en 
bergen van regenwater en het herstel van beken en sprengen.

Voor de wijk Orden wordt specifiek de Orderbeek genoemd. Deze loopt nu nog voor een 
groot deel ondergronds, maar het plan is om de beek weer geheel of grotendeels 
bovengronds te brengen. Als streefbeeld wordt genoemd: 'een beek met een natuurlijk 
beeld, met mogelijkheden tot recreatief medegebruik tot de ringweg, en die daarna 
onderdeel is van de woonstraten'.

Als uitwerking van het Apeldoorns Waterplan 2005-2015 is het rapport 'Visie 
Orderbeek' opgesteld. De beekzone heeft een minimale breedte van 10 m. Verder wordt 
genoemd:  De Caretex-wasserij is buiten bedrijf en reeds gesloopt. Het huidige 
winkelcentrum voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Een ontwikkelcombinatie is 
bezig met een studie naar deze locatie aan de hand van een aantal gemeentelijke 
uitgangspunten en randvoorwaarden. Er wordt een nieuw winkelcentrum gerealiseerd, 
in combinatie met woningbouw. De Orderbeek vormt hierbij een belangrijk 
uitgangspunt, in cultuurhistorische zin en als ruimtelijk element in het plan. Het trace 
van de beek loopt over het Caretex terrein, steekt de Laan van Orden over, loopt door 
het park naar de Van Mierisstraat en zal verder zijn weg vervolgen in richting van de 
Zanderijweg. Belangrijke aandachtspunten in het ontwerp zijn het moment waar de beek 
boven het maaiveld komt bij de ring en het aanwezige hoog-teverschil op het 
Caretex-terrein.

Planaspecten

Bouwplan en waterberging
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De verwachting is dat het bestaande verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het 
gemengde rioolstelsel en het nieuwe oppervlak niet meer wordt aangesloten, maar zal 
grotendeels infiltreren in de bodem. Het verhard oppervlak zal ongeveer overeenkomen 
met het oude verhard oppervlak. Een vergunning voor het versneld tot afvoer laten 
komen van hemelwater is niet vereist. In de infiltratievoorzieningen zal minimaal 20 mm 
berging wor-den aangelegd, met een overloop naar de Orderbeek. 

Riolering

Afvalwater

Het afvalwater van de nieuwe bebouwing kan onder vrij verval op de gemengde riolering 
worden aangesloten. De bouwpeilen van de nieuwe bebouwing liggen minimaal 0,20 m 
boven de bestaande weghoogtes. Eventuele afvalwaterlozingen uit kelders worden door 
middel van pompjes geloosd op het bestaande gemengde rioolstelsel.

Hemelwater

Het hemelwater van de daken en terreinen wordt zoveel mogelijk bovengronds naar 
infiltratievoorzieningen geleid. Op de Caretex-locatie worden in de tuinen van de blokken 
A en B indien nodig infiltratiekoffers aangelegd. In de rijbanen tussen de parkeervakken 
wordt infiltratiestraatwerk toegepast.

Op de locatie winkelcentrum wordt het parkeerplein van infiltratiestraatwerk voorzien. Bij 
de Hobbema-locatie infiltreren de daken in de tuinen via koffers en in de wegen worden 
IT-riolen voorzien. Deze infiltratievoorzieningen hebben een minimale berging van 20 mm 
en krijgen waar mogelijk een overloop naar de Orderbeek. 

Grondwater

Het grondwaterpeil ligt voor de Hobbemalocatie tussen de 160 en de 355 cm onder 
maaiveld. Het grondwaterpeil in de andere locaties ligt tussen de 140 en de 270 cm 
onder maaiveld. Het gebied ligt in de grondwaterfluctuatiezone zoals provincie 
Gelderland deze heeft gedefinieerd. Door het toepassen van oppervlakkige afvoer en 
reinigende infiltratie-voorzieningen wordt voorkomen dat het te infiltreren hemelwater de 
bodem en het grondwater verontreinigt. Ingrepen voortkomend uit dit plan zullen geen 
bodemlagen aantasten als gevolg waarvan  het grondwatersysteem verandert.

Oppervlaktewater

Bij het bovengronds brengen van de beek zal voorkomen moeten worden dat het water 
in de beek niet direct infiltreert, omdat het grondwater relatief ver onder het maaiveld zit. 
De beek dient dan in een goot of bak met bodemafdichting te worden aangelegd.

Voorkomen van verontreinigingen

Een belangrijke potentiële bron van verontreinigingen zijn uitlogende bouwmaterialen 
(zoals koper, lood en zink). Voorgesteld wordt om zo min mogelijk van deze materialen 
toe te passen en uitsluiten duurzame (niet uitlogende) materialen toe te passen.

4.3  Natuurwaarden

4.3.1  Algemeen

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet.
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Soortbescherming

Op grond van de Flora- en faunawet (verder: Ffw) is iedere handeling verboden die 
schade kan toebrengen aan de op grond van de wet beschermde planten en dieren en/of 
hun leefgebied. De wet kent een algemene zorgplicht, omvat daarnaast een reeks van 
verbodsbepalingen en heeft een groot aantal soorten (verdeeld over verschillende 
categorieën) als beschermd aangewezen.

De zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het 
wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Het gevolg is onder andere 
dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle 
maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken.

Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten 
negatieve effecten op de instandhouding van soorten voorkomen worden. Een aantal 
voor planten en dieren schadelijke handelingen zijn op grond van de Flora- en faunawet 
verboden. Hiervoor zijn van belang de artikelen 8 t/m 12 Ffw waarin onder andere de 
vernieling en beschadiging van beschermde planten en het doden, verwonden, vangen, 
verontrusten en verstoren van diersoorten en hun verblijfplaatsen is verboden.

Op grond van artikel 75 Ffw kunnen ontheffingen van de verboden worden verleend en 
op grond van de ex artikel 75 vastgestelde AMvB (het Besluit aanwijzing dier- en 
plantensoorten Flora- en faunawet) gelden enkele vrijstellingen van het verbod. Welke 
voorwaarden verbonden zijn aan de ontheffing of vrijstelling hangt af van de dier- of 
plantensoorten die voorkomen. Hierbij wordt volgens de wettelijke kaders onderscheid 
gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid.

Algemene soorten 
Voor de algemene soorten die zijn genoemd in tabel 1 bij de AMvB geldt de lichtste 
vorm van bescherming. Voor deze soorten geldt voor activiteiten die zijn te 
kwalificeren als ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
van de artikelen 8 t/m 12 Ffw. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 
gesteld. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht.
Overige soorten 
De overige soorten, genoemd in tabel 2 bij de AMvB, genieten een zwaardere 
bescherming. Voor deze soorten geldt voor activiteiten die zijn te kwalificeren als 
ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van het verbod, mits die activiteiten 
worden uitgevoerd op basis van een door de minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie goedgekeurde gedragscode. Wanneer er geen 
(goedgekeurde) gedragscode is, is voor die soorten een ontheffing nodig; de 
ontheffingsaanvraag wordt voor deze soorten getoetst aan het criterium 'doet geen 
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort'.
Soorten genoemd in bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB ex artikel 75 
Voor de soorten die zijn genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 van 
de AMvB ex artikel 75 Ffw geldt de zwaarste bescherming. Het hangt het van de 
precieze aard van de werkzaamheden en van de betrokken soort(en) af of een 
vrijstelling met gedragscode geldt, of dat een ontheffing noodzakelijk is. Voor de 
soorten die zijn genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn wordt geen ontheffing 
verleend bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de soorten van bijlage 1 geldt dat bij 
ruimtelijke ontwikkelingen verstorende werkzaamheden alleen mogen worden 
uitgevoerd nadat daarvoor een ontheffing is verkregen. De ontheffingsaanvraag 
wordt getoetst aan drie criteria:
1. er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; en
2. er is geen alternatief; en
3. doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort.

Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Voor 
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verstoring van vogels en vogelnesten door ruimtelijke ontwikkelingen kan geen 
ontheffing worden verleend. Voor vogels kan alleen een ontheffing worden verleend op 
grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. Dat zijn: bescherming van flora en 
fauna, veiligheid van het luchtverkeer, volksgezondheid en openbare veiligheid. Van een 
(beperkt) aantal vogels is de nestplaats jaarrond beschermd. Voor de overige 
vogelsoorten geldt dat verstoring van broedende exemplaren is verboden. Buiten het 
broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden verstoord. Daarbij 
geldt geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval 
verstoord wordt, ongeacht de datum. De meeste vogels broeden tussen medio maart en 
medio juli.

Gebiedsbescherming

Naast de soortbescherming wordt de gebiedsbescherming geregeld binnen de 
Natuurbeschermingswet (in de Natura 2000-gebieden) en binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur. Bescherming van bos is aan de orde als bestemmingen van bestaand 
bos worden gewijzigd. 

4.3.2  Onderzoeksresultaten

De aanwezige natuurwaarden en de mogelijke effecten op soort- en 
gebiedsbescherming zijn onderzocht in het kader van een reeks van 
omgevingsonderzoeken, gerapporteerd in "Nieuw Orden: omgevingsonderzoeken voor 
de deellocaties Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum Orden en Hobbema 
(Witteveen en Bos, 1 juni 2012, nr. AP520-2, zie bijlage).

Gebiedsbescherming

De planlocaties liggen binnen stedelijk gebied en niet binnen de grenzen van een Natura 
2000-gebied. Daarom is van directe effecten op Natura 2000-gebieden geen sprake. De 
werkzaamheden hebben ook geen extern effect, als gevolg van de tussenliggende 
afstand. Er kan worden geconcludeerd dat de aanlegwerkzaamheden voor het 
voornemen geen negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen van 
nabijgelegen Natura 2000-gebied Veluwe. Het uitvoeren van een voortoets in het kader 
van de Natuurbeschermingswet is daarom niet nodig. 

Het plangebied ligt eveneens buiten de grenzen van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Eventuele negatieve effecten van werkzaamheden van het voornemen reiken niet 
tot in de EHS. Hierdoor worden negatieve effecten op de EHS uitgesloten.

Soortbescherming

De bevindingen m.b.t. de soortbescherming zijn gebaseerd op aanwezige informatie en 
een inventarisatieronde. Daarnaast is sprake van aanvullend onderzoek t.b.v. vleermuizen 
en gierzwaluwen. Bovendien is specifiek gerapporteerd over het mogelijk voorkomen van 
vleermuizen in het planonderdeel Caretex-Orderbeek (bijlage VI van bovengenoemd 
onderzoek van Witteveen en Bos).

Beschermde planten komen op de locaties niet voor (met uitzondering van enkele 
verwilderde of aangeplante exemplaren). 

Wat betreft beschermde zoogdiersoorten (uitgezonderd vleermuizen) zijn alleen licht 
beschermde soorten te verwachten; hiervoor geldt een vrijstelling van de 
ontheffingsplicht. Van de zwaarder beschermde soorten steenmarter en eekhoorn zijn 
op geen van de deellocaties sporen of aanwijzingen gevonden die duiden op vaste 
verblijfplaatsen.
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Wat betreft vleermuizen zijn er mogelijk foerageer- en verblijfplaatsen aanwezig. Effecten 
op de foerageermogelijkheden zijn te voorkomen door tijdens de werkzaamheden 
mitigerende maatregelen in acht te nemen (vermijden kunstmatig verlichting). De 
mogelijkheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is in onderzoek. Voor de locaties 
Hobbema en Caretex-Orderbeek zijn deze inmiddels uitgesloten. Voor de andere locaties 
zullen, bij aanwezigheid, mitigerende maatregelen in acht worden genomen. Dit zal 
worden vastgelegd in een mitigatieplan.

Wat betreft vogels geldt ten alle tijden dat verstoring van broedende vogels moet 
worden voorkomen. Dit zal worden geëffectueerd door te werken buiten het 
broedseizoen dan wel te voorkomen dat broedgevallen gaan optreden. Op de deellocatie 
Winkelcentrum zijn jaarrond beschermde nesten van huismussen aanwezig. De panden 
lijken daarnaast geschikt als broedlocatie voor gierzwaluwen. Ook hiervoor zal een 
mitigatieplan worden opgesteld dat er in voorziet dat er vervangende nestruimten 
worden gecreëerd.

Het voorkomen van amfibieën op de planlocaties is niet uit te sluiten; dit betreft dan 
alleen licht beschermde soorten, die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht.

Overige beschermde soorten (reptielen, vissen) zijn op de planlocaties uit te sluiten.

In het algemeen geldt verder de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen 
'voldoende zorg' in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en 
dieren. 

Conclusie:

Wat betreft gebiedsbescherming zijn er geen negatieve effecten op Natura-2000 gebied 
en/of gebieden vallend onder de Ecologische Hoofdstructuur.

Wat betreft soortenbescherming zijn de vaste verblijfplaatsen van enkele vogels 
(huismussen, gierzwaluw) en vleermuizen van belang. In een aanvullend onderzoek zal 
de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen voor de winkelcentrumlocatie al 
dan niet bevestigd worden. Voor deze soorten zullen mitigatieplannen worden opgesteld 
die voorzien in vervangende nestruimten c.q. verblijfplaatsen. Deze maatregelen zijn 
planlogisch haalbaar. Verder zal worden voorkomen dat broedvogels worden verstoord 
tijdens het broedseizoen.

4.4  Archeologie

De gemeente Apeldoorn beschikt over een gemeentelijke archeologische beleidskaart. 
Deze archeologische beleidskaart geeft inzicht in welke mate de kans bestaat om 
archeologische resten in de bodem aan te treffen. 

Voor drie van de vier deelgebieden, het huidige winkelcentrum (het GOED), de 
toekomstige winkelcentrumlocatie en de Caretex-locatie, geldt een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Voor de Hobbemalaanlocatie geldt grotendeels een middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde, alleen de noordwestelijke hoek van het terrein 
heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. 

Dit betekent dat voor alle terreinen een vorm van archeologisch onderzoek nodig is 
voorafgaand aan de ontwikkelingen als hierbij de bodem voor meer dan 50 m2 en dieper 
dan 50 cm wordt verstoord. 

Voor de plangebieden is daarom een archeologisch bureau- en verkennend 
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booronderzoek uitgevoerd door The Missing Link, in samenwerking met Transect (zie 
bijlage VII van Omgevingsonderzoeken Witteveen en Bos, 1 juni 2012, nr. AP520-2, zie 
bijlage). 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat delen van de plangebieden, door 
verstorende grondwerkzaamheden bij de aanleg, sloop en/of sanering van, geen 
archeologische verwachting meer hebben. Alleen de noordelijke zone van de 
caretex-orderbeek locatie en de noordoostelijke zone van de Hobbemalocatie behouden 
hun hoge archeologische verwachting. Die delen die tijdens het huidig archeologisch 
onderzoek niet betrokken zijn, te weten de zuidelijke kant van de Caretex Orderbeek 
locatie en de noordelijke groenzone bij het GOED, behouden ook hun hoge 
archeologische verwachting.

De gebieden met een hoge archeologische verwachting krijgen een dubbelbestemming 
'waarden archeologie hoog'. Voor die locaties waar daadwerkelijk bodemingrepen 
gepland zijn, zal het archeologisch onderzoek vervolgd moeten worden in een 
proefsleuvenonderzoek. De wijze waarop dit proefsleuvenonderzoek uitgevoerd gaat 
worden dient in een Programma van Eisen beschreven te zijn en aan het bevoegd gezag 
(gemeente Apeldoorn) te worden voorgelegd.

Daarnaast geldt ook voor de vrijgegeven locaties dat indien tijdens 
grondwerkzaamheden alsnog archeologische waarden worden aangetroffen, hiervan, 
conform de Monumentenwet 1988, melding gemaakt dient te worden. 

4.5  Cultuurhistorie

Het plangebied heeft op de cultuurhistorische beleidskaart in de Nota I-cultuur een lage 
attentiewaarde. Daarmee is bij ruimtelijke  ontwikkelingen een  cultuurhistorische 
quickscan naar objecten verplicht. Deze is uitgevoerd. Uit de quickscan komt naar voren 
dat de voormalige molenlocatie, de loop van de Orderbeek en de in het verleden 
aantakkende beek vanuit het zuiden cultuurhistorische waarde hebben als onderdelen 
van het typisch Apeldoornse erfgoed van sprengen en watermolens. In het plan blijft de 
Orderbeek behouden, en wordt deze beter zichtbaar gemaakt dan thans het geval is. 
Ook is een zichtbare herinnering aan de voormalige watermolenlocatie voorzien. Dit 
betekent winst voor de beleving van de cultuurhistorie. 
De villa Laan van Orden 318 heeft cultuurhistorische waarde als voormalige 
directeurswoning behorende bij het Caretex-wasserijcomplex, dat uit het 
watermolen-complex ontstond. Dit gebouw en de bijbehorende voortuin worden in het 
plan behouden. Voor behoud van de cultuurhistorische waarde is het van belang dat 
ook de mid-20ste-eeuwse uitstraling van het pand, de tuin en de tuinmuur behouden 
blijven.

Uit de inventarisatie van het naoorlogse gebouwde erfgoed in Apeldoorn uit 2007, blijkt 
dat het winkelcentrum Ordenplein hoge cultuurhistorische waarde heeft, als typisch 
naoorlogs wijkwinkelcentrum in modernistische trant, verkerend in relatief gave staat. 
Omdat dit winkelcentrum wordt behouden en herontwikkeld als gezondheidscentrum, 
kan de cultuurhistorische waarde voor een groot deel worden behouden. Bij een goede 
architectonische uitwerking (in hoofdvorm en detaillering van het bouwwerk en de 
inrichting van het maaiveld) kan de cultuurhistorische waarde op onderdelen mogelijk 
zelfs worden versterkt. 
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4.6  Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het winkelcentrum Orden is primair een particuliere ontwikkeling waarbij een nieuw 
winkelcentrum wordt gebouwd en het bestaande winkelcentrum deels wordt 
omgebouwd naar een GOED. Ter compensatie van woningen die worden gesloopt op 
de plaats van het nieuw te bouwen winkelcentrum worden gemeentelijke gronden 
ingebracht voor woningbouw. Het gaat om een perceel aan de Hobbemalaan en om een 
perceel aan de Morinistraat (Caretex-locatie). Tevens is nog een aantal kleinere percelen 
(huidige openbare ruimte) nodig voor de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum, 
dat aan de ontwikkelende partij zal worden verkocht. 

Vanwege de onderlinge sterke verwevenheid zijn zowel Hobbemalaan als Ordenplein e.o. 
thans ondergebracht in een gemeentelijke grondexploitatieberekening. Dat betekent dat 
daarin alle gemeentelijke kosten en opbrengsten zijn opgenomen, zowel gekoppeld aan 
de grondverkoop als aan het particuliere kostenverhaal. De grondverkoop wordt 
verwacht in 2012. De grondexploitatie sluit positief en is overeenkomstig opgenomen in 
de MPG 2012 (Meerjaren Prognose Grondbedrijf). 

Het kostenverhaal over de in het plan begrepen gronden dat samenhangt met de 
planonderdelen die worden uitgevoerd door de ontwikkelende partij, is opgenomen in 
anterieure overeenkomsten. Voor de uitvoering van de planonderdelen heeft de 
ontwikkelende partij een grondexploitatie opgesteld. Deze is aan de gemeente ter 
beoordeling voorgelegd. Aangezien alle werkzaamheden daarin zijn vervat en de 
uitkomst sluitend is, kan worden geconcludeerd dat de financiële uitvoerbaarheid van 
het plan verzekerd is. 
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5  JURIDISCHE PLANOPZET

5.1  Inleiding

In hoofdstuk 2 is de voorgestane invulling van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 3 
en 4 tonen aan dat deze invulling uitvoerbaar is. De volgende stap is het treffen van een 
juridische regeling die de invulling mogelijk maakt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. 
In paragraaf 5.2 wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. Paragraaf 5.4 
beschrijft de gebruikte bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave van 
de bestemmingen op de verbeelding beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de 
regeling geïnterpreteerd moet worden. In paragraaf 5.5 tenslotte worden de algemene 
regels en de overgangs- en slotregels besproken. 

5.2  Karakter bestemmingsplan

Bestemmingsplan Winkelcentrum Orden en omgeving is een ontwikkelingsplan, waarin 
de toekomstige situatie uitgangspunt is voor de wijze van bestemmen.

5.3  Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. In de inleidende regels worden de 
gehanteerde begrippen gedefinieerd en is de wijze van meten bepaald.

5.4  Bestemmingsregels

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Samen geeft dit de 
regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna 
besproken. 

Gemengd 1 

Voor de Villa Laan van Orden 318 is een breed hergebruik gewenst. Dat heeft aanleiding 
gevormd om aan het perceel de bestemming Gemengd 1 toe te kennen. Binnen deze 
bestemming zijn de volgende functies toegestaan: wonen (waaronder ook 
zorgwoningen), kantoren, zowel zakelijke als publieksgerichte dienstverlening en 
maatschappelijke voorzieningen. Laatstgenoemde voorzieningen beperken zich bij recht 
tot voorzieningen met categorie 1 opgenomen in de bij de regels behorende lijst van 
toegelaten maatschappelijke voorzieningen.

Gemengd 2 

Ter plaatse van het huidige winkelcentrum is een medisch cluster beoogd. Om die reden 
is aan deze gronden de bestemming Gemengd 2 toegekend. Binnen deze bestemming 
zijn maatschappelijke voorzieningen in categorie 1 bij recht toegestaan. Maatschappelijke 
voorzieningen in die categorie zijn ondermeer:  artsenpraktijken, apotheken, klinieken, 
dagverblijven en consultatiebureaus. 

Aan de oostzijde van het medisch centrum is, nabij de toegang van het centrale plein, 
horeca beoogd. Ter plaatse is binnen de bestemming een aanduiding 'horeca' 
opgenomen op basis waarvan ter plaatse uitsluitend horeca in categorie 1 van de bij de 
regels behorende bijlage Lijst van toegelaten horecatypen is toegestaan. Dit betreft 
ondermeer cafetaria's, restaurants en ijssalons. Het horecagebouw mag maximaal 4 
meter hoog zijn, met dien verstande dat voor de de helft van het oppervlak van het 
gebouw de hoogte 6 meter mag bedragen.
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Een aantal functies binnen deze bestemming worden gehandhaafd. Het betreft de 15 
bestaande woningen (incl. bergingen, opgangen en overige bijbehorende voorzieningen), 
de kapperszaak en de visboer. Deze functies zijn positief bestemd overeenkomstig de 
bestaande situatie, waarbij voor de visboer enige uitbreidingsmogelijkheid aan 
bebouwing is opgenomen. 

Om voldoende gebruiksmogelijkheden te houden voor de niet bebouwde ruimte, welke 
aansluit en overgaat in het (openbare) verblijfsgebied, is bepaald dat ook binnen 
Gemengd 2 een gebruik als verblijfsgebied mogelijk is.

Gemengd 3 

Daar waar de bouw van het nieuwe winkelcentrum is beoogd is de bestemming 
Gemengd 3 toegekend. Binnen deze bestemming zijn winkels toegestaan. Onder de 
definitie valt zowel detailhandel (waaronder een supermarkt) als zakelijke en 
publieksgerichte dienstverlening. Binnen deze bestemming is met een aanduiding 
'wonen' de plek aangegeven waar het woonzorgcomplex is voorzien. Ter plaatse zijn 
zowel gestapelde (senioren)woningen als zorgwoningen en de daarbij behorende al dan 
niet gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten toegestaan (bijvoorbeeld 
gemeenschappelijke woonkamers, keukens en dakterrassen. 

Om voldoende gebruiksmogelijkheden te houden voor de niet bebouwde ruimte, welke 
aansluit en overgaat in het (openbare) verblijfsgebied, is bepaald dat ook binnen 
Gemengd 3 een gebruik als verblijfsgebied mogelijk is.

Groen

Voor de als structureel groen aangemerkte gronden is de bestemming Groen 
opgenomen. Binnen deze bestemming zijn onder andere groenvoorzieningen, fiets- en 
voetpaden en speelvoorzieningen toegestaan. Binnen deze bestemming kan de beoogde 
bijzondere plek bij de Orderbeek gerealiseerd worden.

Verkeer - Verblijfsgebied 

Voor het beoogde openbare gebied is zoveel mogelijk de bestemming 
Verkeer-Verblijfsgebied opgenomen. Deze bestemming biedt voldoende mate van 
flexibiliteit om op een zo goed mogelijke manier de openbare ruimte verder in te richten. 
Binnen verblijfsgebied zijn verkeersvoorzieningen, fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen, 
groenvoorzieningen en speelvoorzieningen toegestaan. Terrassen ten behoeve van 
nabijgelegen horecavestigingen hebben een verblijfsfunctie en vallen daarmee onder 
deze bestemming. 

Binnen deze bestemmingen zijn voorzieningen als fietsenstallingen, 
afvalcontaineropstelplaatsen en bevoorradingsplekken voor naastgelegen bestemmingen 
toegestaan.

Wonen 

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op 
de plankaart een bouwvlak gegeven. In de meeste gevallen heeft dit bouwvlak de vorm 
van een bouwstrook waarin meerdere woningen zijn opgenomen. 

Door middel van een bouwaanduiding is het woningtype aangegeven, in dit geval 
aaneengebouwd. 

Bij aaneengebouwde woningen heeft over het algemeen het perceelsgedeelte voor de 
voorgevel (en bij hoekpercelen naast de zijgevel en het verlengde daarvan) voorzover 
aanwezig de aanduiding 'tuin'; het perceelsgedeelte achter de achtergevel de aanduiding 
'erf'. Deze aanduidingen zijn van belang voor de situering van bijgebouwen, aan- en 
uitbouwen en overkappingen. In de regels is namelijk bepaald dat deze bouwwerken niet 
alleen binnen het bouwvlak maar ook ter plaatse van de aanduiding erf mogen worden 
gebouwd. 
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De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en 
overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 
m2 dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen 
toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m2 is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de 
kavel groter dan 750 m2 dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. 

Waarde - Archeologie hoog 

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge 
trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 
hoog gekregen. Voor deze bestemming geldt dat bij het indienen van een aanvraag om 
omgevingsvergunning voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 
tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport 
blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen 
worden verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de 
omgevingsvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al 
uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente 
bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken, 
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die mogelijke archeologische waarden in de 
bodem kunnen verstoren geldt in beide bestemmingen dat ze niet mogen worden 
uitgevoerd tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend.

Waarde - Beken en sprengen

De dubbelbestemming Waarde - Beken en sprengen is gegeven aan het tracé van de 
Orderbeek. De dubbelbestemming beoogt de hele beekzone te bestemmen. Dit is 
behalve de beek en de oevers een aangrenzende zone voor waterinfiltratie, groen, 
recreatie, natuur zoals vastgelegd in het waterplan. De gronden zijn, naast de daar 
voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor het beheer, herstel en 
onderhoud van de waardevolle beek. De dubbelbestemming beoogt ook de beekoevers 
te beschermen. Daarom is het bestemmingsvlak beduidend breder dan de beek zelf. Op 
de gronden met deze dubbelbestemming mogen uitsluitend gebouwen ten dienste van 
het beheer van de beken of sprengen worden gebouwd. Andere gebouwen zijn, mits 
passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van het bij 
omgevingsvergunning afwijken van de regels. Afwijken is alleen mogelijk wanneer 
vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Als voorwaarde is daarnaast 
opgenomen dat de waterhuishoudkundige, landschappelijke en ecologische waarden 
van de beek of spreng niet mogen worden aangetast. Hondenuitlaatplaatsen zijn niet 
toegestaan.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van woningen en bijgebouwen voor 
beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis 
toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het 
woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. 
Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen 
bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis 
zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de 
richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van 
categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een 
relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt 
gehouden.

Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen vallen onder bouwwerken. In het stedelijk gebied zijn 
bedrijfswoningen niet overal zonder meer toegestaan. Daar waar een bedrijfswoning is 
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toegestaan is dat met een aanduiding op de plankaart aangegeven. In de regels is 
bepaald dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
'bedrijfswoning'. 

Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per 
bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de 
maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen 
naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de 
regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat 
bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn 
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan 
wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en 
daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit 
bestemmingsplan.

5.5  Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle 
bestemmingen. In artikel 12 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen 
gelden. In lid 12.1 is onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. 
Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen in het hele plangebied (zowel binnen als 
buiten het bouwvlak) is toegestaan, mits de ondergrondse ruimten een functionele 
eenheid vormen met en dienstbaar zijn aan de woon-, kantoor- en werkfuncties in de 
omgeving. Het laatste onderdeel van dit lid geeft een regeling voor legaal gebouwde 
(delen van) bouwwerken die niet voldoen aan de in het plan voorgeschreven 
maatvoering. De aanwezige maten zijn dan toegelaten, ook bij eventuele herbouw van 
het bouwwerk. Dit geldt alleen daar waar de afwijking voorkomt. 

Lid 12.2 bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat, wanneer in het plan een maximale 
goothoogte is aangegeven, het gebouw vanaf de aangegeven goothoogte dient te 
worden afgedekt met een kap. Deze bepaling impliceert dat een -al dan niet gedeeltelijke- 
platte afdekking is toegestaan, mits dat platte dak niet hoger is dan de op dat punt 
geldende maximaal toegelaten bouwhoogte. 

In artikel 13 staan de algemene gebruiksregels. In lid 13.1 is beschreven welke vormen 
van gebruik in ieder geval gelden als gebruik in strijd met de bestemming. In lid 13.2 is 
het daadwerkelijke strijdig gebruik strafbaar gesteld. Dit is noodzakelijk voor vormen van 
gebruik waarvoor het niet mogelijk en wenselijk is een omgevingsvergunning te verlenen 
en de strafbaarstelling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht derhalve niet 
van toepassing is.

In hoofdstuk 3 zijn ook de regels voor gebiedsaanduidingen opgenomen. Dit zijn regels 
voor gebiedsaanduidingen die in meerdere bestemmingen voorkomen. Hier is een 
regeling opgenomen voor de bomen die door het bevoegd gezag als bijzondere boom 
zijn aangewezen. Bijzondere bomen vinden hun voornaamste bescherming in de 
Algemene Plaatselijke Verordening, waarin is bepaald dat het verboden is om zonder 
vergunning bomen te kappen en dat er geen vergunning tot het kappen van bijzondere 
bomen wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie. Dit geheel biedt reeds een 
aanzienlijke bescherming van de bijzondere bomen. In het bestemmingsplan is een 
aanvullende regeling opgenomen. De bijzondere bomen zijn met een (gebieds)aanduiding 
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op de plankaart aangegeven. In de regels is bepaald dat binnen de aanduiding 
'bijzondere boom' geen bebouwing is toegestaan. Onder voorwaarden kan het bevoegd 
gezag afwijken van de bouwregels voor het binnen de aanduiding realiseren van 
bebouwing mits de afstand tot het hart van de boom minimaal 5 meter bedraagt. Ter 
verdere bescherming van de bomen is een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en 
werkzaamheden binnen een afstand van 5 meter uit het hart van de als bijzondere boom 
aangeduide boom slechts toegestaan indien een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend. 

In artikel 17 staan de procedureregels die bij het stellen van nadere eisen moeten 
worden toegepast. Procedureregels voor het bij omgevingsvergunning afwijken van de 
regels van het bestemmingsplan zijn niet opgenomen omdat daarvoor de procedure uit 
de wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is. De procedureregels 
voor uitwerkings- en wijzigingsplannen staan in de Wet ruimtelijke ordening. Artikel 18 
tenslotte geeft aan welke regeling geldt wanneer wordt verwezen naar andere wettelijke 
regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten bekende regels die geen nadere 
bespreking behoeven. 

Hoofdstuk 4 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel 
van het bestemmingsplan. 
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6  INSPRAAK EN OVERLEG

6.1  Vooroverleg

Een concept van het bestemmingsplan is in het kader van de voorinspraak voorgelegd 
aan de wijkraad Orden. De wijkraad geeft in een reactie van 7 april 2012 aan dat de door 
de wijkraad bij de totstandkoming van het plan aangedragen argumenten in het 
bestemmingsplan zijn meegenomen. Wel wordt verzocht enkele tekstuele aanpassingen 
door te voeren in de toelichting van het plan.

Beantwoording

De toelichting is conform het verzoek van de wijkraad aangepast.

6.2  Inspraak

Er is geen gelegenheid geboden om een inspraakreactie op het bestemmingsplan in te 
dienen.

6.3  Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het concept van het bestemmingsplan is in het kader van vooroverleg toegezonden aan 
de provincie Gelderland en het waterschap Veluwe.

Reactie provincie Gelderland, 24 februari 2012

In het Kwalitatief Woonprogramma 2010 tot en met 2019 (KWP3) zijn eind 2009 
afspraken gemaakt met de Gelderse gemeenten en woningcorporaties over te bouwen 
woningen en de woningdifferentiatie op regionaal niveau. De herontwikkeling van 
binnenstedelijke locaties, zoals in dit plan, heeft binnen het KWP3 prioriteit. Echter, met 
verwijzing naar de brief van Gedeputeerde Staten d.d. 26 januari 2012 (zaaknummer 
2011-009408), willen de afdelingen wel de zorg uiten over de vele zachte plannen die op 
stapel staan. Wij vragen u zo spoedig mogelijk, met KWP3 als kader, keuzes te maken in 
uw programmering en hierbij voorrang te geven aan de binnenstedelijke locaties, zoals 
dit plan voor Orden. Geadviseerd wordt duidelijkheid te geven over de 
binnengemeentelijk programmering voor dit plan verder in procedure te brengen.

Beantwoording

Momenteel vindt overleg plaats over bovenbedoelde programmering. Voor het project 
Winkelcentrum Orden en omgeving (inclusief Caretex- en Hobbemalaan-locatie) geldt dat 
deze binnen het KWP zal blijven vallen. De unieke kans die dit project biedt om 
binnenstedelijk tot een stuk vernieuwing te komen, zowel wat betreft het winkelcentrum 
met woningen als de twee woningbouwlocaties heeft er toe geleid dat dit project hoog 
op de prioriteiten lijst staat.  Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 
hoofdstuk 3 van deze toelichting.

Het waterschap heeft op 25 mei aangegeven geen op- of aanmerkingen te hebben.
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Bijlagen bij de toelichting

Winkelcentrum Orden en omgeving       ontwerp,  augustus 2012 
67



Winkelcentrum Orden en omgeving       ontwerp,  augustus 2012 
68



Bijlage toelichting 1  Omgevingsonderzoeken
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1. INLEIDING 

 
Trebbe Bouw bereidt de herstructurering van het winkelcentrum Orden voor. Deze ge-

biedsontwikkeling omvat de bouw van woningen, appartementen, een centrum voor ge-
zondheidsdiensten (het GOED), een zorgvilla en een nieuw winkelcentrum. Daarnaast wil 

Trebbe Bouw in samenspraak met de gemeente Apeldoorn de Orderbeek terugbrengen in 
de openbare ruimte. De gebiedsontwikkeling Nieuw Orden bestaat uit vier deellocaties (zie 

afbeelding 1.1 en tabel 1.1). 
 
Afbeelding 1.1. Overzicht van de vier deellocaties 

 

 

 

 
Tabel 1.1. De huidige en nieuwe situatie in de vier plangebieden 

deellocatie huidige situatie toekomstige situatie 

Caretex/Orderbeek voormalige wasserij (inmiddels ge-

sloopt) 

10 multifunctionele woningen 

18 grondgebonden sociale huurwoningen 

renovatie van villa Laan van Orden 318 tot woonhuis, 

maatschappelijke of commerciële functie 

herstructurering van de Orderbeek en de bijbehorende 

openbare ruimte 

60 parkeerplaatsen, waarvan 35 nieuwe  

GOED winkelcentrum 1.000 m
2
 gezondheidszorg 

een kapperszaak (97 m
2
) 

een apotheek (220 m
2
) 

overige ruimten met maatschappelijke functie (310 m
2
) 

15 woningen (reeds bestaand) 

31 nieuwe parkeerplaatsen 

Winkelcentrum 19 grondgebonden rijwoningen 

27 appartementen 

winkels (1.900 m
2
) 

een supermarkt (1.907 m
2
) 

horeca (200 m
2
) 

3 grondgebonden zorgwoningen met elk 3 zorgeenhe-

den 

14 zelfstandige zorgwoningenen 

176 nieuwe parkeerplaatsen 

Hobbema voormalige school (inmiddels ge-

sloopt) 

28 grondgebonden woningen, waarvan 17 in de sociale 

huursector en 11 in de koopsector 

48 parkeerplaatsen, waarvan 28 nieuwe 
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Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Nieuw Orden stelt de gemeente Apeldoorn een 

nieuw bestemmingsplan op. Om dit bestemmingsplan te onderbouwen is voor alle deello-
caties een serie omgevingsonderzoeken uitgevoerd. Dit rapport is hiervan het resultaat. 

 
1.1. Caretex-Orderbeek 

 
De locatie Caretex-Orderbeek is het voormalige terrein van de firma Caretex, die in 2007 is 

verhuisd naar Heerenveen. De gebouwen zijn gesloopt en thans ligt het terrein braak, op 
de villa Laan van Orden 318 na. 

 
Op de locatie Caretex-Orderbeek verrijzen 18 grondgebonden sociale huurwoningen. De 

villa wordt verbouwd en krijgt een maatschappelijke of commerciële functie (zie afbeelding 
1.2). 

 
Afbeelding 1.2. De huidige en nieuwe situatie op de locatie Caretex-Orderbeek 

 

 

 

  

huidige situatie toekomstige situatie 

voormalige wasserij (inmiddels gesloopt) - 10 multifunctionele woningen 

- 18 grondgebonden sociale huurwoningen 

- renovatie van villa Laan van Orden 318 tot woonhuis, 

maatschappelijke of commerciële functie 

- herstructurering van de Orderbeek en de bijbehoren-

de openbare ruimte 

- 60 parkeerplaatsen, waarvan 35 nieuwe 

 
1.2. GOED 

 

De locatie GOED is het huidige winkelcentrum Orden, waarin onder meer een supermarkt 
en 15 woningen zijn gevestigd.  

 
Het winkelcentrum wordt gerenoveerd, waarna hier ruimte is voor 1.000 m2 aan gezond-

heidszorg, een kapperszaak en een apotheek. De bestaande 15 woningen blijven in hun 
huidige vorm bestaan (zie afbeelding 1.3). 
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Afbeelding 1.3. De huidige en nieuwe situatie op de locatie GOED 

 

   

huidige situatie toekomstige situatie 

winkelcentrum - 1.000 m
2
 gezondheidszorg 

- een kapperszaak (97 m
2
) 

- een apotheek (220 m
2
) 

- overige ruimten met maatschappelijke functie (310 

m
2
) 

- 15 woningen (reeds bestaand) 

- 31 nieuwe parkeerplaatsen 

 
1.3. Winkelcentrum 

 
De locatie Winkelcentrum is momenteel een woonlocatie die bestaat uit 19 grondgebonden 

rijwoningen en 27 appartementen.  
 

De rijwoningen en appartementen worden gesloopt, waarna hier ruimte is voor een super-
markt, winkels, horeca, woningen en appartementen (zie afbeelding 1.4). 
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Afbeelding 1.4. De huidige en nieuwe situatie op de locatie Winkelcentrum 

 

  

  

huidige situatie toekomstige situatie 

19 grondgebonden rijwoningen 

27 appartementen 

- winkels (1.900 m
2
) 

- een supermarkt (1.907 m
2
) 

- horeca (200 m
2
) 

- 3 grondgebonden woningen met elk 3 zorgeenheden 

- 14 appartementen 

- 176 nieuwe parkeerplaatsen 

 
1.4. Hobbema 

 

Op de locatie Hobbema stond tot voor kort een school. Deze school is in 2010 gesloopt. Op 
deze locatie verrijzen 28 grondgebonden woningen, waarvan 17 in de sociale huursector 

en 11 in de koopsector (zie afbeelding 1.5). 
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Afbeelding 1.5. De huidige en nieuwe situatie op de locatie Hobbema 

 

  

  

huidige situatie toekomstige situatie 

voormalige school (inmiddels gesloopt) - 28 grondgebonden woningen, waarvan 17 in de sociale 

huursector en 11 in de koopsector 

- 48 parkeerplaatsen, waarvan 28 nieuwe 
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2. BODEM 

 
2.1. Inleiding 

 
In het kader van dit ontwerp bestemmingsplan is beoordeeld of de kwaliteit van de bodem 

geschikt (te maken) is voor de voorgenomen bestemmingen. Per deellocatie is geïnventari-
seerd of sprake is van een historisch verdachte locatie en/of bodemonderzoeksgegevens 

beschikbaar zijn. In tabel 2.1. zijn deze gegevens opgenomen. Daarnaast is gebruik ge-
maakt van de karakterisatie van de bodemkwaliteit van de zone Wonen 1, zoals vastgelegd 

in bijlage II van de Nota Bodembeheer (20 januari 2011). 
 

Tabel 2.1. Overzicht van alle verrichte bodemonderzoeken in het plangebied 

naam onderzoek opsteller aangetroffen verontreini-

ging 

gevolgen 

Frans Halslaan 4 Syncera De Straat   KvK-regeling: de verfspui-

tinrichting in de KvK-

inschrijving is niet beves-

tigd door de andere ge-

raadpleegde bronnen en 

er wordt van uitgegaan 

dat deze niet op de locatie 

heeft gezeten. Er is nog 

niet voldoende onder-

zocht op de aanwezigheid 

van asbest 

nader Onderzoek Laan van 

Orden 314 t/m 320 (even) 

Tauw Milieu bv BG: Geen analyses. OG: 

Tetrachlooretheen, 

Trichlooretheen > I GW: 

Tetrachlooretheen, 

Trichlooretheen, 1,2-

dichloorethaan (cis en 

trans) > I 

  

nader Onderzoek Laan van 

Orden 314 t/m 320 (even) 

De Klinker Milieu Adviesbu-

reau 

GW: Minerale olie, Xylenen, 

Naftaleen, Trichlooretheen, 

Tetrachlooretheen, 1,2-

Dichloorethenen (som), Vi-

nylchloride > I; Ethylben-

zeen > T; Dichloormethaan 

> S 

  

aanvullend Nader onder-

zoek Laan v Orden 314-320 

DHV BG: geen analyses OG: 

geen analyses GW: PER, 

cis, VC >I, TRI >T 

  

saneringsplan Laan van 

Orden 314-320, Morini-

straat 10 

DHV BG: geen analyses OG: 

geen analyses GW: geen 

analyses 

  

verkennend onderzoek 

NVN5740 Laan van Orden 

199 Hoog Soeren 

BMM Milieukundig Advies-

bureau b.v. 

BG: PAK, minerale olie, 

EOX>S OG:- GW: Cd, Zn, 

tetralchooretheen>S 

  

verkennend onderzoek 

NEN-5707/5740 Morini-

straat 10 

Verhoeve Milieu Oost B.V. BG: Cu, Zn, PAK, EOX, mi-

nerale olie>S OG: - GW: 

Tetrachlooretheen (per)>I, 

(tri, cis) >S 

asbest: de aangetroffen 

concentratie van 199 

mg/kg d.s. dient niet be-

handelt te worden als bo-
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naam onderzoek opsteller aangetroffen verontreini-

ging 

gevolgen 

dem 

verkennend Onderzoek 

NEN 5740, Hobbemalaan 

19 

De Klinker Milieu Adviesbu-

reau 

BG: - OG: - GW: - PAsbest: asbestonder-

zoek niet conform NEN-

5707 of o-NEN-5897 uit-

gevoerd 

verkennend Onderzoek 

NEN 5740, Hobbemalaan 

19 

De Klinker Milieu Adviesbu-

reau 

BG: - OG: - GW: - PAsbest: asbestonder-

zoek niet conform NEN-

5707 of o-NEN-5897 uit-

gevoerd 

verkennend Onderzoek 

NEN 5740, Hobbemalaan 

19,21 

De Klinker Milieu Adviesbu-

reau 

BG: PAK (10 van VROM), 

Minerale olie > S OG: - 

GW: Cr > S 

PAsbest: asbestonder-

zoek niet conform NEN-

5707 of o-NEN-5897 uit-

gevoerd 

verkennend Onderzoek 

NEN 5740, Hobbemalaan 

19,21 

De Klinker Milieu Adviesbu-

reau 

BG: PAK (10 van VROM), 

Minerale olie > S OG: - 

GW: Cr > S 

PAsbest: asbestonder-

zoek niet conform NEN-

5707 of o-NEN-5897 uit-

gevoerd 

verkennend onderzoek 

NEN 5740 Hobbemalaan 

19 

de Klinker Milieu Adviesbu-

reau 

BG:PAK, Zn>S OG:- 

GW:Zn, Cu, Cr, Cd>S 

  

verkennend onderzoek 

NEN 5740 Hobbemalaan 

19 

de Klinker Milieu Adviesbu-

reau 

BG:PAK, Zn>S OG:- 

GW:Zn, Cu, Cr, Cd>S 

  

 
2.2. Beschikbare gegevens 

 

Voor de beschrijving van de bodemkwaliteit van de percelen die niet of gedeeltelijk zijn on-
derzocht is gebruikgemaakt van de karakterisering van de bodemkwaliteit zoals opgeno-

men in bijlage II van de Nota Bodembeheer. Het gehele plangebied valt in de zone Wonen 
1. In deze zone zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK 

berekend. In de ondergrond zijn geen verhoogde concentraties aan stoffen gemeten.  
 

Voor het bestemmingsplan is op grond hiervan voldoende vastgesteld dat de kwaliteit van 
de bodem geschikt is voor de beoogde bestemmingen. Ten tijde van de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor bouwen en de aanleg van de Orderbeek zal dit door middel van 
een verkennend bodemonderzoek door de initatiefnemers geverifieerd worden. 

 
Hieronder worden de percelen waar historisch onderzoek en/of (gedeeltelijk) bodemonder-

zoek is uitgevoerd beschreven. 
 

2.2.1. Locatie Caretex 
 

Ter plaatse van de Laan van Orden 314 zijn vanaf 1996 tot heden bodemonderzoeken en 
saneringen uitgevoerd. Op deze locatie is sprake van een geval van ernstige verontreini-

ging met VOCL (deze stof zit onder meer in terpentine; gevalsnaam Laan van Orden 314, 
nummer van verontreiniging GE020000780). Op de locatie is een grond- en grondwatersa-

nering uitgevoerd volgens een door de provincie Gelderland goedgekeurd saneringsplan 
(bij besluit; 2006-024367). De sanering is zodanig uitgevoerd dat de grond geschikt wordt 

voor de bestemming winkels met appartementen.  
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Op grond van dit ontwerp bestemmingsplan komt op de locatie Caretex echter een be-

stemming Wonen te rusten. Om deze reden is een risicobeoordeling (volgens Sanskriet) 
uitgevoerd, waarbij het uitgangspunt is dat de locatie in gebruik wordt genomen als wonen 

met tuin. 
 

Hieruit (zie bijlage I) volgt dat na de afronding van de bouwwerkzaamheden geen verhoog-
de concentraties VOCl in de lucht worden gemeten, die resulteren in een onaanvaardbaar 

risico. Van Gansewinkel Minerals (voor 1 januari 2012 A & G Milieutechniek B.V.) heeft met 
een simulatie van de kruipruimte aangetoond dat geen humane risico’s aanwezig zijn.  

 
2.2.2. Locatie GOED 

 
Op de locatie GOED is in 1996 een verkennend bodemonderzoek (rapport nummer 50637) 

uitgevoerd, op het perceel Laan van Orden 199. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt 
dat de kwaliteit van de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming. Met de aanvraag 

van de omgevingsvergunning voor bouwen zal dit geverifieerd moeten worden met een 
verkennend bodemonderzoek.  

 
2.2.3. Locatie Winkelcentrum 

 
Ter plaatse van het nieuw te realiseren winkelcentrum is sprake van een historisch ver-

dachte locatie; de Frans Halslaan 4 (voormalige verfspuitinrichting). Ter plaatse van deze 
locatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage II) 

 
2.2.4. Locatie Hobbema 

 
Op de locatie Hobbema zijn, ter plaatse van de Hobbemalaan 19-21, in 2005 en 2006 bo-

demonderzoeken (referenties: 050913HA.510, 050918HA.510 en 060222HA.510) uitge-
voerd. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de bodem geschikt 

is voor de beoogde functie van grondgebonden woningen. Dit is geverifieerd met een ver-
kennend bodemonderzoek (zie bijlage III). 

 
2.3. Conclusie 

 
In voldoende mate is aangetoond dat de bodemkwaliteit in het plangebied geschikt is voor 

de beoogde bestemmingen.  
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3. VERKEER  

 
3.1. Inleiding 

 
De gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden leidt tot andere en nieuwe functies binnen de vier 

deellocatieen, terwijl bestaande functies deels of helemaal verdwijnen. Deze veranderingen 
van het ruimtegebruik leiden tot wijzigingen in het lokale verkeersbeeld. In dit hoofdstuk 

zetten wij de verkeersaantrekkende werking van de huidige situatie af tegen de verkeers-
aantrekkende werking van de toekomstige situatie. Ten slotte analyseren wij hoe de toe-

komstige verkeersstromen via de bestaande infrastructuur worden opgenomen. Deze ana-
lyse levert de invoergegevens voor het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai (zie 

hoofdstuk 4) en het onderzoek naar de verandering van de luchtkwaliteit (zie hoofdstuk 5). 
 

3.2. Huidige situatie 
 

In tabel 3.1 is de verkeersaantrekkende werking van alle functies in het huidige plangebied 
met zijn vier deellocatieen uiteengezet.  

 
Tabel 3.1. Verkeersaantrekkende werking van de huidige situatie 

deellocatie huidige situatie verkeersaantrek- 

kende werking 

(verkeersbewegin- 

gen per etmaal) 

totale verkeersaan- 

trekkende werking (ver-

keersbewegin- 

gen per etmaal) 

voormalige wasserij (gesloopt) 72 Caretex/Orderbeek 

villa Laan van Orden 318 9 

81 

supermarkt 1.121 

winkels 673 

apotheek 182 

GOED 

appartementen 91 

2.067 

19 grondgebonden rijwoningen 143 Winkelcentrum 

27 appartementen 154 

297 

255 255 Hobbema school (gesloopt) 

totaal 2700 

 
3.3. Toekomstige situatie 

 

In tabel 3.2 is de verkeersaantrekkende werking van alle functies in het plangebied na rea-
lisatie van de gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden uiteengezet. Deze cijfers zijn opgesteld 

aan de hand van kengetallen die afkomstig zijn van het CROW. 
 

Tabel 3.2. Verkeersaantrekkende werking van de toekomstige situatie 

deellocatie toekomstige situatie verkeersaantrek-

kende werking 

totale verkeersaantrek-

kende werking 

10 multifunctionele woningen 75 

18 grondgebonden sociale huurwoningen 86 

Caretex/Orderbeek 

renovatie van villa Laan van Orden 318  55 

216 

1.000 m
2
 gezondheidszorg, inclusief apo-

theek 

387 

een kapperszaak 69 

nog te verhuren oppervlak 97 

GOED 

15 woningen (reeds bestaand) 91 

644 

Winkelcentrum winkels (1.900 m
2
) 1.100 3.372 
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deellocatie toekomstige situatie verkeersaantrek-

kende werking 

totale verkeersaantrek-

kende werking 

supermarkt (1.907 m
2
) 2.137 

5 grondgebonden woningen 38 

17 appartementen 97 

17 grondgebonden sociale huurwoningen  82 Hobbema 

11 grondgebonden koopwoningen 83 

165 

  totaal 4.397 

 
3.4. Analyse 

 
In totaal vindt er een stijging plaats van de verkeersaantrekkende werking. Per etmaal 

neemt de verkeersaantrekkende werking van de vier deellocatieen in totaal met circa 1.800 
verkeersbewegingen toe. Deze toename komt geheel voor rekening van de deellocaties 

Caretex-Orderbeek en Winkelcentrum. Op de locatie Hobbema is juist een halvering van 
de verkeersaantrekkende werking voorzien en op de locatie GOED neemt deze met twee-

derde af. 
 

3.4.1. Caretex-Orderbeek 
 

Op de locatie Caretex-Orderbeek komen 28 woningen en krijgt de bestaande villa een 
zorg- of een commerciële zorgfunctie. Dit leidt tot meer verkeersbewegingen dan waar 

sprake van was in de tijd dat de wasserij van Caretex nog in bedrijf was. In de historische 
situatie, waarbij Caretex in bedrijf was, kende deze deellocatie een verkeersaantrekkende 

werking van 81 verkeersbewegingen per etmaal; in de toekomstige situatie neemt die toe 
tot 216 verkeersbewegingen. Hierbij moet worden aangetekend dat de verkeersaantrek-

kende werking van de voormalige wasserij voor een deel bestond uit vrachtverkeer. In de 
nieuwe situatie is het aandeel vrachtverkeer te verwaarlozen. 

 
3.4.2. GOED 

 
De verkeersaantrekkende werking van het huidige winkelcentrum neemt fors af, hoofdza-

kelijk doordat de huidige DEKA-markt verdwijnt naar de nieuwe deellocatie Winkelcentrum. 
Op de locatie GOED komen voornamelijk eerstelijns zorggerelateerde functies. Ook deze 

functies kennen gedurende de dag een behoorlijke toeloop, maar die is vanzelfsprekend 
lager dan het geval is bij de supermarkt. In de huidige situatie kent deze deellocatie een 

verkeersaantrekkende werking van circa 2.067 verkeersbewegingen per etmaal; in de toe-
komstige situatie neemt die af tot 644 verkeersbewegingen. 

 
3.4.3. Winkelcentrum 

 
Deze deellocatie bestaat momenteel uit louter woonbebouwing, die in totaal zorgt voor een 

verkeersaantrekkende werking van 297 verkeersbewegingen per etmaal. In de toekomstige 
situatie neemt deze toe door de komst van het nieuwe winkelcentrum. Deze leidt naar ver-

wachting tot een verkeersaantrekkende werking van circa 3.372 verkeersbewegingen per 
etmaal.  

 
Per saldo neemt de verkeersaantrekkende werking van de locaties GOED en Winkelcen-

trum dus toe met circa 1.652 verkeersbewegingen per etmaal. 
 



 

Witteveen+Bos, AP520-2/vooe3/004 definitief 03 d.d. 1 juni 2012, Nieuw Orden omgevingsonderzoeken voor de deellocaties Caretex-
Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema 

13 

3.4.4. Hobbema 

 
De deellocatie Hobbema leidt tot een halvering van de verkeersaantrekkende werking, van 

255 naar 165 verkeersbewegingen per etmaal. 
 

3.5. Verkeersafwikkeling 
 

3.5.1. Huidige situatie 
De vraag is hoe de verkeersaantrekkende werking van de vier deellocatieen, die in totaal 

met circa 1.800 verkeersbewegingen toeneemt, wordt afgewikkeld op het stelsel van aan- 
en afvoerwegen, en wat dit betekent voor de verkeersintensiteiten op deze wegen.  

 
Om deze vraag te beantwoorden dient eerst naar de intensiteiten in de huidige situatie te 

worden gekeken. Deze verkeersintensiteiten zijn in beeld gebracht door de gemeente 
Apeldoorn en staan weergegeven in tabel 3.3. 

 
Tabel 3.3. Intensiteiten per voertuigcategorie en etmaal in de huidige situatie (2011) 

nummer, weg licht middel-

zwaar 

zwaar totaal 

001 Laan van Spitsbergen (LvO - Sportlaan) 13.300 490 210 14.000 

007 Laan van Spitsbergen (LvO - De Hoochln) 13.300 490 210 14.000 

002 Laan van Orden 1.940 40 20 2.000 

003 Frans van Mierisstraat 1.940 40 20 2.000 

004 Hobbemalaan 490 20 0 500 

005 Mauvestraat 490 10 0 500 

006 Ruysdaellaan 490 10 0 500 

009 Rembrandtlaan 980 20 0 1.000 

010 Frans Halslaan 980 20 0 1.000 

 
De bestaande ontsluiting van het plangebied vindt plaats via alle wegen die leiden van en 

naar het plangebied. Dit zorgt voor veel verkeersbewegingen en parkeermanoeuvres in de 
Rembrandtlaan en de Jan Steenlaan, maar ook in de Frans Halslaan, de Frans van Mieris-

straat en de Mauvestraat. 
 

3.5.2. Toekomstige situatie  
In de toekomstige situatie nemen de verkeersintensiteiten met name toe op de Laan van 

Spitsbergen en op de Laan van Orden. Deze wegen verwerken namelijk het grootste deel 
van het verkeer van en naar het toekomstige winkelcentrum en de locatie Caretex. Op de 

overige wegen van en naar het plangebied is geen significante toename te verwachten. De 
reden hiervoor is dat nu reeds van deze wegen (het gaat hierbij met name om de Frans 

van Mierisstraat, de Mauvestraat, de Rembrandtlaan en de Frans Halslaan) door wijkbe-
woners gebruik wordt gemaakt om het bestaande winkelcentrum te bereiken, of hier te par-

keren.  
 

In de toekomstige situatie is dit evenzo het geval (zie tabel 3.4.). Bij het ontwerp van het 
nieuwe winkelcentrum is gezocht naar een mogelijkheid om er voor te zorgen dat het ver-

keer van en naar het winkelcentrum zich minder verspreidt door de wijk Orden. Om deze 
reden is op het binnenterrein bij de nieuwe supermarkt een grote parkeerplaats voorzien, 

die voor de bezoekers van het winkelcentrum gemakkelijk bereikbaar is. Hierdoor zullen 
bezoekers bij voorkeur parkeren op dit binnenterrein, omdat hierlangs de winkelingangen 

sneller en gemakkelijker bereikbaar zijn. De parkeermogelijkheden langs de Rembrandt-
laan blijven gehandhaafd, maar dit zorgt op deze wegen niet voor wezenlijk andere ver-

keersintensiteiten dan de huidige.  
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Tabel 3.4. Intensiteiten per voertuigcategorie en etmaal in 2023, met de gerealiseerde 
ontwikkeling  

nummer, weg licht middel-

zwaar 

zwaar totaal 

001 Laan van Spitsbergen (LvO - Sportlaan) 16.740 617 264 17.621 

007 Laan van Spitsbergen (LvO - De Hoochln) 16.583 611 262 17.456 

002 Laan van Orden 3.973 82 41 4.096 

003 Frans van Mierisstraat 2.410 50 25 2.485 

004 Hobbemalaan 533 11 0 543 

005 Mauvestraat 678 14 0 691 

006 Ruysdaellaan 533 11 0 543 

009 Rembrandtlaan 1.226 25 0 1.251 

010 Frans Halslaan 1.020 21 0 1.041 

 
3.5.3. Verschil 

De herontwikkeling van het winkelcentrum Orden leidt derhalve tot een toename van de 

verkeersintensiteiten op met name de Laan van Spitsbergen en de Laan van Orden (zie ta-
bel 3.5.). Op de overige omliggende wegen is de toename laag. Dit komt enerzijds doordat 

deze wegen nu al redelijk belast zijn door de aanwezigheid van het bestaande winkelcen-
trum. Anderszijds is in het plan voor het nieuwe winkelcentrum getracht om het verkeer zo 

veel mogelijk van en naar nieuwe te realiseren het centrale plein te leiden.  
 

Tabel 3.5. Procentuele toename van de verkeersintensiteiten 

nummer, weg 2011 2023 + 

ontw. 

toename 

(%) 

001 Laan van Spitsbergen (LvO - Sportlaan) 14.000 17.621 26 

007 Laan van Spitsbergen (LvO - De Hoochln) 14.000 17.456 25 

002 Laan van Orden  2.000 4.096 104 

003 Frans van Mierisstraat 2.000 2.485 25 

004 Hobbemalaan 500 543 9 

005 Mauvestraat 500 691 38 

006 Ruysdaellaan 500 543 9 

009 Rembrandtlaan 1.000 1.251 25 

010 Frans Halslaan 1.000 1.041 4 
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4. AKOESTIEK 

 
4.1. Inleiding 

 
Ten behoeve van het ontwerp bestemmingsplan Winkelcentrum Orden en omstreken is 

een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is de akoestische toet-
sing van de voorgenomen stedenbouwkundige invulling als beschreven in het ontwerp be-

stemmingsplan Hart van Orden. Het onderzoek naar wegverkeerslawaai is uitgevoerd met 
een rekenmodel op basis van Standaard Rekenmethode II. Het onderzoek naar de geluid-

belasting door de winkels (inclusief Dekamarkt) is eveneens kwantitatief van aard. De bijla-
gen bij het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in bijlage IV. 

 
4.2. Wegverkeerslawaai (Wet geluidhinder) 

 
4.2.1. Zones en grenswaarden bij verkeersbewegingen 

 
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn zones langs wegen aangegeven die worden beschouwd 

als aandachtsgebieden voor geluidhinder. De wettelijke zonebreedtes zijn zo bepaald dat 
buiten de zones over het algemeen geen geluidsniveaus voorkomen die hoger zijn dan de 

voorkeurswaarde van 48 dB. 
 

In tabel 4.1 zijn de zonebreedtes weergegeven. 
 

Tabel 4.1. Breedte van de geluidszone 

aantal rijstroken buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 

5 of meer 600 m 350 m 

3 of 4 400 m 350 m 

1 of 2 250 m 200 m 

 
In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk 

gebied. Deze definities luiden: 
- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) 

en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg 
of autosnelweg; 

- binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebie-
den binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 
Vrijgesteld van zones zijn wegen: 

- die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u geldt. 

 
In deze situatie is sprake van binnenstedelijk gebied. De locaties Caretex-Orderbeek, 

GOED en Winkelcentrum bevinden zich binnen de zones van de Laan van Spitsbergen. De 
Laan van Orden is niet gezoneerd vanwege de maximum toegestane snelheid van 30 

km/u. De locatie Hobbema bevindt zich niet binnen de wettelijke zone van een weg, omdat 
voor alle omliggende wegen een maximum toegestane snelheid van 30 km/u geldt.  

 
Indien niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde dient inzichtelijk te worden 

gemaakt of door het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen de berekende 
waarden tot de voorkeursgrenswaarde terug te dringen zijn. Als dit niet mogelijk is of als dit 

stuit op bezwaren in het kader van de verkeersveiligheid, stedenbouwkundige of financiele 
aard, kunnen hogere waarden aangevraagd worden.  
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De te bebouwen locatie bevindt zich binnen de bebouwde kom. In binnenstedelijk gebied 

dient de gemeente Apeldoorn zich in beginsel te houden aan de maximale ontheffings-
waarde van 63 dB voor nieuw te bouwen woningen langs bestaande wegen. Bij de aan-

vraag om hogere waarden dient de aanvrager te verklaren ervoor zorg te zullen dragen dat 
bij de bouwaanvraag een binnenniveau van 33 dB zal worden gewaarborgd. Het binnenni-

veau dient te worden gewaarborgd op basis van de cumulatieve geluidsbelasting van de 
woningen, waarbij ook het geluid vanwege de 30 km/u-wegen wordt meegenomen. In na-

volgend onderzoek is daarom ook de cumulatieve geluidbelasting op alle deellocaties van 
de gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden bepaald. 

 
De gemeente Apeldoorn heeft Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder vastge-

steld, waarin voor wegverkeerslawaai het volgende is opgenomen. 
 

Vaststelling van hogere waarden vindt slechts toepassing indien het betreft: 

- voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die: 

1. in een structuur- of bestemmingsplan gericht op stads- of dorpsvernieuwing worden opgenomen; 

2. door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen 

voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende 

functie wordt toegekend - of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten; 

3. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 

4. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen; 

5. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; 

6. in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden. 

 

Burgemeester en wethouders zullen alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbe-

lasting vaststellen, indien ten minste één geluidsgevoelige ruimte aan een geluidsluwe gevel wordt gesitueerd, tenzij 

overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten. 

 

Eén gevel van de woning is geluidsluw 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een woning die ten minste één buitenverblijfsruimte bezit waar de geluidsbelasting 

kleiner of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 
Het genoemde onder 1 zal in dit geval van toepassing zijn. De gevel van een woning is blij-

kens de definitie geluidluw aan die zijde waar een geluidluwe buitenruimte is gelegen. 
 
Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 
Bij de toetsing van de berekende waarden aan de normen mogen op grond van artikel 

110g van de Wet geluidhinder 2006 de berekende niveaus met 5 dB worden verminderd 
voor wegen waar een maximumsnelheid geldt lager dan 70 km/u en 2 dB voor wegen met 

een maximumsnelheid van 70 km/u of hoger. Dit geldt alleen bij de toetsing van de ge-
luidsbelasting op de gevel. Bij het bepalen van eventuele noodzakelijke gevelmaatregelen 

wordt deze aftrek niet toegepast. 
 

4.2.2. Uitgangspunten 
 
Zonering van de wegen in de omgeving 
De locaties Caretex, GOED en Winkelcentrum bevinden zich in de wettelijke zone van de 

Laan van Spitsbergen. Deze weg bevindt zich op 10 tot 25 m van de locaties. Alle andere 
wegen in de omgeving van de planlocatie kennen een snelheidsregime van maximaal 30 

km per uur en zijn niet gezoneerd. Toetsing aan de Wet geluidhinder behoeft in het kader 
van het bestemmingsplan alleen plaats te vinden aan gezoneerde wegen. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening zijn echter ook alle niet gezoneerde wegen in het onder-
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zoek betrokken (zie paragraaf 4.2.3 onder het kopje ’bijdrage van niet gezoneerde we-

gen’.).  
 
Verkeersintensiteiten 
Voor de berekening van alle wegen is gebruik gemaakt van verkeerscijfers uit de verkeers-

kundige studie voor het bestemmingsplan. Deze cijfers zijn worst case bepaald door ver-
keerskundigen van de gemeente Apeldoorn. Er is dus gerekend met cijfers die hoger zijn 

dan de werkelijke verkeersintensiteiten.  
 

De etmaalintensiteiten, inclusief ontwikkeling en inclusief de verdeling naar voertuigcatego-
rie, van de gezoneerde weg Laan van Spitsbergen voor het jaar 2023 - tien jaar na realisa-

tie van de nieuwbouw - staan opgenomen in tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2. Intensiteiten per voertuigcategorie en etmaal 

nummer, weg licht middel-

zwaar 

zwaar totaal 

001 Laan van Spitsbergen (LvO - Sportlaan) 16.740 617 264 17.621 

007 Laan van Spitsbergen (LvO - De Hoochln) 16.583 611 262 17.456 

 
Rijsnelheid en wegdektype 

De rijsnelheid en het wegdektype worden vermeld in tabel 4.3. 
 

Tabel 4.3. Wegdekken en snelheden 

nummer, weg wegdek snelheid (km/u) 

001 Laan van Spitsbergen (LvO - Sportlaan) dicht asfalt beton 50 

007 Laan van Spitsbergen (LvO - De Hoochln) dicht asfalt beton 50 

 
Geluidsgevoeligheid 

In het ontwerp bestemmingsplan wordt rekening gehouden met een hoogte van twee 
bouwlagen plus kap, tot een maximum bouwhoogte van 10,0 m. De berekening worden 

daarom uitgevoerd met een rekenhoogte van 1,5/4,5 en 7,5 m, waarmee inzicht wordt ver-
kregen in de geluidbelasting op iedere bewoonde bouwlaag. Het gezondheidscentrum 

wordt in dit onderzoek niet als geluidsgevoelig beschouwd. 
 

4.2.3. Berekeningen en resultaten  
 

In deze paragraaf is de geluidbelasting op alle deellocaties van de gebiedsontwikkeling 
Nieuw-Orden bepaald, waarbij alleen de gezoneerde Laan van Spitsbergen is meegeno-

men. Hierbij is in ook de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder toegepast. In para-
graaf 4.4. is de cumulatieve geluidbelasting op alle deellocaties van de gebiedsontwikkeling 

Nieuw-Orden bepaald. 
 

Op basis van in de vorige paragraaf genoemde uitgangspunten is met behulp van het soft-
warepakket Geonoise de geluidsbelasting van de locatie berekend conform de Standaard 

Rekenmethode II als bedoeld in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
 
Locatie Caretex-Orderbeek 
De geluidsbelasting vanwege de Laan van Spitsbergen op de locatie Caretex-Orderbeek is 

weergegeven in afbeelding 4.1. 
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Afbeelding 4.1. Geluidsbelasting vanwege Laan van Spitsbergen inclusief aftrek ar-
tikel 110g 

 

 
 

 

Uit de afbeelding blijkt dat op alle blokken de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt over-
schreden. De uiterste ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.De berekende 

geluidsbelasting op de bestaande woning aan de Laan van Orden 318 bedraagt 52 dB.  
 

Uit de afbeelding blijkt dat de geluidsbelasting op de locatie Caretex-Orderbeek overal vol-
doet aan de uiterste ontheffingswaarde van 63 dB. Op alle woningen van de blokken A en 

C en enkele woningen van de blokken B en D is de geluidbelasting hoger dan de voor-
keursgrenswaarde van 48 dB.  

 
De nieuwe woningen op de locaties Caretex-Orderbeek kunnen enkel worden gerealiseerd 

als hiervoor ontheffing wordt verleend (hogere grenswaarde wordt vastgesteld) in gevolge 
de Wet geluidhinder. Hierbij moet worden voldaan aan de voorwaarden in de 'Beleidsregel 

hogere grenswaarde gemeente Apeldoorn'. De ontheffingsgrond die gebruikt kan worden is 
'vervanging van bestaande bebouwing'.Iedere geluidbelaste woning in het plangebied be-

schikt over minstens één geluidluwe gevel. Deze eis is ten aanzien van blok C op de loca-
tie Caretex-Orderbeek bereikt met toepassing van afschermende bergruimten, zoals te zien 

in afbeelding 4.1. 
 

Ten behoeve van deze woningen zullen hogere grenswaarden worden aangevraagd. Bij de 
aanvraag van hogere waarden dient een overzicht van de cumulatieve geluidbelasting op 

de gevels van de woningen te worden overlegd. Dit overzicht staat weergegeven in de af-
beeldingen 4.3, 4.4 en 4.5. 
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GOED en Winkelcentrum 

In afbeelding 4.2 wordt de geluidsbelasting van de nieuw te realiseren woningen boven het 
winkelcentrum en bestaande woningen boven het gezondheidscentrum (GOED, begane 

grond) afgebeeld. 
 

Afbeelding 4.2. Geluidsbelasting woningen boven winkelcentrum en GOED 

 

 
 

 

De geluidsbelasting van de GOED en woningen boven het winkelcentrum bedragen ten 
hoogste 52 dB. Uit de verdeling van de geluidsbelasting kan worden afgeleid dat aan de 

voorwaarden voor een geluidluwe gevel wordt voldaan. 
 

Op een deel van de nieuwe woningen is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrens-
waarde van 48 dB. Ten behoeve van deze nieuwe woningen zullen hogere grenswaarden 

worden aangevraagd.  
 
Bijdrage van niet gezoneerde wegen 
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De etmaalintensiteiten, inclusief ontwikkeling en inclusief de verdeling naar voertuigcatego-

rie, van de niet gezoneerde wegen voor het jaar 2023 - tien jaar na realisatie van de nieuw-
bouw - staan opgenomen in respectievelijk tabel 4.4. en 4.5. 

 
Tabel 4.4. Intensiteiten per voertuigcategorie en etmaal in 2023, met de gerealiseerde 

ontwikkeling  

nummer, weg licht middel-

zwaar 

zwaar totaal 

001 Laan van Spitsbergen (LvO - Sportlaan) 16.740 617 264 17.621 

007 Laan van Spitsbergen (LvO - De Hoochln) 16.583 611 262 17.456 

002 Laan van Orden 3.973 82 41 4.096 

003 Frans van Mierisstraat 2.410 50 25 2.485 

004 Hobbemalaan 533 11 0 543 

005 Mauvestraat 678 14 0 691 

006 Ruysdaellaan 533 11 0 543 

009 Rembrandtlaan 1.226 25 0 1.251 

010 Frans Halslaan 1.020 21 0 1.041 

 
De herontwikkeling van het winkelcentrum Orden leidt derhalve tot een toename van de 
verkeersintensiteiten op met name de Laan van Spitsbergen, de Laan van Orden en de 

Mauvestraat (zie tabel 3.5.). Op de overige omliggende wegen is de toename maximaal 25 
procent. 

 
Tabel 4.5. Procentuele toename van de verkeersintensiteiten 

nummer, weg 2011 2023 + 

ontw. 

toename 

(%) 

001 Laan van Spitsbergen (LvO - Sportlaan) 14.000 17.621 26 

007 Laan van Spitsbergen (LvO - De Hoochln) 14.000 17.456 25 

002 Laan van Orden  2.000 4.096 104 

003 Frans van Mierisstraat 2.000 2.485 25 

004 Hobbemalaan 500 543 9 

005 Mauvestraat 500 691 38 

006 Ruysdaellaan 500 543 9 

009 Rembrandtlaan 1.000 1.251 25 

010 Frans Halslaan 1.000 1.041 4 

 

Tabel 4.6. Wegdekken en snelheden 

nummer, weg wegdek snelheid (km/u) 

001 Laan van Spitsbergen (LvO - Sportlaan) dicht asfalt beton 50 

002 Laan van Orden dicht asfalt beton 30 

003 Frans van Mierisstraat klinkers 30 

004 Hobbemalaan klinkers 30 

005 Mauvestraat klinkers 30 

006 Ruysdaellaan dicht asfalt beton 30 

007 Laan van Spitsbergen (LvO - De Hoochln) dicht asfalt beton 50 

009 Rembrandtlaan klinkers 30 

010 Frans Halslaan klinkers 30 

 

In afbeelding 4.3. wordt de cumulatieve geluidsbelasting op de woningen nabij de Laan van 
Spitsbergen en Laan van Orden getoond. Deze dient als basis voor een onderzoek naar de 

karakteristieke geluidwering GA;k op grond van het Bouwbesluit en bij de aanvraag voor ho-
gere waarden op grond van de Wet geluidhinder. 
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Afbeelding 4.3. Cumulatieve geluidsbelasting Laan van Spitsbergen/Laan van Orden 

 

 
 

 

Uit afbeelding 4.3 blijkt dat de cumulatieve geluidsbelasting op de locatie Caretex ten 
hoogste 65 dB bedraagt. Dit betekent dat een minimale karakteristieke geluidwering GA;k 

van 32 dB dient te worden gehaald. Dit is goed haalbaar, maar in een aanvullend akoes-
tisch onderzoek zullen specifieke gevelmaatregelen dienen te worden bepaald. 

 
Uit afbeelding 4.4. blijkt dat de cumulatieve geluidsbelasting op de locaties GOED en Win-

kelcentrum ten hoogste 60 dB bedraagt. 
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Afbeelding 4.4. Cumulatieve geluidsbelasting locaties GOED en Winkelcentrum 

 
 
In afbeelding 4.5. wordt ten slotte de cumulatieve geluidsbelasting van de beoogde wonin-

gen op de locatie Hobbema getoond. De getoonde geluidsbelasting geeft inzicht in de ge-
luidbelasting op de toekomstige woningen en dient als basis voor eventueel benodigde ge-

velmaatregelen om aan de vereiste karakteristieke geluidwering GA;k op grond van het 
Bouwbesluit te voldoen. Voor deze woningen behoeven echter geen hogere waarden te 

worden aangevraagd, omdat geen van de wegen nabij deze locatie een wettelijke geluid-
zone heeft. Immers, op al deze wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. 
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Afbeelding 4.5. Cumulatieve geluidsbelasting Hobbema-locatie  

 

 
 

 
Zoals uit de afbeelding blijkt, bedraagt de geluidsbelasting van de gevels ten hoogste 

53 dB. Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering GA;k minimaal 20 dB dient te bedra-
gen. Dit is met de huidige stand der techniek eenvoudig haalbaar. 

 
4.2.4. Maatregelen wegverkeerslawaai 

 
Diverse maatregelen zoals het toepassen van geluidreducerend asfalt op de Laan van 

Spitsbergen zouden in overweging kunnen worden genomen. De ten hoogste aan te vra-
gen hogere waarde vanwege de Laan van Spitsbergen daalt daarmee van 60 naar 56 dB. 

De toepassing worden door de initiatiefnemers en de gemeente  niet mogelijk geacht van-
wege: 

- de hogere herstelfrequentie van stil asfalt (om de circa 7 jaar); 
- uitrolverschijnselen bij kruisingen, opstelstroken, verkeerslichten, omdat stil asfalt niet 

sterk genoeg is om remmend, draaiend en optrekkend verkeer te kunnen verwerken; 
- de hogere beheer- en onderhoudskosten. 

 
Andere geluidsreducerende maatregelen zoals geluidsschermen zijn niet doeltreffend ge-

noeg om de geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde (48 dB) te krijgen. Geluids-
schermen zijn bovendien, gelet op de minimaal benodigde hoogte en ligging ten opzichte 

van de wegas en het gering aantal woningen dat er baat bij heeft, vanuit stedenbouwkun-
dig en verkeerskundig oogpunt niet gewenst. 

 
4.2.5. Conclusie wegverkeerslawaai 

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op meerdere plaatsen 
wordt overschreden. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde van 63 dB voor woningen 
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wordt echter niet overschreden. Voor een aantal woningen dient een hogere waarde van-

wege de Laan van Spitsbergen te worden verleend. 
 

4.3. Industrielawaai (Activiteitenbesluit) 
 

Het toekomstige winkelcentrum, inclusief supermarkt, leveren een geluidbelasting op de 
omgeving. In de volgende paragraaf wordt het toepasselijk wettelijk kader toegelicht. 

 
4.3.1. Wettelijk kader 

 
Voor een inrichting zoals de supermarkt zijn in het Besluit algemene regels voor inrichtin-

gen milieubeheer (hierna het Activiteitenbesluit) algemene regels gesteld ter bescherming 
van het milieu. Op grond van het Activiteitenbesluit betreft de supermarkt een type B-

inrichting. 
 

Voor een type B-inrichting gelden de volgens artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit de vol-
gende algemene regels ten aanzien van geluid:  

- het equivalente geluidniveau (LAeq) veroorzaakt door werkzaamheden of activiteiten 
waarop deze vergunning betrekking heeft, mag ter plaatse van de gevel van woningen 

niet meer bedragen dan: 

⋅ 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 

⋅ 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 

⋅ 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode); 
- het maximale geluidniveau (LA,max) veroorzaakt door werkzaamheden of activiteiten 

waarop deze vergunning betrekking heeft, mag ter plaatse van de gevel van woningen 
niet meer bedragen dan: 

⋅ 70 dB(A)1 in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 

⋅ 65 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 

⋅ 60 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 
 

Met een berekening is aangetoond dat in de toekomstige situatie aan deze normen wordt 
voldaan. 

 
4.3.2. Representatieve bedrijfssituatie 

 
Op de locatie Winkelcentrum komt onder meer een DEKA-supermarkt en een aantal detail-

handelzaken, waaronder een snackbar en een bakkerszaak. 
 

Er wordt een condensor gerealiseerd op het dak van de supermarkt. De locatie wordt zo-
danig gekozen dat deze zo ver mogelijk van omliggende woningen staat. Het bronvermo-

gen waarmee gerekend wordt bedraagt 80 dB(A). Dit dient als randvoorwaarde in het be-
stek te worden opgenomen.  

 
De supermarkt wordt inpandig bevoorraad aan de zuidwest-zijde van het gebouw. Voor het 

bronvermogen van een vrachtwagen wordt uitgegaan van 106 dB(A), inclusief koelmotor. 
In de berekening wordt uitgegaan van drie van dergelijke vrachtwagens in de dagperiode. 

Voor niet-gekoelde aanvoer wordt uitgegaan van drie kleinere vrachtwagens/bestelbussen 
in de dagperiode, met een bronvermogen van 103 dB(A). Het lossen vindt inpandig plaats, 

waardoor de kans op hinder minimaal is. De vrachtwagens kunnen de achteruitrijdsignale-

                                                                                       

 
1
 De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur geldende maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing zijn 

op laad- en losactiviteiten. 
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ring ingeschakeld hebben. Dit heeft een bronvermogen van 107 dB(A). Conform de Hand-

leiding moet hier een toeslag voor toegepast worden vanwege tonaal geluid, mits het geluid 
bij de ontvanger duidelijk als tonaal te herkennen is. De toeslag wordt alleen toegepast op 

het deelgeluidniveau. Omdat het in bedrijf zijn van de achteruitrijdsignalering ten opzichte 
van de andere bronnen niet te bepalen is, wordt op het bronvermogen van de achteruitrijd-

signalering een toeslag van 5 dB(A) toegepast. Gerekend wordt derhalve met 112 dB(A). 
 

De supermarkt wordt op de representatieve dag door 1.069 personenwagens bezocht. 
Naar schatting zal 90 % van het winkelend publiek dat met de auto komt een winkelwagen 

gebruiken. In totaal rijden dan 962 winkelwagentjes over het parkeerterrein. Het bronver-
mogen van een wagentje bedraagt 77 dB(A). De bedrijfsduur is bepaald aan de hand van 

de gemiddelde afstand (60 tot 80 m) en een loopsnelheid van 4 km/u. Hoewel de emissies 
plaatsvinden op openbaar terrein, zijn zij onmiskenbaar toe te kennen aan de supermarkt 

en worden derhalve gerekend als directe hinder.  
 

De overige winkels worden uitsluitend bevoorraad vanaf het centraal gelegen plein met 
twee lichtere vrachtwagens in de dagperiode met een bronvermogen van 103 dB(A). Er 

vindt geen bevoorrading plaats vanuit de Frans Halslaan of de Rembrandtlaan. De geluid-
belasting door verkeersbewegingen van en naar de winkels wordt meegenomen in para-

graaf 4.4.  
 

Mogelijk beschikken de toekomstige detailhandelzaken over een airconditioning en/of ruim-
teventilatie. Doorgaans hebben deze een lage geluidemissie en zijn niet hoorbaar ter plaat-

se van woningen. Bij ontwikkeling zal gekozen worden voor geluidarme uitvoeringen. 
 

Verder zijn de volgende geluidwerende maatregelen van toepassing om piekgeluiden al bij 
de bron te voorkomen: 

- op het parkeerterrein wordt een vlakke ondergrond aangebracht om piekgeluiden van 
winkelwagens te voorkomen; 

- tevens worden kunststof winkelwagentjes met zachte wielen ter beschikking gesteld. 
 

Met deze maatregelen bedragen de piekgeluidniveaus van winkelwagens bij de nieuwe 
woningen boven het nieuwe winkelcentrum (deellocatie Winkelcentrum) en de bestaande 

woningen boven het bestaande winkelcentrum (deellocatie GOED) ten hoogste 63 dB(A), 
waarmee wordt voldaan aan de grenswaarde in het Activiteitenbesluit. 

 
De piekgeluidniveaus van het laden en lossen door vrachtwagen bedragen bij de nieuwe 

woningen boven het nieuwe winkelcentrum (deellocatie Winkelcentrum) ten hoogste 70 
dB(A), en bij de bestaande woningen boven het bestaande winkelcentrum (deellocatie 

GOED) ten hoogste 76 dB(A). De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur geldende maxi-
male geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, waar-

door ook hier wordt voldaan aan de grenswaarde in het Activiteitenbesluit. 
 

Uit de berekeningen blijkt ten slotte dat de hoogste equivalente geluidbelasting als gevolg 
van de supermarkt 43 dB(A) bedraagt. Dit treedt op ter plaatse van de bestaande boven-

woningen van onderdeel GOED (en de nieuwe boven het winkelcentrum zie afbeelding 
4.6).  
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Afbeelding 4.6 Equivalente geluidsbelasting woningen door supermarkt 

 

 
 

 
De supermarkt voldoet ruimschoots aan de grenswaarde voor het langtijdgemiddeld beoor-

delingsniveau (LAr,LT) in het Activiteitenbesluit.  
 

 
4.4. Verkeersaantrekkende werking (Wet ruimtelijke ordening) 

 
De ontsluiting van de deellocaties Caretex, GOED en Winkelcentrum vindt plaats op de 

Laan van Orden en de Laan van Spitsbergen. Binnen de eerste honderd meter van de 
Laan van Orden bevinden zich in oostelijke richting geen woningen. Daarom maakt ter 
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plaatse van de eerste woning het verkeer al onderdeel uit van het heersende verkeers-

beeld. Hierdoor is van indirecte hinder geen sprake, temeer omdat de verkeerstoename op 
de niet-gezoneerde 30 km/u-wegen (zoals de Rembrandtlaan, Frans Halslaan) beperkt blijft 

tot maximaal 30%, hetgeen een lagere toename betekent dan 1,5 dB. Een dergelijke toe-
name zal volgens de systematiek van de Wet geluidhinder niet leiden tot een toename van 

de hinder.  
 

Een groot deel van het verkeer zal zich vervolgens afwikkelen via de Laan van Spitsber-
gen. De verkeerstoename bedraagt hier maximaal 25 %, waardoor de toename van de ge-

luidbelasting van deze weg lager is dan 1,5 dB.  
 

Op niet gezoneerde wegen (Rembrandtlaan, Frans Halslaan, Frans van Mierisstraat, Hob-
bemalaan, Ruysdaellaan) is sprake van een maximale toename van de verkeersintensitei-

ten van 25 %, waardoor de toename van de geluidbelasting van deze weg lager is dan 
1,5 dB. Op de Mauvestraat neemt de verkeersbelasting toe van 500 tot circa 691 verkeers-

bewegingen per etmaal. Deze maximale toename van 38% waardoor ook hier de maximale 
toename van de geluidbelasting van deze weg lager is dan 1,5 dB. 

 
Het extra verkeer dat het nieuwe winkelcentrum genereert is hiermee akoestisch niet her-

kenbaar (en blijft onder de wettelijk maximale toename van 2 dB), zodat van indirecte hin-
der geen sprake is. 

 
Ten noorden van het toekomstige parkeerterrein, op de deellocatie GOED, zijn bovenwo-

ningen aanwezig. De woningen grenzen aan het toekomstige parkeerterrein. Omdat het 
parkeerterrein openbaar is, wordt deze benut door meerdere functies, zoals de nieuw te 

realiseren detailhandel, supermarkten en bewoners. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening heeft daarom een toetsing plaatsgevonden aan de voorkeursgrenswaarde van 

50 dB(A). Het betreft conform hoofdstuk 3 maximaal 3.372 bewegingen van personenwa-
gens en 6 vrachtwagens voor de bevoorrading van de supermarkt en de detailhandel. 

 
De equivalente geluidbelasting als gevolg van het parkeerterrein is weergegeven in afbeel-

ding 4.7. 
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Afbeelding 4.7. Equivalente geluidsbelasting woningen door supermarkt en 
parkeerplaats 

 

 

 
 
Uit afbeelding 4.7 blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking 

ten hoogste 56 dB(A) bedraagt ter plaatse van de bestaande woningen boven de locatie 
GOED. Uit een opname van buitenaf ter plaatse blijkt dat de gevels van de woningen zijn 

voorzien van nieuwe kozijnen met dubbele beglazing en goede kierdichtingen. Het is daar-
om zeer aannemelijk dat aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 35 dB(A) wordt 

voldaan.  
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De piekgeluiden ter plaatse van de bestaande woningen boven de locatie GOED, vanwege 

langsrijdende vrachtwagens en dichtslaande portieren van geparkeerde personenauto’s 
bedragen maximaal 77 dB(A) vanwege vrachtwagens.  

 
Momenteel liggen deze woningen aan de Jan Steenstraat, die thans enerzijds een door-

gaande route en anderszijds een parkeerterrein voor het huidige winkelcentrum vormt.  De 
langtijdgemiddelde geluidbelasting en de piekgeluiden door parkeren, verkeersaantrekken-

de werking en laden en lossen zijn hier nu ook al aan de orde (zie afbeelding 4.8.). 
 
Afbeelding 4.8. De woningen boven het GOED grenzen thans aan het parkeerterrein 

 

 

 

  

In de toekomstige situatie verdwijnt de doorgaande verkeersverbinding die de Jan Steen-
straat hier nu nog is, waardoor alleen de parkeer- en de laad- en losfunctie overblijven. Het 

parkeren zorgt voor de woningen boven het GOED niet voor extra hinder ten opzichte van 
de huidige situatie.  

 
Het laden en lossen, dat straks uitsluitend overdag plaatsvindt, leidt ten opzichte van de 

huidige laad- en losactiviteiten (die verspreid rondom het huidige winkelcentrum plaatsvin-
den) tot een verbetering. Immers, het daadwerkelijk laden en lossen van de supermarkt 

gaat, in tegenstelling tot de huidige situatie, inpandig plaats vinden. Daardoor wordt de 
piekbelasting door laden en lossen straks uitsluitend gevormd door manoeuvrerende 

vrachtwagens en bijbehorende achteruitrijsignalering.  
 

Vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening kan worden geconcludeerd dat de voor-
genomen ontwikkeling niet leidt tot significante toenames van de langtijdgemiddelde ge-

luidbelasting en de piekbelasting op reeds aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen. 
Daarmee heeft de voorgenomen planontwikkeling geen nadelige gevolgen voor het woon- 

en leefmilieu. 
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5. LUCHTKWALITEIT 

 
5.1. Inleiding 

 

Gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden dient met zijn vier deellocaties te voldoen aan de lucht-
kwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. De verkeersaantrekkende werking van de nieuwe 

ontwikkelingen op de vier deellocaties (zie ook hoofdstuk 3) hangt nauw met elkaar samen. 
Daarom zijn de gevolgen van de gebiedsontwikkeling Nieuw Orden voor de luchtkwaliteit 

gezamenlijk berekend. 
 

5.2. Toetsingskader 
 

In de Wet milieubeheer titel 5.2 (‘Wet luchtkwaliteit’) zijn luchtkwaliteiteisen opgenomen. 
Projecten en ruimtelijke ontwikkelingen met mogelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit die-

nen te worden getoetst aan deze luchtkwaliteitseisen. In onderhavige situatie wordt alleen 
een verandering verwacht van de verkeersemissies. Dit onderzoek richt zich daarom op de 

effecten van de ontwikkeling op de in de Wet luchtkwaliteit opgenomen stoffen NO2 en 
PM10. Uit artikel 5.16, eerste lid van de Wet milieubeheer volgt dat een project doorgang 

kan vinden indien aannemelijk kan worden gemaakt dat: 
- het project, al dan niet in combinatie met de met het project verbonden maatregelen, 

niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit (maximaal 1,2 µg/m³) (Wm artikel 
5.16.1.c), ofwel dat; 

- de luchtkwaliteit door het project, al dan niet in combinatie met de met het project ver-
bonden maatregelen, per saldo verbetert of tenminste gelijk blijft (Wm artikel 

5.16.1.b.1°), ofwel dat; 
- bij een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit vanwege het project, de luchtkwali-

teit in een gebied rondom het project per saldo verbetert (Wm artikel 5.16.1.b.2°). De 
verbetering en verslechtering zullen beide moeten gelden voor overschrijdingssituaties 

en dienen te worden betrokken op de concentraties van NO2 en/of PM10, ofwel dat; 
- er geen grenswaarden worden overschreden. 

 
In tabel 5.1 zijn de grenswaarden voor de stoffen NO2 en PM10 weergegeven. De datum 

waarop de grenswaarden gelden is weergegeven in de laatste kolom, rekening houdend 
met de verleende derogatie (uitstel) door Europa aan Nederland, na vaststelling van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 
 

Tabel 5.1. Overzicht grenswaarden NO2 en PM10 

stof criterium grenswaarde (µg/m
3
) 

jaargemiddelde concentratie 60 (tot januari 2015) 

40 (vanaf januari 2015) 

NO2 

uurgemiddelde concentratie 

(mag maximaal 18 keer per jaar worden overschreden) 

300 (tot januari 2015) 

200 (vanaf januari 2015) 

jaargemiddelde concentratie 40  PM10 

 etmaalgemiddelde concentratie 

(mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden) 

50  

 
5.3. Uitgangspunten 

 
De berekeningen van de jaargemiddelde NO2 en PM10 concentraties zijn uitgevoerd met 

CARII (versie 10.0). Dit rekenmodel is geschikt voor luchtkwaliteitberekeningen in stedelijk 
gebied, conform standaardrekenmethode 1 (srm1) uit de Regeling beoordeling luchtkwali-

teit. De uitgangspunten bij deze berekeningen zijn hieronder kort toegelicht. 
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De verkeersgegevens die zijn gebruikt bij de berekeningen staan verwoord in hoofdstuk 3. 
De tien belangrijkste ontsluitingswegen rondom de vier deellocaties van de gebiedsontwik-

keling Nieuw Orden in Apeldoorn, zijn in de luchtkwaliteitberekeningen meegenomen. De 
gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen zijn berekend voor het jaar 2013, het jaar van rea-

lisatie en voor het jaar 2020. De verkeersintensiteit voor de jaren 2013 en 2020 zijn bere-
kend op basis van verkeersgegevens voor de huidige situatie. Alle invoergegevens zijn te-

rug te vinden in de tabellen I.1 en I.2 in bijlage V. 
 

5.4. Resultaten 
 

In tabel 5.2 zijn de concentratieverschillen van NO2 en PM10 voor de jaren 2013 en 2020 
per locatie weergegeven. In afbeelding 5.1 zijn voor het jaar 2013 de resultaten op kaart 

weergegeven. De volledige resultaten staan in de tabellen I.1 en I.2 in bijlage V. 
 

Tabel 5.2. Verschil in jaargemiddelde NO2 en PM10 concentraties 

 2013 2020 

 NO2 PM10 NO2 PM10 

Laan van Orden 0,6 0,2 0,4 0,1 

Laan van Spitsbergen 0,2 0,1 0,1 0,0 

Frans Halslaan 0,2 0,1 0,1 0,0 

Laan van Spitsbergen 0,2 0,1 0,1 0,0 

Rembrandtlaan 0,2 0,0 0,1 0,0 

Ordermolenweg 0,1 0,0 0,0 0,0 

Germanenlaan 0,0 0,1 0,0 0,0 

Frans van Mierisstraat 0,0 0,1 0,0 0,0 

Mauvestraat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hobbemalaan - 0,1 0,0 0,0 0,0 

 
Afbeelding 5.1. Verschil in jaargemiddelde NO2 en PM10 concentraties (µg/m³) in 

2013 
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Uit de resultaten van CARII blijkt dat na de realisatie van de beoogde ontwikkelingen op de 

vier deellocaties van de gebiedsontwikkeling Nieuw Orden,de jaargemiddeldeconcentratie 
NO2 maximaal 0,6 µg/m³ toeneemt in het jaar 2013 en maximaal 0,4 µg/m³ toeneemt in het 

jaar 2020. De maximale toename van de jaargemiddelde PM10 concentratie is in 2013 0,2 
µg/m³ en in 2020 0,1 µg/m³. Dit betekent dat de nieuwe ontwikkelingen niet in betekende 

mate (NIBM) bijdragen aan de luchtkwaliteit. Uit de resultaten blijkt tevens dat ruimschoots 
wordt voldaan aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 uit de Wet milieubeheer. 

 
5.5. Conclusie 

 
De verkeersgeneratie van de voorziene ontwikkelingen op de vier deellocaties van de ge-

biedsontwikkeling Nieuw Orden dragen niet in betekende mate bij aan de luchtkwaliteit. 
Tevens wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 uit de Wet 

milieubeheer. De beoogde ontwikkelingen zijn derhalve niet in strijd met de wet- en regel-
geving voor luchtkwaliteit. 
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6. EXTERNE VEILIGHEID 

 
6.1. Inleiding 

 
Het transport, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen brengen risico's met zich 

mee door de mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke lading vrij kan komen. De disci-
pline externe veiligheid houdt zich bezig met het beheersen van de hieraan verbonden ri-

sico's voor mensen die zich in de nabijheid va gevaarlijke stoffen bevinden. In het kader 
van onderhavig plan is getoetst of het voldoet aan de in Nederland geldende regelgeving 

ten aanzien van externe veiligheid.  
 

Externe veiligheid maakt onderscheid tussen risicobronnen en risico-ontvangers. De risico-
bronnen zijn in twee groepen te verdelen: 

1. transportassen, zoals wegen en spoorwegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt; 

2. inrichtingen waarin productie, gebruik, verstrekking en/of opslag van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt. 

 
6.2. Inventarisatie risicobronnen 

 
De locatie Caretex-Orderbeek ligt op grote afstand van relevante risicobronnen voor exter-

ne veiligheid (zie afbeelding 6.1, op deze kaart zijn de rode stippen risicobronnen voor ex-
terne veiligheid, de ‘cirkels’ daaromheen zijn de invloedsgebieden).  

 
Afbeelding 6.1. Risicokaart (november 2011), met de plangebieden rood omcirkeld 
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6.2.1. Gevaarlijke stoffen 

 
In de beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente Apeldoorn (vastgesteld op 23 juni 

2008) staat dat een gemeentelijke routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen niet 
nodig wordt geacht. Binnen de gemeente Apeldoorn vindt volgens de beleidsvisie (2008) 

transport van gevaarlijke stoffen voornamelijk plaats over de provinciale en Rijkswegen 
N302 (Harderwijkerweg), N304 (Europaweg), N310 (Elspeterweg), N344 (Deventer-

straat/Amersfoortseweg), N345 (Zutphensestraat), N786 (Beekbergerweg/Loenseweg), 
N788 (Arnhemseweg), N789 (Hoofdweg), N793 (Oostveluweweg), de A1 en de A50. 

 
Gevaarlijke stoffen mogen in Apeldoorn ook over andere wegen, zoals de Laan van Spits-

bergen en de Laan van Orden worden vervoerd, maar de hoeveelheid en frequentie en 
daarmee het risico is dusdanig laag dat deze niet van invloed zijn op ruimtelijke ontwikke-

lingen in de nabijheid van deze wegen. 
 

De vier deellocatieen die gebiedsontwikkeling Nieuw Orden vormen liggen op grote afstand 
van wegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het vervoer van gevaarlijke stof-

fen zorgt niet voor belemmeringen voor de ontwikkeling van de plangebieden. 
 

6.2.2. Inrichtingen 
 

De vier deellocatieen die gebiedsontwikkeling Nieuw Orden vormen liggen op grote afstand 
van inrichtingen waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen (zogenaamde BEVI- en/of 

BRZO-inrichtingen). De deellocatieen overlappen niet met 10-6-plaatsgebonden risicocon-
touren en evenmin liggen zij binnen invloedsgebieden voor de berekening van het groeps-

risico. 
 

6.3. Conclusie 
 

De vier deellocatieen van gebiedsontwikkeling Nieuw Orden liggen buiten plaatsgebonden 
risicocontouren en invloedsgebieden van risicobronnen. Daarnaast vindt er geen relevant 

transport van gevaarlijke stoffen plaats over de nabijgelegen ontsluitingswegen, zoals de 
Laan van Spitsbergen en de Laan van Orden. Vanuit het oogpunt van externe veiligheid 

zijn er geen belemmeringen voor de ontwikkeling van de deellocatieen. 
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7. BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 

 
7.1. Inleiding 

 
Bij het planologisch mogelijk maken van de gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden dient de 

gemeente rekening te houden met milieuhinder vanwege bedrijven. Dit is nodig om een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de nieuwe woningen te verzekeren. Dit wordt mili-

euzonering genoemd. Milieuzonering dient drie functies: 
- een verantwoorde inperking van hinder voor gevoelige functies realiseren;  

- bedrijven aan de hand van zonering de zekerheid verschaffen dat zij hun bedrijfsactivi-
teiten kunnen voortzetten; 

- intensief en doelmatig ruimtegebruik mogelijk maken. 
 

7.2. VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering 
 

De VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering (Sdu Uitgevers BV, Den Haag, 2009) is 
bij de milieuzonering een algemeen aanvaard hulpmiddel. In de uitgave is een lijst opge-

nomen van alle bedrijfstypen en hun milieukenmerken. Deze lijst is gebaseerd op de stan-
daardbedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per bedrijfstype zijn 

richtafstanden opgenomen die dienen te worden aangehouden tot een 'rustige woonwijk' of 
een vergelijkbaar omgevingstype. Van belang is dat deze afstanden een algemeen, indica-

tief karakter hebben. Per concreet geval zal bekeken moeten worden of er aanleiding is om 
af te wijken van de afstandsnorm.  

 
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is namelijk afhankelijk van 

het omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van 
het omgevingstype rustige woonwijk. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe 

van de functiescheiding: afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen an-
dere functies voor; langs de randen is weining verstoring door verkeer. Vergelijkbaar met 

de rustige woonwijk zijn rustig buitengebied, stiltegebied en natuurgebied. Daarvoor gelden 
dan ook dezelfde richtafstanden. Wanneer sprake is van omgevingstype gemengd gebied 

kunnen de richtafstanden tussen milieubelastende functies en richtafstanden met één af-
standsstap verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. 

Een gemengd gebied is een gebied met een variatie aan functies; direct naast woningen 
komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Gebieden die direct 

langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren ook tot het omgevingstype gemengd gebied. 
Gezien de aanwezige functiemenging of de ligging nabij drukke wegen kent het gemengd 

gebied al een hogere milieubelasting. Dat rechtvaardigt het verlagen van de richtafstanden 
met één stap. De richtafstand van 30 meter voor een bedrijf in milieucategorie 2 kan dan 

bijvoorbeeld worden verkleind tot 10 meter en de richtafstand van 100 meter voor een be-
drijf in milieucategorie 3.2 kan verlaagd worden tot 50 meter. Uitzondering op het verlagen 

van de richtafstanden vormt het aspect gevaar: de richtafstand voor dat milieuaspect wordt 
niet verlaagd. 

 
Functiemenging 

Het systeem van richtafstanden gaat uit van het principe van scheiding van functies: de 
richtafstandenlijst geeft richtafstanden tussen bedrijfslocaties en woningen in een rustige 

woonwijk of een gemengd gebied. Binnen (hiervoor aangewezen) gebieden met functie-
menging zijn milieugevoelige en milieubelastende functies op korte afstand van elkaar gesi-

tueerd. Bij gebieden met functiemenging kan gedacht worden aan stad- en wijkcentra, ho-
recaconcentratiegebieden en woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvig-

heid. Het kan gaan om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar be-
wust functiemenging wordt nagestreefd. In deze gebieden worden geen richtafstanden ge-
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hanteerd, maar wordt een aparte afweging gemaakt ten aanzien van het gewenste woon- 

en leefklimaat. 
 

Voor de toelaatbaarheid van activiteiten binnen gebieden met functiemenging gelden de 
volgende randvoorwaarden: 

- het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid; 
- de productie en/of laad- en loswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode plaats; 

- de activiteiten (inclusief opslag) geschieden hoofdzakelijk inpandig; 
- activiteiten met een grote verkeersaantrekkende werking beschikken daarnaast over 

een goede aansluiting op de hoofdinfrastructuur. 
 

De activiteiten in de staat van bedrijfsactiviteiten voor gebieden met functiemenging be-
staan uit de categorieën A, B of C met de volgende betekenis voor de toelaatbaarheid:  

- Categorie A: activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, 
dat deze aanpandig aan woningen –in gebieden met functiemenging–  kunnen worden 

uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn 
daarbij toereikend; 

- Categorie B: activiteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, ech-
ter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgeschei-

den van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vinden; 
- categorie C: de activiteiten uit categorie B waarbij vanwege de relatief grote verkeers-

aantrekkende werking een  ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen. Voor 
de toelaatbaarheid van deze activiteiten gelden de volgende randvoorwaarden:  

1. het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;  
2. productie en/of laad- en loswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode plaats;  

3. de activiteiten (inclusief opslag) geschieden hoofdzakelijk inpandig;  
4. activiteiten uit de categorie C beschikken daarnaast over een goede aansluiting op 

de hoofdinfrastructuur. 
 

7.3. Gebiedstypen 
 

De deellocaties kennen diverse omgevingstypen, zoals gespecificeerd in Bedrijven en mili-
euzonering (zie ook afbeelding 7.1.): 

- de deellocatie Caretex-Orderbeek ligt nabij de drukke en doorgaande Laan van Spits-
bergen. In de omgeving van dit deellocatie zijn verschillende milieubelastende instellin-

gen aanwezig, zoals een tankstation en een militaire kazerne. Op de beoogde woning-
bouwlocatie Caretex-Orderbeek is sprake van gemengd gebied met functiemenging, 

waarbij bedrijven en gevoelige functies dicht bij elkaar gerealiseerd kunnen worden. De 
woningen en milieubelastende activiteiten zijn bouwkundig van elkaar gescheiden, 

waardoor voldaan wordt aan de eisen inzake functiemenging; 
- op de deellocatie GOED komen diverse maatschappelijke voorzieningen met daarbo-

ven woningen. Hier is sprake van een gemengd gebied met functiemenging, waarbij 
bedrijven en gevoelige functies dicht bij elkaar gerealiseerd kunnen worden; 

- hetzelfde geldt voor de deellocatie Winkelcentrum, met dien verschil dat hier detailhan-
del in plaats van maatschappelijke voorzieningen wordt gerealiseerd. Ook voor deze 

deellocatie is er sprake van een gemengd gebied met functiemenging.  
- de deellocatie Hobbema kan worden gezien als een rustige woonwijk (zonder functie-

menging), waarvoor geen correcties mogelijk zijn. 
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Afbeelding 7.1. Grenzen van van het gemengd gebied met functiemenging 

 

 

 

 
7.4. Inventarisatie bedrijven 

 
Rondom de planlocatie is een aantal bedrijven gelegen. Alle inrichtingen zijn opgenomen in 

tabel 7.1. (binnen het gebied met functiemening) en 7.2. (buiten het gebied met functie-
menging). 

 
Tabel 7.1. De aanwezige bedrijven binnen het gebied met functiemening 

nr  naam adres inrichtingssoort omschrijving 

1 Wijkcentrum ORCA Germanenlaan 360 INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

2 Basisschool Spitsbergen Morinistraat 6 INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

3 Toekomstige zorgvilla  Laan van Orden 318 INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

4 Bedrijfswoning Laan van Orden 318 INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

5 Deka Markt toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

6 GOED toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

7 Sal Apotheek toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

8 Snackbar Kokkie toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

9 Branco Dierenspeciaalzaak toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

10 Kapper House of Hair toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

11 Bloemensteeg Pinksterbloem toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

12 Natuurvoeding De weg naar je hart toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

13 Schreuder Brood en Banket toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

14 Boekhandel R. Westra toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

15 Wibra toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

16 Waayer Kaas en Poelier toekomstig winkelcentrum INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

17 Rabobank Laan van Orden 312 INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

18 Lekkerbekje Vis Laan van Orden 199 INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

19 Tankstation BP Laan van Orden 322 INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

 
Tabel 7.2. De aanwezige bedrijven buiten het gebied met functiemening 

nr  naam adres inrichtingssoort omschrijving 

20 Koning Willem III-kazerne Sportlaan 55 Wm-vergunningplichtig 

21 Dalí realisten in fantasie Ruysdaellaan 1-3 INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 

22 Theater Merlijn Ruysdaellaan 5 INRICHTING - WET MILIEUBEHEER 
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7.5. Vergunningplicht Wabo 

 
Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de bedrij-

ven die vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn, opgenomen in bijlage I, onderdeel C 
van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op basis van de gegevens van de gemeente Apel-

doorn wordt geconcludeerd dat in de directe omgeving van het plangebied geen vergun-
ningsplichtige bedrijven voorkomen, behalve de Koning Willem III-kazerne aan de Sport-

laan 55. De overige inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit.  
 

7.6. VNG brochure 
 

Voor een indicatie van de milieuzonering van verschillende typen inrichtingen wordt geke-
ken naar de basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie ‘bedrijven en milieuzonering’. Hieruit 

blijkt dat voor de omliggende bedrijven de volgende categorieën voor functiemenging (zie 
tabel 7.3.) en richtafstanden (zie tabel 7.4.) gelden. 

 
Tabel 7.3. De bedrijven binnen het gebied voor functiemening, en hun categorie 

naam omschrijving 
cat. func-

tiemeng. 

Wijkcentrum ORCA buurt- en clubhuizen B 

Basisschool Spitsbergen scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs B 

Toekomstige zorgvilla  verpleeghuizen B 

Deka Markt supermarkten, warenhuizen B 

GOED artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven A 

Sal Apotheek detailhandel voor zover n.e.g. A 

Snackbar Kokkie 
restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbe-

reiding, viskramen e.d. 

A 

Branco Dierenspeciaalzaak detailhandel voor zover n.e.g. A 

Kapper House of Hair persoonlijke dienstverlening A 

Bloemensteeg Pinksterbloem detailhandel voor zover n.e.g. A 

Natuurvoeding De weg naar je hart detailhandel voor zover n.e.g. A 

Schreuder Brood en Banket detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel A 

Boekhandel R. Westra detailhandel voor zover n.e.g. A 

Wibra detailhandel voor zover n.e.g. A 

Waayer Kaas en Poelier detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken A 

Rabobank overige zakelijke dienstverlening: kantoren A 

Lekkerbekje Vis 
restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbe-

reiding, viskramen e.d. 

A 

Tankstation BP benzineservicestations zonder LPG - 

 
Tabel 7.4. De overige bedrijven en hun grootste richtafstanden (m) volgens VNG 

naam omschrijving geluid geur gevaar 
grootste 

afstand 

Tankstation BP benzineservicestations zonder LPG 30 10 30 30 

Koning Willem III-kazerne defensie-inrichtingen 200 30 30 200 

Dalí realisten in fantasie 
verhuurbedrijven voor roerende 

goederen n.e.g. 
10 0 0 10 

Theater Merlijn theaters 30 0 0 30 
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Normen Activiteitenbesluit 

Sinds 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van 
kracht, kortweg het Activiteitenbesluit genoemd. De voornaamste milieuhinder van de be-

drijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, is de geluidshinder. Het Besluit kent alge-
mene geluidsvoorschriften die stellen dat een inrichting een langtijdgemiddelde geluidsni-

veau van 50, 45 en 40 dB(A) op de gevel van gevoelige gebouwen voor respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode toestaat. Daarnaast is een maximaal geluidsniveau van 

maximaal 70, 65 en 60 dB(A) op de gevel van gevoelige gebouwen toegestaan voor res-
pectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In de periode tussen 07.00 en 19.00 uur zijn 

deze maximale geluidsniveaus niet van toepassing op laad en losactiviteiten.  
 

7.7. Milieuhinder bedrijven 

 

Nu is per bedrijf relevant in welke categorie voor functiemenging van toepassing is, of wel-
ke afstand zich bevindt tussen de bedrijven en dichtstbijgelegen omliggende woningen. En 

voor de gebieden met functiemenging is van belang of sprake is van voldoende bouwkun-
dige scheiding met gevoelige functies. Hiervan is een overzicht gegeven in tabel 7.5. 

 
Tabel 7.5. Afstand tussen deze bedrijven en dichtst bij gelegen woning 

naam 

categorie voor 

funcitemening 

of grootste 

richtafstand (m) 

afstand tot 

dichtstbijgele-

gen woning 

mogelijk knelpunt? (ja/nee) 

Wijkcentrum ORCA B 22 nee, want bouwkundig afgescheiden van wo-

ningen en andere gevoelige functies 

Basisschool Spitsbergen B 14 nee, want bouwkundig afgescheiden van wo-

ningen en andere gevoelige functies. Daar-

naast wordt een scheidingswand tussen 

schoolplein en woningen gerealiseerd
1
. 

Toekomstige zorgvilla  B 8 nee, want bouwkundig afgescheiden van wo-

ningen en andere gevoelige functies 

Deka Markt B 20 nee, want de geluidbelastende delen zijn 

bouwkundig afgescheiden van woningen en 

andere gevoelige functies 

GOED A 26 nee 

Sal Apotheek A 26 nee 

Snackbar Kokkie A 20 nee 

Branco Dierenspeciaalzaak A 20 nee 

Kapper House of Hair A 20 nee 

Bloemensteeg Pinksterbloem A 20 nee 

Weg naar je hart A 20 nee 

                                                                                       

 
1
 Een schoolplein zonder afschermende voorzieningen levert over een afstand van circa 20 meter een hoogst voorko-

mende equivalente geluidsbelasting van grosso modo 40 dB(A) tot 55 dB(A). In onderhavig geval is deze geluidbelas-

ting op de gehele locatie Caretex-Orderbeek lager dan de geluidbelasting door wegverkeerslawaai. Door de toepas-

sing van geluidwerende voorzieningen in de vorm van een Koko Wall met begroeiing (Hedera) wordt ter plaatse van 

de nieuwe woningen naar alle waarschijnlijkheid voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor het lawaai van inrichtin-

gen. Het is daardoor zeer aannemelijk dat de situatie met alle buitenactiviteiten ten aanzien van het stemgeluid geen 

aanleiding zal geven tot klachten. Dit geldt ook voor de maximaal optredende geluidsbelastingen (LA,max). Deze be-

dragen bij een schoolplein met afschermende voorzieningen over een afstand van circa 20 meter grosso modo 60 

dB(A) tot 65 dB(A). Ook hier geldt dat aan de normale grenswaarden voor inrichtingen kan worden voldaan, en hinder 

ten aanzien van het stemgeluid niet valt te verwachten. 
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naam 

categorie voor 

funcitemening 

of grootste 

richtafstand (m) 

afstand tot 

dichtstbijgele-

gen woning 

mogelijk knelpunt? (ja/nee) 

Schreuder Brood en Banket A 20 nee 

Boekhandel R. Westra A 20 nee 

Wibra A 20 nee 

Waayer Kaas en Poelier A 20 nee 

Rabobank A 20 nee 

Lekkerbekje Vis A 40 nee 

Tankstation BP 30 37 nee 

Koning Willem III-kazerne 200 60 ja (zie hieronder) 

Dalí realisten in fantasie 10 25 nee 

Theater Merlijn 30 60 nee, in beginsel niet (zie hieronder) 

 
De bevoorrading van het nieuwe winkelcentrum leidt mogelijk tot overschrijding van de ge-

luidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. In hoofdstuk 4 van dit rapport wordt nader op 
dit onderdeel ingegaan. 

 
Verder wordt met de getroffen bouwkundige scheiding tussen de buitenverblijfsruimte (ge-

voelige functie) van de geprojecteerde woningen en OBS Spitsbergen een acceptabel 
woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woningen gerealiseerd, zonder dat de be-

staande rechten van de bestaande milieubelastende functies geschaad worden. 
 

De in tabel 7.5. genoemde richtafstanden leveren nog twee knelpunten op ten aanzien van 
de voorgenomen gebiedsontwikkeling: 

- Koning Willem III-kazerne; 
- Theater Merlijn. 

 
7.7.1. Koning Willem III-kazerne 

 
Aan de westzijde van de Laan van Spitsbergen bevindt zich de Koning Willem III kazerne 

(adres: Sportlaan 55 te Apeldoorn). Revisievergunning d.d. 4 juli 2005, kenmerk 5171 is vi-
gerend en in het bezit van de het ministerie van Defensie. 

 
De kazerne valt onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer met als bevoegd ge-

zag het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op 4 juli 2005 is door het ministerie een re-
visievergunning verleend voor de kazerne. Hierin is een beperkt aantal afstanden opgeno-

men, bestaande uit afstanden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, voor de afzuiging van 
bakdampen en voor de ligging van een bepaalde wasplaats. De maximale afstand die hier-

voor genoemd wordt, is 25 m. Daarnaast zijn in de vergunning geluidsnormen opgenomen. 
Deze geluidsnormen (50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en 

nachtperiode) gelden op de toetsingspunten zoals die zijn aangegeven in het bij de ver-
gunningaanvraag behorend akoestisch rapport. Uit het rapport blijkt dat de kazerne hier 

ruim aan kan voldoen.  
 

Op het terrein van de inrichting is daarnaast een zogenaamde schietbioscoop ingericht 
waar regelmatig met handvuurwapens geschoten wordt. Kruitdampen worden mechanisch 

afgezogen. Het aantal schoten wordt bijgehouden. Het akoestisch onderzoeksrapport wijst 
uit dat activiteiten in de tegen geluidhinder beklede schietbioscoop niet bijdragen aan de to-

tale geluidbelasting van de inrichting. 
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In de vergunning zijn de helikopterbewegingen niet meegenomen. Dit betreffen namelijk in-

cidentele activiteiten die minder dan twaalf keer per jaar plaatsvinden en die derhalve niet 
onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. 

 
Het ontwerp bestemmingsplan Winkelcentrum Orden en omstreken leidt kortom niet tot een 

inbreuk op de vigerende milieurechten van de Koning Willem III kazerne. 
 

7.7.2. Theater Merlijn 

 

Aan de Ruysdaellaan 1-3 respectievelijk 5 bevindt zich theater Merlijn. De nieuwe wonin-
gen op de locatie Hobbema worden op beduidend grotere afstand tot deze inrichting gerea-

liseerd dan bestaande woningen nu zijn gelegen. Als gevolg hiervan zal Theater Merlijn 
niet extra worden beperkt in hun milieuruimte. De nabije ligging van Dalí realisten in fanta-

sie en theater Merlijn tot de geplande woningen aan de Ruysdaellaan werkt derhalve niet 
belemmerend ten aanzien van de voorgenomen planvorming. De afstand tussen de te 

bouwen woningen en het bouwvlak waarbinnen het huidige theater Merlijn staat, bedraagt 
meer dan 60 m. Op grond van de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering geldt een 

richtafstand van maximaal 30 m, waardoor ook vanuit theater Merlijn in milieukundig op-
zicht geen belemmerende werking uitgaat. 

 
7.8. Actuele vigerende bestemmingen 

 
In de omgeving van het plangebied liggen diverse bestemmingen op basis waarvan op 

perceelsniveau specifieke, potentiele maximale milieurechten zijn gevestigd. In geen geval 
is er echter sprake van dat deze conflicteren met de voorgenomen herziening van onder-

havig bestemmingsplan. 
 

Aan deze constatering liggen de volgende redenen ten grondslag: 
- in de nabije omgeving van het plangebied liggen met name percelen met een woonbe-

stemming of bijzondere woonebestemming; 
- in de nabije omgeving van het plangebied liggen geen percelen met een bestemming 

Bedrijven die bedrijven toestaan met een categorie 3 of hoger; 
- in de nabij omgeving van het plangebied liggen gebieden met functiemenging. 

 
Afbeelding 7.2 toont aan dat geen van de niet in voorgaande paragrafen genoemde bedrij-

ven en andere omliggende percelen bestemmingen kennen met een noodzakelijke milieu-
zonering dat deze zou conflicteren met de gebiedsontwikkeling Nieuw Orden. In deze af-

beelding zijn omringende percelen met bestemmingen die activiteiten toestaan die kunnen 
vallen onder de Wet milieubeheer, omcirkeld met de maximale milieuhindercontour die op 

grond van de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering aan deze bestemming kan wor-
den toegekend. In de omgeving van het plangebied bevindt zich met name woongebied, 

waardoor het aantal percelen om daadwerkelijk in deze zin rekening mee te houden, klein 
is. 

Wel dient te worden opgemerkt dat de aanwezigheid van de kazerne aan de overzijde van 
de Laan van Spitsbergen altijd een aandachtspunt blijft. Wanneer het ministerie van Defen-

sie besluit tot wijziging van de activiteiten in deze kazerne, kan dit betekenen dat er sprake 
is van meer milieubelasting op de planlocatie.  

 
Op het adres Laan van Orden 312 is de Rabobank gevestigd op een perceel met de be-

stemming Centrumdoeleinden. Binnen deze bestemming zouden bijvoorbeeld ook horeca-
functies kunnen worden opgericht. Voor alle binnen deze bestemming toegestande functies 

geldt in principe altijd een richtafstand van 30 m. De woningen op de locatie Caretex-
Orderbeek bevinden zich echter in een gebied met functiemenging, waardoor mede gezien 
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de toegestane functies in het gebied met functiemenging iedere functie uit de categorieën 

A of B hier te realiseren is. Op grond van een aanvraag om een omgevingsvergunning van 
een eventuele nieuwe functie op dit adres dient de gemeente Apeldoorn te borgen dat re-

kening wordt gehouden met het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim). 
 

Daarnaast bevinden zich ten noorden van de deellocatie Caretex een aantal percelen met 
de bestemming maatschappelijke doeleinden. In de huidige situatie bevinden zich hier 

scholen en een verzorgingstehuis. Op deze percelen bestaat de mogelijkheid om een an-
dere functie uit te oefenen, maar deze dient altijd conform de bestemming Maatschappelij-

ke doeleinden te zijn. Binnen deze bestemming zijn uitsluitend functies toegestaan die een 
maximale hindercontour volgens de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering hebben 

van 50 meter. Deze hindercontouren overlappen nooit met een van de deellocaties. Daar-
mee levert de aanwezigheid van deze bestemmingen geen potentiële milieuhinder op voor 

een van de deellocaties. 
 

De afstand tussen de te bouwen woningen en het bouwvlak waarbinnen het huidige theater 
Merlijn staat, bedraagt meer dan 60 m. Op grond van de VNG-brochure Bedrijven en Mili-

euzonering geldt voor Theater Merlijn een richtafstand van maximaal 30 m, waardoor ook 
vanuit theater Merlijn in milieukundig opzicht geen belemmerende werking uitgaat. Pas 

wanneer het theater uitbreidt in de richting van de woningen, kan een dergelijke belemme-
ring ontstaan, maar daarvoor dient Theater Merlijn eerst een bestemmingsplanprocedure te 

volgen. Kortom, ook hier is geen sprake van de aantasting van bestaande milieurechten op 
basis van een vigerend bestemmingsplan. 

 
Afbeelding 7.2. Maximale milieuhindercontouren van relevante omringende percelen 

 

 

 

 

Uit het bovenstaande volgt dat de mogelijkheid dat de gebiedsontwikkeling Nieuw Orden 
leidt tot de aantasting van bestaande milieurechten van omliggende percelen niet aan de 

orde is. 
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8. ECOLOGIE 

 
8.1. Inleiding 

 
In deze paragraaf zijn de mogelijke effecten van de gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden op 

de omliggende beschermde natuurwaarden onderzocht. In Nederland is de 
natuurbescherming opgesplitst in de bescherming van gebieden enerzijds en de 

bescherming van soorten anderzijds.  
 
Het plangebied van de gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden bestaat uit vier deellocaties bin-
nen een straal van ongeveer 700 m ten opzichte van elkaar. Omdat de aard van de werk-
zaamheden en daarmee het mogelijke effect op beschermde natuurgebieden en be-
schermde soorten per locatie verschillend is, worden deze hieronder apart beschreven. 
 

8.1.1. Caretex-Orderbeek 

 
De locatie Caretex-Orderbeek is gelegen tussen de Laan van Spitbergen en de Laan van 
Orden. De locatie bestaat voornamelijk uit intensief onderhouden grasveld dat wordt ge-
bruikt als speelveld voor de lokale jeugd (zie afbeelding 8.1). Langs de randen staat enige 
opgaande begroeiing in de vorm van heesters en coniferen. Tevens bevindt er zich nog 
een klein gebouw op het terrein dat wordt gesloopt. Op deze planlocatie worden onder an-
dere 28 woningen, 35 parkeerplaatsen, een speelplaats en een herstructurering van de 
openbare ruimte gerealiseerd.  
 

Afbeelding 8.1. Een impressie van de locatie Caretex-Orderbeek, aan de Laan van 
Orden 

 

 
 

 
8.1.2. GOED 

 
De locatie GOED is gelegen aan de Rembrandtlaan en bestaat uit een winkelcentrum met 
een woon-zorgcomplex, appartementen en parkeerplaatsen dat geheel gerenoveerd en 
heringericht wordt (zie afbeelding 8.2). Op deze planlocatie bevindt zich weinig begroeiing, 
slechts enkele lage bosschages en in het midden van het complex staat een solitaire berk. 
Tijdens de werkzaamheden wordt er niet gesloopt. 
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Afbeelding 8.2. Een impressie van deellocatie GOED, aan de Rembrandtlaan 

 

 
 

 
8.1.3. Winkelcentrum 

 
De locatie Winkelcentrum is gelegen tussen de Frans Halslaan en de Jan Steenlaan en 
bestaat uit enkele huizenblokken met tussenliggende tuinen. De geschakelde tuinen vor-
men een kleinschalig geheel waarbij grasveldjes, schuren en garageboxen, hagen en en-
kele doorgeschoten coniferen elkaar afwisselen (zie afbeelding 8.3). Op deze locatie wordt 
een complex gerealiseerd met onder andere een huisartsenpost, kapper, 16 woningen en 
31 parkeerplaatsen. De bestaande bebouwing wordt geheel gesloopt. 
 
Afbeelding 8.3. Een impressie van de locatie Winkelcentrum, tussen de Frans Hal-

slaan en de Jan Steenstraat 

 

 
 

 



 

Witteveen+Bos, AP520-2/vooe3/004 definitief 03 d.d. 1 juni 2012, Nieuw Orden omgevingsonderzoeken voor de deellocaties Caretex-
Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema 

47 

8.1.4. Hobbema 

 
De locatie Hobbema is gelegen aan de Hobbemalaan en bestaat uit een open terrein waar 
voorheen een schoolgebouw heeft gestaan. Hier worden 28 woningen en 28 parkeerplaat-
sen gerealiseerd. Momenteel bestaat de planlocatie uit een intensief onderhouden soor-
tenarm grasland.  
 

8.2. Beleidskader 
 
In Nederland is de natuurbescherming geregeld in enerzijds de bescherming van gebieden 
(Natuurbeschermingswet ‘98, Ecologische Hoofdstructuur (Nota Ruimte), Provinciale 
programma’s) en anderzijds de bescherming van soorten (Flora- en faunawet). Hieronder 
worden deze wettelijke kaders toegelicht. 
 

8.2.1. Gebiedsbescherming 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet ’98) biedt de juridische basis voor het 
Natuurbeleidsplan, de aanwijzing van te beschermen gebieden en landschapsgezichten, 
vergunningverlening, schade- vergoeding, toezicht en beroep. Internationale verplichtingen 
uit de Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het 
Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn hiermee in nationale regelgeving verankerd.  
 
De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Nbwet ‘98: 
- Natura 2000-gebieden (VR- en HR-gebieden); 
- Beschermde Natuurmonumenten; 

- gebieden die de minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere in-
ternationale verplichtingen (uitgezonderd verplichtingen op grond van de VR en HR), 

zoals Wetlands. 
 

Deze gebieden worden in de navolgende paragrafen nader toegelicht. 
 

Natura 2000 

Op dit moment doorlopen een aantal HR-gebieden nog de definitieve aanwijzings-

procedure tot Natura 2000-gebied. De al eerder aangewezen VR-gebieden worden hierbij 
opnieuw aangewezen. In deze overgangssituatie bestaan er: 

- gebieden die reeds definitief zijn aangewezen, met instandhoudingsdoelstellingen (zie 
volgende paragraaf); 

- gebieden die nog niet definitief zijn aangewezen, maar waarvoor wel ontwerp 
aanwijzingsbesluiten met voorlopige instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd; 

- gebieden die nog niet als Natura 2000-gebied zijn aangewezen maar wel als zodanig 
bij de Europese Unie zijn aangemeld. 

 
Een belangrijk verschil tussen de toetsing van Natura 2000-gebieden in de huidige situatie 
en de toetsing in de situatie na de definitieve aanwijzing, ligt in de toetsingscriteria van het 
beschermings- regime. Afhankelijk van de procedure vindt toetsing plaats op basis van: 
- een definitief aanwijzingsbesluit met instandhoudingsdoelstellingen; 
- eerder vrijgegeven voorlopige (concept) instandhoudingsdoelstellingen die onderdeel 

zijn van een ontwerp aanwijzingsbesluit; 
- een toelichting of motivering zoals beschreven op het aanmeldingsdocument van 

Natura 2000-gebieden voor de Europese Unie.  
 
Instandhoudingsdoelstellingen beschrijven de doelen voor natuurlijke habitats of populaties 
van de in het wild levende dier- en plantensoorten om een gunstige staat van 
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instandhouding te waarborgen. In deze instandhoudingsdoelstellingen kunnen 
complementaire doelen zijn opgenomen voor vogelsoorten die in zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkeren en voor habitattypen en -soorten die nog niet in het gebied 
voorkomen en die op landelijke schaal in een zeer ongunstige staat van instandhouding 
verkeren, maar waarvoor in het onderhavige gebied goede kansen aanwezig zijn voor 
ontwikkeling en vestiging. Met die complementaire doelen wordt binnen het netwerk van 
Natura 2000 een bijdrage geleverd aan de realisering van de landelijke doelen voor de 
betreffende habitattypen en soort(en).  

 
Beschermde Natuurmonumenten 

In de oorspronkelijke Natuurbeschermingswet uit 1967 werd het onderscheid tussen 
Staats- en Beschermde Natuurmonumenten gemaakt. Met de inwerkingtreding van de 
Natuurbeschermingswet 1998 verviel dit onderscheid. Bij de aanwijzing van Natura 2000-
gebieden is het mogelijk dat (delen van) Beschermde Natuurmonumenten binnen de 
grenzen van het Natura 2000-gebied vallen. Indien dit het geval is, worden over het 
algemeen de waarden, uit het aanwijzingsbesluit van het Beschermde Natuurmonument, 
verwerkt in de instandhoudingsdoelen van het betreffende Natura 2000-gebied. Indien niet 
alle waarden van een Beschermd Natuurmonument zijn opgenomen in de 
instandhoudings- doelen van het betreffende Natura 2000-gebied, dient er ook toetsing 
plaats te vinden aan de hand van de waarden uit het aanwijzingsbesluit van het 
Beschermde Natuurmonument. 
 
Ecologische Hoofdstructuur 
In de Nota Ruimte is een aantal uitwerkingen van ruimtelijke afwegingskaders voor de EHS 
aangekondigd. De EHS beoogt de realisatie van een samenhangend netwerk van natuur-
gebieden en verbindingszones. Door natuur te verbinden blijft diversiteit behouden en ver-
kleint de kans op uitsterven van soorten. Het streven is om in Nederland in 2020 meer dan 
750.000 ha aan EHS-gebieden te hebben. Het grootste deel daarvan zijn bestaande bos-
sen en natuurgebieden. Daarbij komen nog de ruim zes miljoen hectare natte natuur: me-
ren, rivieren en de Nederlandse delen van de Noord- en Waddenzee. Een gebied kan tege-
lijk een Natura 2000-gebied zijn en onderdeel zijn van de EHS. Als er sprake zou zijn van 
tegenstrijdige vereisten, dan is het Natura 2000-beschermingsregime leidend. 
 
De specifieke waarden en kwaliteiten van een EHS bepalen of ruimtelijke initiatieven door-
gang kunnen vinden. Iedere provincie heeft deze voorwaarden in een zogeheten compen-
satiebeginsel ’vastgelegd' (zie hierna volgend kader). Over het algemeen geldt dat er geen 
bestemmingswijzigingen mogelijk zijn als daardoor de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het gebied significant worden aangetast. Dit alles tenzij er geen reële alternatieven zijn 
en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Om te kunnen bepalen of de we-
zenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast, moet het be-
voegd gezag (de gemeente) erop toezien dat hiernaar in het geval van een 
bestemmingsplanwijziging door de initiatiefnemer onderzoek wordt verricht. Om een zorg-
vuldige afweging te kunnen maken zal de provincie de te behouden wezenlijke kenmerken  
 

Compensatiebeginsel Gelderland 

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het zogenaamde ‘nee, tenzij-regime’ afkomstig 

uit de Nota Ruimte. Dit betekent dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen de EHS niet mogelijk zijn als daarmee 

de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven 

zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. In de Ruimtelijke verordening van de provincie Gelderland 

wordt bij dit regime aangesloten. Zo bepaald artikel 19.1 van de Ruimtelijke verordening dat in een bestemmingsplan, 

voor een gebied gelegen binnen de EHS, geen bestemmingen mogen worden toegestaan waardoor de wezenlijke 

kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast. Bij vaststelling van bestemmingsplannen moeten 

gemeenten dus rekening houden met de EHS.  
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8.2.2. Soortenbescherming 
 
Flora- en faunawet 
De bescherming van soorten is in Nederland geïmplementeerd in de Flora- en faunawet 
(Ffw). Op grond van de Ffw is een groot aantal dier- en plantensoorten aangewezen als 
beschermde inheemse soort. Ten aanzien van de beschermde inheemse diersoorten kent 
de Ffw een verbod op het verontrusten, vangen en doden van soorten en het verstoren, 
vernielen en beschadigen van hun nesten, voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen (artikel 
9 tot en met 12). Ten aanzien van de beschermde inheemse plantensoorten geldt een 
verbod op het plukken en anderszins beschadigen (artikel 8). Voor alle soorten (beschermd 
en onbeschermd) kent de Ffw een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen 
voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en 
hun leefomgeving. Dit is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt en verder gaat 
dan de beschermde plant- en diersoorten.  
 
De beschermde dier- en plantensoorten, die zijn opgenomen in de Ffw, zijn verdeeld in 
tabellen (zie het volgende kader). Tabel 1 geeft de algemene soorten weer, die licht 
beschermd zijn. In dit rapport wordt naar deze soorten verwezen als ‘tabel 1-soort’. Tabel 2 
geeft de minder algemene, middelzwaar beschermde soorten weer. In tabel 3 staan 
soorten die worden genoemd in bijlage I van de AMvB Ffw en soorten vermeld in bijlage IV 
van de HR en deze zijn zwaar beschermd. In dit rapport worden soorten die staan vermeld 
in de tabellen 2 en 3 van de AMvB Ffw aangeduid met de termen ‘tabel 2-soort’ 
respectievelijk ‘tabel 3-soort’. Alle inheemse vogelsoorten vallen onder een 
beschermingsregime dat gelijk is als dat van de tabel 3-soorten. Alleen als negatieve 
effecten tijdens de aanleg of gebruiksfase optreden moet in sommige gevallen een 
ontheffing worden aangevraagd. 
 

Beschermingregimes Ffw 

 

Algemene soorten 

Voor algemene soorten (tabel 1-soorten of licht beschermd) geldt een vrijstelling voor artikel 8 tot en met 12 van de 

Ffw. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden 

aangevraagd. 

 

Minder algemene soorten 

Voor een aantal minder algemene soorten (tabel 2-soorten of middelzwaar beschermd) geldt een vrijstelling voor arti-

kel 8 tot en met 12 van de Ffw, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van EL&I (voor-

heen LNV) goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode kan door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden 

ter goedkeuring door de Minister van Economische zaken, Landbouw & Innovatie of er kan een reeds goedgekeurde 

gedragscode worden gebruikt. Wanneer volgens een goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt, hoeft voor deze 

soorten geen ontheffing te worden aangevraagd. Als niet volgens een goed gekeurde gedragscode wordt gewerkt 

moet voor negatieve effecten op deze soorten een ontheffing van de Ffw worden aangevraagd. Bij de beoordeling van 

deze ontheffing vindt een zogenaamde lichte toets plaats, wat wil zeggen dat alleen wordt getoetst of geen afbreuk 

wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 

Soorten van bijlage I van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

Voor het veroorzaken van negatieve effecten op soorten in deze groep (tabel 3-soorten of zwaar beschermd) is een 

ontheffing noodzakelijk. Deze ontheffingaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de 

wet genoemd belang (zie volgende alinea), 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van in-

standhouding van de soort.  

 

Een ontheffing voor soorten van bijlage I van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten kan worden 

aangevraagd op grond van alle belangen uit dit Besluit.  
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Hieronder vallen onder andere:  

- bescherming van flora en fauna (b); 

- volksgezondheid of openbare veiligheid (d); 

- dwingende redenen van groot openbaar belang, van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke 

gunstige effecten (e); 

- uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j). 

 

Een ontheffing voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichlijn kan worden aangevraagd op grond van alle belangen 

uit de Habitatrichtlijn. Een groot verschil met het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten is dat belang j, 

uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, daarin niet is opgenomen. In die 

combinatie kan een initiatief alleen plaatsvinden als alle negatieve effecten volledig worden voorkomen. 

 

Vogelsoorten 

De meeste vogelsooren maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de 

Ffw. De Ffw kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is. Voor deze 

soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Voor het verstoren van vogels (in het 

broedseizoen) is het aanvragen van ontheffing voor ruimtelijke ingrepen in principe niet aan de orde omdat bijna altijd 

een alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn. Als dat niet mogelijk is, 

kan een vrijstelling van de ontheffingplicht aangevraagd worden op basis van een belang uit de Vogelrichtlijn. Dat zijn:  

- bescherming van flora en fauna (b); 

- veiligheid van het luchtverkeer (c); 

- volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 

 

Er is echter een uitzondering voor vogelsoorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Voor de volgende catego-

rieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele jaar: 

- nesten die buiten het broedseizoen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld: steenuil); 

- nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of af-

hankelijk van bebouwing of biotoop (bijvoorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus); 

- nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer 

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing (bijvoorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk); 

- vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te 

bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, buizerd en ransuil). 

 

Voor verstoring van deze soorten is een ontheffing noodzakelijk. Deze kan alleen aangevraagd worden op basis van 

de hierboven genoemde belangen uit de Vogelrichtlijn. 

 
8.3. Toets 

 
8.3.1. Beschermde gebieden 

 
Natura 2000 
De planlocaties liggen niet binnen de grenzen van een Natura 2000-gebieden. Daarom is 
van directe effecten op Natura 2000-gebieden geen sprake. De werkzaamheden hebben 
ook geen extern effect, als gevolg van de tussenliggende afstand. Er kan worden gecon-
cludeerd dat de aanlegwerkzaamheden voor het voornemen geen negatieve effecten heb-
ben op de instandhoudingsdoelen van nabijgelegen Natura 2000-gebied Veluwe. Het uit-
voeren van een voortoets in het kader van de Nbwet ’98 is daarom niet nodig.  
 
Beschermde natuurmonumenten 
Er ligt geen beschermd natuurmonument in de omgeving van het plangebied. Met betrek-
king tot beschermde natuurmonumenten is het uitvoeren van een voortoets in het kader 
van de Nbwet ’98 daarom niet nodig. 
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Ecologische hoofdstructuur 
Het plangebied ligt buiten de grenzen van de EHS. Eventuele negatieve effecten van 
werkzaamheden van het voornemen reiken niet tot in de EHS. Hierdoor worden negatieve 
effecten op de EHS uitgesloten. 
 

8.3.2. Beschermde soorten 

 
Tabel 8.1 geeft een overzicht van de gevolgen van het voornemen op de verschillende 
soortgroepen en hoe met deze gevolgen dient te worden omgegaan. Op 30 maart 2012 is 
een inventarisatieronde uitgevoerd voor Huismus, Steenmarter en Eekhoorn. Vanaf mei tot 
en met september 2012 zullen op vier momenten inventarisaties naar vleermuizen en de 
gierzwaluw plaatsvinden. 

 
Tabel 8.1. Tabel soortgroepen en bijbehorende gevolgen 

soortgroep beschermde soorten in het 

plangebied aanwezig? 

kans op overtreding 

verboden Ffw  

gevolgen ontheffing aanvragen 

Ffw? 

vaatplanten op de locatie Caretex is de 

beschermde kleine 

maagdenpalm aanwezig. Op 

de locatie Winkelcentrum is 

de gewone vogelmelk 

aanwezig. Het gaat om  

verwilderde of aangeplante 

exemplaren die geen 

beschermde status hebben 

nee geen nee  

grondgebonden 

zoogdieren 

ja, mogelijk komen enkele 

licht beschermde soorten 

voor op alle planlocaties 

 

 

van de steenmarter en 

eekhoorn zijn op geen van 

de deellocaties sporen of 

aanwijzingen gevonden die 

duiden op vaste 

verblijfplaatsen of nesten. 

Vraatsporen of uitwerpselen 

zijn evenmin gezien. Beide 

soorten zullen slechts 

incidenteel op de 

onderzochte locaties 

aanwezig zijn 

 

nee, voor licht 

beschermde soorten is 

een vrijstelling voor de 

Ffw van kracht 

 

nee 

geen 

 

 

 

 

nee 

nee, vrijstelling 

 

 

 

 

nee 

vleermuizen ja, op de planlocties komt 

foergaeergebied voor van 

mogelijk meerdere zwaarder 

beschermde 

vleermuissoorten 

 

 

 

 

ja, op de planlocatie komen 

nee, mits mitigerende 

maatregelen in acht 

worden genomen  

 

 

 

 

 

 

ja, wanneer 

gedurende de 

werkzaamheden moet 

het gebruik van 

kunstmatige verlichting 

worden vermeden 

 

 

 

 

nader onderzoek 

nee, mitigerende 

maatregelen en 

moment van 

werkzaamheden 

voorkomen dat de 

verbodsbepalingen van 

de Ffw overtreden 

worden 

 

ja, indien 
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soortgroep beschermde soorten in het 

plangebied aanwezig? 

kans op overtreding 

verboden Ffw  

gevolgen ontheffing aanvragen 

Ffw? 

mogelijk verblijfplaatsen 

voor van verschillende 

vleermuissoorten, met 

uitzondering van de locaties 

Hobbema en Caretex-

Orderbeek. 

verblijfplaatsen 

worden verwijderd 

conform het 

vleermuisprotocol 

dient te worden 

uitgevoerd om de 

aanwezigheid van 

verblijfplaatsen in 

beeld te brengen  

 

verblijfplaatsen worden 

aangetroffen wordt een 

ontheffing 

aangevraagd. Indien 

het op te stellen 

mitigatieplan 

voldoende wordt 

geacht door DR volgt 

hierop een ‘positieve 

afwijzing’ en kan 

conform het 

mitigatieplan worden 

gehandeld 

vogels ja, op alle planlocaties zijn 

mogelijk broedende vogels 

aanwezig 

 

 

 

 

ja, op de deellocatie 

Winkelcentrum zijn jaarrond 

beschermde nesten van 

huismussen aanwezig. De 

panden lijken daarnaast 

geschikt als broedlocatie 

voor gierzwaluwen 

ja 

 

 

 

 

 

 

ja, als nesten en 

mogelijke 

broedplaatsen van 

huismussen en 

gierzwaluwen worden 

verwijderd 

de werkzaamheden 

uitvoeren buiten het 

broedseizoen of 

aanvangen voor het 

broedseizoen en 

doorwerken 

 

de jaarrond 

beschermde 

nestplaatsen en 

mogelijke 

broedplaatsen van 

huismussen en 

gierzwaluwen worden 

gemitigeerd door 

vervangende 

nestruimte te creëren 

in het plangebied 

nee, voor broedvogels 

is het aanvragen van 

een ontheffing niet 

mogelijk (zie toelichting 

onder tabel)  

 

 

nee, voor broedvogels 

is het aanvragen van 

een ontheffing niet 

mogelijk (zie toelichting 

onder tabel). Het 

verlies aan jaarrond 

beschermde nesten of 

broedplaatsen wordt 

gemitigeerd door 

vervangende 

nestruimte te creëren. 

Hiertoe wordt 

voorafgaand een 

mitigatieplan 

opgesteld. Dit 

mitigatieplan kan 

Dienst Regelingen van 

het ministerie van E, L 

& I ‘positief afwijzen’, 

waarmee voldaan 

wordt aan de Flora- en 

faunawet 

 

reptielen nee nee nee nee 

amfibieën ja, het voorkomen van licht 

beschermde soorten op de 

planlocaties is niet uit te 

sluiten 

 

 

nee, voor licht 

beschermde soorten is 

een vrijstelling voor de 

Ffw van kracht 

 

 

geen 

 

 

 

 

 

nee, vrijstelling 
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soortgroep beschermde soorten in het 

plangebied aanwezig? 

kans op overtreding 

verboden Ffw  

gevolgen ontheffing aanvragen 

Ffw? 

ja, de mogelijkheid bestaat 

dat rugstreeppad verschijnt 

tijdens de werkzaamheden 

ja, rugstreeppad is 

zwaar beschermde 

soort en zodoende 

beschermd door de 

Ffw en de HR 

voorkómen dat 

rugstreeppad 

verschijnt op de 

planlocaties door 

mitigerende 

maatregelen te treffen 

(zie toelichting onder 

tabel) 

indien rugstreeppad op 

de planlocaties 

aanwezig is, dan zijn 

maatregelen die 

voorkomen dat de 

verbodsbepalingen van 

de Ffw overtreden 

worden, noodzakelijk. 

(zie toelichting onder 

tabel) 

 
Eekhoorn en steenmarter 
Van de steenmarter en eekhoorn zijn op geen van de deellocaties sporen of aanwijzingen 

gevonden die duiden op vaste verblijfplaatsen of nesten. Vraatsporen of uitwerpselen zijn 
evenmin gezien. Beide soorten zullen slechts incidenteel op de onderzochte locaties aan-

wezig zijn. Het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet is daarom niet no-
dig. 

 
Vleermuizen 
In het plangebied komen mogelijk foerageergebied en verblijfplaatsen van vleermuizen 
voor. In een aanvullend onderzoek in de zomer van 2012 wordt  de aanwezigheid van ver-
blijfplaatsen van vleermuizen al dan niet bevestigd. Indien dit het geval is, worden deze 
verblijfplaatsen binnen het plangebied gemitigeerd (teruggebracht). De planologische haal-
baarheid van het plan is met deze werkwijze aangetoond. 
 
Op de locatie Caretex-Orderbeek bevindt zich in de huidige situatie nog een jeugdhonk. In 
de spouwmuren van dit jeugdhonk bevinden zich geen verblijfplaatsen van vleermuizen 
(zie bijlage VI). Het jeugdhonk wordt in juni of juli 2012 gesloopt.  
 
Vogels 
Het aanvragen van ontheffing voor het verstoren van de broedende vogels in het 
plangebied is in principe niet mogelijk (broedseizoen: globaal 15 maart-15 juli). Er bestaat 
immers altijd een alternatief: werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn.  
 
Behalve werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn is het verstoren van vogels 
te voorkomen door de werkzaamheden voor het broedseizoen in te zetten en dan continu 
door te werken (werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels 
niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt wordt. 
 
Voor het verwijderen van jaarrond beschermde nesten is het aanvragen van een ontheffing 
ook niet mogelijk. Op de deellocatie Winkelcentrum zijn jaarrond beschermde nesten van 
huismussen aanwezig. De hier aanwezige panden lijken daarnaast geschikt als 
broedlocatie voor gierzwaluwen  
 
De jaarrond beschermde nestplaatsen en mogelijke broedplaatsen van huismussen en 
gierzwaluwen worden gemitigeerd door vervangende nestruimte te creëren in het 
plangebied. 
 
Rugstreeppad 
In de omgeving van de planlocatie komt mogelijk de rugstreeppad voor. De rugstreeppad is 
zwaar beschermd onder de Ffw (tabel 3-soort). Gedurende de bouwfase wordt met  het 
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treffen van mitigerende maatregelen voorkomen dat de rugstreeppad op de planlocatie 
verschijnt. 
 

8.4. Conclusie 
 
De gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden leidt niet tot negatieve effecten op de instandhou-
dingsdoelen van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Veluwe, beschermde natuurmonu-
menten en de Ecologische Hoofdstructuur. Het uitvoeren van een voortoets in het kader 
van de Natuurbeschermingswet 1998 is niet nodig.  
 
In het plangebied komen geen beschermde planten, zoogdieren (mogelijk met uitzondering 

van vleermuizen), amfibien, reptielen of insekten voor. Van de steenmarter en eekhoorn 
zijn op geen van de deellocaties sporen of aanwijzingen gevonden die duiden op vaste 

verblijfplaatsen of nesten. Het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet is 
daarom niet nodig. 

 
In het plangebied komen mogelijk foerageergebied en verblijfplaatsen van vleermuizen 
voor. In een aanvullend onderzoek in de zomer van 2012 wordt  de aanwezigheid van ver-
blijfplaatsen van vleermuizen al dan niet bevestigd. Indien dit het geval is, worden deze 
verblijfplaatsen binnen het plangebied gemitigeerd (teruggebracht). De jaarrond 
beschermde nestplaatsen en mogelijke broedplaatsen van huismussen en gierzwaluwen 
die zich bevinden op de deellocatie Winkelcentrum worden gemitigeerd door vervangende 
nestruimte te creëren in het plangebied. 
 

Gedurende de bouwfase wordt met het treffen van mitigerende maatregelen voorkomen 
dat de rugstreeppad op de planlocatie verschijnt. 

 
Mititgerende maatregelen 

In het plan zullen mitigerende maatregelen worden getroffen om vervangende nestruimte te 
creeren voor huismussen en gierzwaluwen. Deze vervangende nestruimte bestaat uit spe-

ciaal voor deze soorten gebouwde nestruimten in bijvoorbeeld dakconstructies. De plano-
logische haalbaarheid van deze maatregelen staat niet ter discussie.  

 
Indien noodzakelijk, worden ook vervangende verblijfplaatsen voor vleermuizen gecreëerd. 

Deze vervangende verblijfplaatsen bestaat uit speciaal voor deze soorten gebouwde 
vleermuiskasten, die worden aangebracht aan gebouwen of in bomen. De planologische 

haalbaarheid van deze maatregelen staat niet ter discussie. 
 

Deze mitigerende maatregelen worden vooraf beschreven in een mitigatieplan. 
 

 



 

Witteveen+Bos, AP520-2/vooe3/004 definitief 03 d.d. 1 juni 2012, Nieuw Orden omgevingsonderzoeken voor de deellocaties Caretex-
Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema 

55 

9. ARCHEOLOGIE 

 
9.1. Inleiding 

 
Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen en projecten dient het Verdrag van Malta in 

acht te worden genomen. Het Verdrag van Malta beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de 
bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat om archeologische resten als nederzettin-

gen, grafvelden, en gebruiksvoorwerpen. Het Verdrag van Malta is geïmplementeerd in de 
Wet op de archeologische monumentenzorg1. 

 
9.2. Vigerende wetgeving 

 
De huidige juridische basis voor het omgaan met archeologische waarden is de Wet op de 

archeologische monumentenzorg (Wamz). In 1998 is het Europese Verdrag van Valletta 
door de Staten Generaal geratificeerd.  

 
Dit verdrag is in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg verankerd, die officieel in-

werking is getreden op 1 september 2007, ondermeer als wijziging op de Monumentenwet 
1988. Hierin is geregeld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de cultuurhistorische en archeo-

logische waarden een onlosmakelijk onderdeel van de belangenafweging dienen te zijn. 
Vanuit de Wamz, Wabo en de Wro (Wet ruimtelijke ordening) is de gemeente het bevoegd 

gezag.  
 

De gemeente Apeldoorn neemt met het oog op de nationale wet- en regelgeving haar ver-
antwoordelijkheid ten aanzien van de bescherming van archeologische waarden. De wijze 

waarop met cultuurhistorie c.q. archeologie wordt omgegaan, wordt vastgelegd in het be-
stemmingsplan. 

 
De gemeente Apeldoorn heeft in februari 2006 de Nota I-cultuur vastgesteld. Deze nota 

over het cultuurhistorisch en archeologisch beleid bevat ook een beleidskaart voor de ge-
meente Apeldoorn. De Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA) is de verantwoor-

delijke afdeling voor archeologie binnen de gemeente en treedt op als bevoegd gezag. 
 

De gemeente Apeldoorn hanteert ten aanzien van de archeologie op dit moment de vol-
gende werkwijze:  

- bij het aantreffen van archeologische waarden vindt een waardestelling plaats met in-
achtneming van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, ofwel KNA, op grond 

waarvan een selectieadvies wordt opgesteld. Indien in een plangebied archeologische 
waarden aanwezig zijn, neemt de gemeente/provincie een besluit ten aanzien van de 

eventuele behoudenswaardigheid van deze waarden (selectiebesluit). Indien de waar-
den niet behoudenswaardig zijn, zijn geen verdere archeologische maatregelen nood-

zakelijk. Indien de waarden wel behoudenswaardig zijn, dient te worden bezien welke 
beheersmaatregelen in de gegeven omstandigheden de meest geëigende zijn. Hierbij 

genieten bescherming en inpassing de voorkeur. Indien behoud ter plaatse (behoud in 
situ) niet mogelijk is, kunnen de archeologische waarden veilig gesteld worden door 

middel van opgraven of bouwbegeleidend documenteren (behoud ex situ). 
 

                                                                                       

 
1
  Hoofdstuk 8 is integraal overgenomen uit de notitie Ruimtelijke onderbouwing archeologie Nieuw-Orden, Apel-

doorn, notitie TML 464 d.d. 23 februari 2012 door The Missing Link 
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9.3. Archeologische waarde van het plangebied 

 
The Missink Link heeft een acheologisch bureau- en verkennend booronderzoek gedaan 

naar het al dan niet aanwezig zijn van archeologische waarden in het plangebied. De bu-
reauonderzoeken voor de deellocaties Caretex, GOED, Winkelcentrum en Hobbema zijn 

opgenomen in bijlage VII. 
 

9.3.1. Algemeen 
 

Er is een middelhoge kans op het aantreffen van vondsten/sporen vanaf Bronstijd tot de 
Vroege Middeleeuwen, alsook een hoge kans op het aantreffen van vondsten/sporen vanaf 

de vroege Middeleeuwen tot en met Nieuwe Tijd. Hierbij geldt er een middelhoge verwach-
ting voor resten van begraving (kringgreppels, urnenvelden, grafheuvels) in de late prehis-

torie.  
 

Voor sporen van begraving uit latere periodes zijn geen concrete aanwijzingen bekend. 
Resten van bewoning kunnen voorkomen vanaf de late prehistorie tot en met de Nieuwe 

Tijd. Uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen kunnen resten aangetroffen worden 
van IJzerproductie. In het plangebied kunnen ook archeologische sporen en vondsten ver-

wacht worden die gerelateerd zijn aan het Herengoed ‘De Pas’.  
 

In het plangebied was de Ordermolen aanwezig. Deze is echter in 1931 afgebroken en de 
funderingen zijn hierbij hoogstwaarschijnlijk verwijderd, zoals ook door BAAC wordt ge-

steld. Hiermee dient ons inziens geen rekening gehouden te worden bij de ontwikkeling. 
Verder kunnen er resten van een aantal Nieuwe Tijdse boerderijen en sporen van landin-

richting uit deze periode aangetroffen worden. 
 

Alleen aan de noordzijde van deelgebied Caretex-Orderbeek (rond boringen 5 en 6) en 
mogelijk ook rond boring 22 in deelgebied Hobbema is de oorspronkelijke bodemopbouw 

intact. Alleen rond deze boringen is sprake van een kans op archeologische waarden in si-
tu. 

 
9.3.2. Vervolgonderzoek 

 
Op basis van het verkennend booronderzoek wordt in het noordelijke deel van het deelge-

bied Caretex–Orderbeek (rond boringen 5 en 6) en in deelgebied Hobbema (rond boring 
22) tijdens de aanlegfase van het project inventariserend onderzoek in de vorm van een 

karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hiermee wordt de zone met in-
tacte bodemopbouw rondom deze boringen verder gekarteerd, en kunnen eventuele ar-

cheologische vindplaatsen worden opgespoord.  
 

De overige delen van de deellocaties Caretex-Orderbeek en Hobbema, alsook de volledige 
deelgebieden GOED en Winkelcentrum, worden door de gemeente Apeldoorn vrijgegeven 

voor ontwikkeling. Hier hoeft dus geen verder archeologisch onderzoek meer plaats te vin-
den. 

 
9.4. Conclusie 

Tijdens de aanlegfase van het project inventariserend onderzoek in de vorm van een karte-
rend/waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd rondom drie boringen op de deelloca-

ties Caretex-Orderbeek en Hobbema. Op de overige delen van de deellocaties Caretex-
Orderbeek en Hobbema, GOED en Winkelcentrum hoeft dus geen verder archeologisch 

onderzoek meer plaats te vinden. 
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10. WATER 

 
10.1. Inleiding 

 
Deze waterparagraaf is het resultaat van het watertoetsproces. Dit proces omvat het vroeg-

tijdig informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten 
in ruimtelijke plannen en besluiten. De gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor: 

- de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater; 
- de doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater; 

- het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. 

 
Waterschap Veluwe is de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder. De waterpara-

graaf is tussentijds voorgelegd aan het Waterschap. De reacties van het waterschap en de 
gemeente zijn verwerkt in deze waterparagraaf. 

 
10.2. Bestaande situatie 

 
10.2.1. Grondwater en drainage 

 
Apeldoorn ligt op de overgang van het gestuwde gebied van de Veluwe naar het lager ge-
legen IJsseldal. De gestuwde grove zandpakketten van het Veluwemassief hebben hun 
huidige vorm gekregen door invloed van landijstongen uit de Saalien-ijstijd. Het IJsseldal is 
later opgevuld met veelal kleiige afzettingen. In Apeldoorn-West is sprake van kleischotten, 
waarvan enkel de globale ligging bekend is. Dit leidt in Apeldoorn-West tot een schijn-
grondwaterspiegel. In de wijk Orden is daardoor regelmatig sprake van grondwateroverlast 
(zie afbeelding 10.1). 
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Afbeelding 10.1. Hydrologische dwarsdoorsnede van Apeldoorn-West 

 

 
Bron: optimalisatie grondwatermeetnet, Witteveen+Bos. 

 

In de wijk Orden staan diverse peilbuizen. Er is langjarig gemeten (1966 tot heden). In tabel 
10.1 zijn hiervan de resultaten weergegeven. 

 
Tabel 10.1. Peilbuisgegevens van de grondwaterstand (m + NAP) 

peilbuis locatie maai- 

veld 

gem. gem. on- 

der mv 

GHG GHG on- 

der mv 

GLG GLG on- 

der mv 

A0035 t.h. van Ostadeln 2 23,07 21,17 - 1,90 22,00  - 1,07 20,14 - 2,93 

A0036 hoek J Steenln - Rembrandtln 24,25 22,18 - 2,07 22,83 - 1,42 21,55 - 2,70 

33BP0087 hoek J Steenln - Rembrandtln 24,29 22,07 - 2,22 22,51 - 1,77 21,53 - 2,76 

A0037 hoek V Mierisstr - Ruysdaelln 22,60 19,88 - 2,72 20,49 - 2,12 18,97 - 3,63 

 
Er is op deze locatie geen sprake van een grondwaterbeschermingsgebied (bron: Water-

plan Gelderland 2010-2015). 
 

10.2.2. Oppervlaktewater 
 

Door de wijk Orden stroomt de Orderbeek. Deze is voor een groot deel ondergronds ge-
bracht, maar deze wordt bij de gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden weer zichtbaar gemaakt. 

De Orderbeek liep vroeger langs de Locatie Caretex-Orderbeek, waar een wasserij stond 
die het water uit de beek gebruikte in het proces. Nu loopt de Orderbeek in een buis onder 

de weg door en komt verderop uit in de hoofdwaterleiding. De Orderbeek valt onder de 
HEN-wateren: water van het hoogst ecologische niveau. Het benadert de meest natuurlijke 

situatie. De provincie wil die ecologische waarde beschermen en eventuele negatieve be-
invloeding terugdringen. 
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10.2.3. Natuur 

 
Binnen en nabij het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. 

 
10.2.4. Riolering 

 
Het plangebied van de gebiedsontwikkeling Nieuw Orden ligt in het bemalingsgebied Apel-

doorn-West. Hier ligt een gemengd rioolstelsel. In dit bemalingsgebied stroomt al het af-
valwater onder vrijverval naar de aan de noordzijde van het bemalingsgebied gelegen af-

valwaterzuiveringsinstallatie.  
 

Beleid is om in dit bemalingsgebied daar waar mogelijk regenwater af te koppelen van het 
gemengde riool. Door de sloop van de bestaande percelen wordt verhard oppervlak afge-

koppeld. Van de nieuwe daken en terrein worden geen verharde oppervlakken meer op het 
bestaande rioolstelsel aangesloten. 

 
10.2.5. Beleidskader 

 
Het Apeldoorns Waterplan is in 2005 opgesteld door een projectgroep onder leiding van de 

gemeente Apeldoorn, waarin naast de gemeente Apeldoorn het waterschap Veluwe en Vi-
tens participeerden. Dit waterplan is bedoeld als koepeldocument voor alle water- en wa-

tergerelateerde plannen in Apeldoorn. Het beschrijft de visie van de Apeldoornse water-
partners - Vitens, waterschap Veluwe en gemeente Apeldoorn - op water in de stad en de 

dorpen. Dit plan dient als kaderstelling voor het onderhoud en voor toekomstige plannen 
met water. Tevens dient het plan als basis voor communicatie en als toetsingskader voor 

de watertoets. Het waterplan gaat in op het afkoppelen en bergen van regenwater en het 
herstel van beken en sprengen. 

 
Voor de wijk Orden wordt specifiek de Orderbeek genoemd. Deze loopt nu nog voor een 

groot deel ondergronds, maar het plan is om de beek weer geheel of grotendeels boven-
gronds te brengen. Als streefbeeld wordt genoemd: ‘een beek met een natuurlijk beeld, met 

mogelijkheden tot recreatief medegebruik tot de ringweg, en die daarna onderdeel is van 
de woonstraten’. 

 
Als uitwerking van het Apeldoorns Waterplan 2005-2015 is het rapport ‘Visie Orderbeek’ 

opgesteld. De beekzone heeft een minimale breedte van 10 m. Verder wordt genoemd: de 
Caretex-wasserij is buiten bedrijf en reeds gesloopt. Het huidige winkelcentrum voldoet niet 

meer aan de hedendaagse eisen. Een ontwikkelcombinatie is bezig met een studie naar 
deze locatie aan de hand van een aantal gemeentelijke uitgangspunten en randvoorwaar-

den. Er wordt een nieuw winkelcentrum gerealiseerd, in combinatie met woningbouw. De 
Orderbeek vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt, in cultuurhistorische zin en als ruimte-

lijk element in het plan. Het trace van de beek loopt over het Caretex terrein, steekt de 
Laan van Orden over, loopt door het park naar de Van Mierisstraat en zal verder zijn weg 

vervolgen in richting van de Zanderijweg. Belangrijke aandachtspunten in het ontwerp zijn 
het moment waar de beek boven het maaiveld komt bij de ring en het aanwezige hoogte-

verschil op het Caretex-terrein. 
 

10.3. Planaspecten 
 

10.3.1. Bouwplan en waterberging 
 

De verwachting is dat het bestaande verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het ge-
mengde rioolstelsel en het nieuwe oppervlak niet meer wordt aangesloten, maar zal gro-
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tendeels infiltreren in de bodem. Het verhard oppervlak zal ongeveer overeenkomen met 

het oude verhard oppervlak. Een vergunning voor het versneld tot afvoer laten komen van 
hemelwater is niet vereist. In de infiltratievoorzieningen zal minimaal 20 mm berging wor-

den aangelegd, met een overloop naar de Orderbeek.  
 

10.3.2. Riolering 
 
Afvalwater 
Het afvalwater van de nieuwe bebouwing kan onder vrij verval op de gemengde riolering 

worden aangesloten. De bouwpeilen van de nieuwe bebouwing liggen minimaal 0,20 m bo-
ven de bestaande weghoogtes. Eventuele afvalwaterlozingen uit kelders worden door mid-

del van pompjes geloosd op het bestaande gemengde rioolstelsel. 
 
Hemelwater 
Het hemelwater van de daken en terreinen wordt zoveel mogelijk bovengronds naar infiltra-

tievoorzieningen geleid. Op de Locatie Caretex-Orderbeek worden in de tuinen van de 
blokken A en B indien nodig infiltratiekoffers aangelegd. In de rijbanen tussen de parkeer-

vakken wordt infiltratiestraatwerk toegepast. 
 

Op de locatie winkelcentrum wordt waar mogelijk berging op een begroeid dak toegepast 
en daarnaast wordt het parkeerplein van infiltratiestraatwerk voorzien. Bij de Hobbema-

locatie infiltreren de daken in de tuinen via koffers en in de wegen worden IT-riolen voor-
zien. Deze infiltratievoorzieningen hebben een minimale berging van 20 mm en krijgen 

waar mogelijk een overloop naar de Orderbeek.  
 

10.3.3. Grondwater 
 
Het grondwaterpeil ligt voor de Hobbemalocatie tussen de 160 en de 355 cm onder maai-
veld. Het grondwaterpeil in de andere locaties ligt tussen de 140 en de 270 cm onder 
maaiveld. Het gebied ligt in de grondwaterfluctuatiezone zoals provincie Gelderland deze 
heeft gedefinieerd. Door het toepassen van oppervlakkige afvoer en reinigende infiltratie-
voorzieningen wordt voorkomen dat het te infiltreren hemelwater de bodem en het grond-
water verontreinigt. Ingrepen voortkomend uit dit plan zullen geen bodemlagen aantasten 
als gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert. 
 

10.3.4. Oppervlaktewater 

 
Bij het bovengronds brengen van de beek zal voorkomen moeten worden dat het water in 

de beek niet direct infiltreert, omdat het grondwater relatief ver onder het maaiveld zit. De 
beek dient dan in een goot of bak met bodemafdichting te worden aangelegd. 

 
10.3.5. Voorkomen van verontreinigingen 

 
Een belangrijke potentiële bron van verontreinigingen zijn uitlogende bouwmaterialen (zo-

als koper, lood en zink). Voorgesteld wordt om zo min mogelijk van deze materialen toe te 
passen en uitsluiten duurzame (niet uitlogende) materialen toe te passen. 

 
10.4. Afstemming gemeente Apeldoorn en waterschap Veluwe 

 
De gemeente Apeldoorn … [PM] 

 
Het waterschap Veluwe …[PM] 

 



 

Witteveen+Bos, AP520-2/vooe3/004 definitief 03 d.d. 1 juni 2012, Nieuw Orden omgevingsonderzoeken voor de deellocaties Caretex-
Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema 

63 

11. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

 
Het bestemmingsplan maakt een activiteit mogelijk die is opgenomen in onderdeel D van 

de bijlage bij het Besluit m.e.r., te weten een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip 
van winkelcentra). Een m.e.r.-beoordeling is in dit geval verplicht maar omdat de drempel-

waarden voor deze activiteit niet worden overschreden gelden er geen vormvereisten. In 
het kader van dit ontwerp bestemmingsplan is daarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling 

uitgevoerd. 
 

Ten behoeve van dit ontwerp bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op 
gebied van bodemgesteldheid, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en flora en fauna 

(zie de vorige hoofdstukken).  
 

Op basis van deze onderzoeken is beoordeeld of de realisatie van Nieuw Orden belangrij-
ke nadelige effecten op het milieu kan hebben. De beoordeling is verricht aan de hand van 

de criteria uit de Europese richtlijn voor milieueffectbeoordeling: 
1. kenmerken van het project; 

2. plaats van het project; 
3. kenmerken van het potentiële effect. 

 
11.1. Kenmerken van het project  

 
Het project betreft een binnenstedelijke herstructurering van een bestaand stedelijk gebied. 

Op de locatie Caretex stond vroeger een wasserij, en worden nu na uitvoering van een bo-
demsanering woningen gebouwd. De bestaande gebouwen op de locatie GOED worden 

gerenoveerd en krijgen gedeeltelijk een andere functie (maatschappelijk). De woningen op 
de locatie Winkelcentrum maken plaats voor een nieuw winkelcentrum inclusief een su-

permarkt. Op de locatie Hobbema maakt een school plaats voor woningen.  
 

Het project is een vrij grote binnenstedelijke ingreep. Desondanks worden op basis van de 
kenmerken van het project geen belangrijke nadelige effecten op het milieu verwacht, om-

dat: 
- het project plaats vindt binnen bestaand stedelijk gebied; 

- de stedenbouwkundige en verkeerskundige structuur van het plangebied grotendeels 
behouden blijven; 

- het project onder meer een verbetering van de leefbaarheid van het plangebied beoogt. 
 
Conclusie 
Op basis van aard en omvang van het project worden geen belangrijke nadelige effecten 

op het milieu verwacht.  
 

11.2. Plaats van het project 
 

De planlocatie bevindt zich in bestaand stedelijk gebied met een tamelijk hoge bebou-
wingsdichtheid. De locatie is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied of van de Ecolo-

gische Hoofdstructuur (EHS). Wel liggen in de nabijheid van de planlocatie diverse grotere 
en kleinere stedelijke groenstructuren. Onderdeel van het project vormt de heraanleg van 

de Orderbeek in het openbaar gebied; nu ligt deze verstopt in het stedelijk rioleringssys-
teem. 

 
Het project is een vrij grote binnenstedelijke ingreep. Desondanks worden op basis van de 

plaats van het project geen belangrijke nadelige effecten op het milieu verwacht, omdat: 
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- het project een verbetering van de leefbaarheid en een verhoging van het voorzienin-

genniveau in de wijk Orden beoogt, op een locatie die nu ook al als buurtcentrum func-
tioneert; 

- de stedenbouwkundige en verkeerskundige structuur van het plangebied grotendeels 
behouden blijven, en zelfs versterkt worden met de heraanleg van de Orderbeek; 

- de planlocatie geen deel uitmaakt van een Natura 2000-gebied of de EHS. 
 
Conclusie  
Op basis van de plaats van het project worden geen belangrijke nadelige effecten op het 

milieu verwacht.  
 

11.3. Potentiële effecten 
 

De gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden gaat gepaard met een bodemsanering en leidt tot 
toename van de verkeersintensiteiten in de omgeving. Voor de verschillende milieuaspec-

ten is onderzoek uitgevoerd met de volgende conclusies: 
- verkeersafwikkeling: in totaal vindt er een stijging plaats van de verkeersaantrekkende 

werking. Per etmaal neemt de verkeersaantrekkende werking van de vier deellocatieen 
in totaal met circa 1.800 verkeersbewegingen toe. Deze komt bijna geheel voor reke-

ning van de gezamenlijke locaties GOED en Winkelcentrum, die straks het nieuwe Hart 
van Orden vormen. Hier neemt de verkeersaantrekkende werking toe met 78 %, van 

2.263 tot 4.037 verkeersbewegingen per etmaal. Omdat Nieuw Orden rechtstreeks 
aantakt op de stadsring (Laan van Spitsbergen) worden deze verkeersbewegingen 

meteen opgenomen in de bestaande stedelijke verkeersstromen; 
- bodem en water: in voldoende mate is aangetoond dat de bodemkwaliteit in het plan-

gebied geschikt is voor de beoogde bestemmingen, met uitzondering van de locatie 
Winkelcentrum. Ter plaatse van deze locatie wordt nog een verkennend bodemonder-

zoek uitgevoerd. Een positief effect levert de heraanleg van de Orderbeek in het open-
baar gebied; 

-  luchtkwaliteit: Nieuw-Orden draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Hiermee voldoet het plan aan de luchtkwaliteitseisen van de Wet 

milieubeheer; 
- geluid: een groot deel van het verkeer van en naar het nieuwe Hart van Orden zal zich 

afwikkelen via de Laan van Spitsbergen. De verkeerstoename bedraagt hier maximaal 
20 %, waardoor de toename van de geluidbelasting van deze weg lager is dan 1 dB(A). 

Deze toename is akoestisch niet herkenbaar; 
- externe veiligheid: de vier deellocatieen die gebiedsontwikkeling Nieuw Orden liggen 

buiten plaatsgebonden risicocontouren en invloedsgebieden van risicobronnen. Daar-
naast vindt er geen relevant transport van gevaarlijke stoffen plaats over de nabijgele-

gen ontsluitingswegen, zoals de Laan van Spitsbergen en de Laan van Orden; 
- natuurtoets: op basis van veldonderzoek worden er geen significante, negatieve ecolo-

gische effecten verwacht. Wel zijn er enkele aandachtspunten:  

⋅ mogelijk bevinden zich in het plangebied nestplaatsen voor vleermuizen. Mocht uit 

onderzoek blijken dat dit inderdaad het geval is, dan worden deze gemitigeerd met 
bijvoorbeeld nestkasten voor vleermuizen; 

⋅ op de deellocatie Winkelcentrum bevinden zich in de bestaande woningen broed-
plaatsen van huismussen en gierzwaluwen. Om die reden wordt in het plan ge-
zorgd voor vervangende nestruimte voor deze soorten; 

⋅ werkzaamheden worden buiten het vogelbroedseizoen uitgevoerd. 
 
Conclusie  

Op basis van de potentiële effecten van het project worden geen belangrijke nadelige 

effecten op het milieu verwacht.  
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11.4. Conclusie m.e.r.-plicht 

 
Op basis van de in dit rapport beschreven m.e.r.-beoordeling kan worden geconcludeerd 

dat voor de voorgenomen activiteit, de gebiedsontwikkeling Nieuw-Orden, geen milieuef-
fectrapportage noodzakelijk is.  
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richting op de locatie gevestigd was. De locatie wordt als verdacht aangemerkt voor VOCl, 

vluchtige aromaten en fenol. Aangezien de stoffen vluchtig zijn en zich verspreiden via het 
grondwater richt het onderzoek zich in eerste instantie alleen op het grondwater. Op de lo-

catie worden twee peilbuizen geplaatst (freatisch filter). Na minimaal 1 week na plaatsing 
worden de peilbuizen bemonsterd en geanalyseerd op VOCl, vluchtige aromaten en fenol-

index.  
 
3. VELD- EN CHEMISCH ONDERZOEK 
 
3.1. Veldonderzoek 
 

Het veldwerk is uitgevoerd door de milieumeetdienst van Witteveen+Bos. De werkzaamhe-
den zijn uitgevoerd volgens de in bijlage I genoemde protocollen en erkenningen.  

  
Op 16 april 2012 zijn op de locatie twee peilbuizen tot een diepte van 3,6 en 3,4 m-mv ge-

plaatst. De peilbuizen zijn na plaatsing gespoeld. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen 
bijzonderheden waargenomen, die duiden op een verontreiniging van de bodem.  

 
Op 24 april 2012 heeft de grondwaterbemonstering plaatsgevonden. Tijdens de bemonste-

ring zijn de grondwaterstand, pH en Ec gemeten. De pH en Ec zijn normaal te noemen 
voor de ligging van de locatie. 

 
Tabel 3.1. Resultaten grondwaterbemonstering 

peilbuis filterstelling 

(m-mv) 

grondwater-

stand (m-mv) 

pH Ec (µS/cm) kleur geur 

1 2,5-3,5 1,82 6,84 432 matig helder - 

2 2,35-3,35 1,73 6,73 487 matig helder - 

 

In bijlage III is een situatietekening met de boorlocaties opgenomen. De boorprofielen zijn 
opgenomen in bijlage IV. 

 
3.2. Chemisch onderzoek 

 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Analytico te Barneveld. 

 
Het grondwater uit peilbuizen 1 en 2 is geanalyseerd. VOCl, vluchtige aromaten en fenol. In 

bijlage VI zijn de analysecertificaten weergegeven. 
 
3.3. Toetsingskader 
 

In de ‘Circulaire bodemsanering 2009 [ref. 1.]’ zijn interventiewaarden vastgelegd voor 
grond en streefwaarden en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden 

voor grond zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2.] met bijbehorende Rege-
ling [ref. 3.]. 

 
Voor grondwater zijn streef- (S) en interventiewaarden (I) vastgesteld voor ondiep (< 10 m-

mv) en diep (> 10 m-mv) grondwater. Naast toetsing aan de streef- (S) en interventiewaar-
de (I) wordt tevens getoetst aan de zogenaamde tussenwaarde (T). De tussenwaarde is 

gedefinieerd als de helft van de sommatie van de streef- en interventiewaarde. De tussen-
waarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoord te wor-

den uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat.  
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Bij de beoordeling van de analyseresultaten is de volgende terminologie aangehouden 

(waarbij x = de gemeten concentratie): 
- x ≤ S : niet verontreinigd c.q. geen verhoogde concentratie; 

- S < x ≤ (S+I)/2 : licht verontreinigd c.q. licht verhoogde concentratie; 
- (S+I)/2 < x ≤ I : matig verontreinigd c.q. matig verhoogde concentratie; 

- x > I : sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogde concentratie. 

 

De toetsingstabellen van de toetsing aan de streef- en interventiewaarden zijn opgenomen 
in bijlage V. 

 
4. RESULTATEN EN CONCLUSIES 

 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grondwater uit de onderzochte peilbuizen niet 

verontreinigd is met VOCl, vluchtige aromaten en fenol. 
 

De algemene grondwaterkwaliteit is vastgesteld. Op basis van de onderzoeksresultaten is 
het niet aannemelijk dat de activiteiten hebben geleid tot een verontreiniging van de bo-

dem. Aanvullend onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 
 

Geadviseerd wordt onderhavige notitie voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde de 
gemeente Apeldoorn, ter formalisering van de onderzoeksresultaten en conclusies. 
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grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geen 

zwakke 

matige 

sterke 

uiterste 

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

filter

bentoniet afdichting

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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    1

Datum: 16-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin

-0,50

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, donkerbruin

-1,10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, bruinbeige

-2,20

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, grijsbeige

-3,60

    2

Datum: 16-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

klinker0,00
-0,05

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, donkerbruin

-1,20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, bruinbeige

-1,80

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, grijsbeige

-3,40
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Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
  
monstercode 1-1-1 S T I
filtertraject (m-mv) 2,5 - 3,5 
datum 24-4-2012 
certificaatnummer 2012070414 
  
  
 < 1,1  
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen < 0,2 - 0,20 15 30
Ethylbenzeen < 0,3 - 4,0 77 150
Fenolindex < 1,0  
Tolueen < 0,3 - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 <T 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) < 0,2  
ortho-Xyleen < 0,1  
 
PAK 
Naftaleen < 0,05 <T 0,010 35 70
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1 <T 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1 <T 0,010 65 130
1,1-Dichloorethaan < 0,6 - 7,0 454 900
1,2-Dichloorethaan < 0,6 - 7,0 204 400
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,14 <T 0,010 10,0 20
CKW (som) < 3,2  
Dichloormethaan < 0,2 <T 0,010 500 1000
Tetrachlooretheen (Per) < 0,1 <T 0,010 20 40
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1 <T 0,010 5,0 10,0
Trichlooretheen (Tri) < 0,6 - 24 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6 - 6,0 203 400
Vinylchloride < 0,1 <T 0,010 2,5 5,0
cis-1,2-Dichlooretheen < 0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1  
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Tabel 1: Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
  
monstercode 2-1-1 S T I
filtertraject (m-mv) 2,4 - 3,4 
datum 24-4-2012 
certificaatnummer 2012070414 
  
  
 < 1,1  
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen < 0,2 - 0,20 15 30
Ethylbenzeen < 0,3 - 4,0 77 150
Fenolindex < 1,0  
Tolueen < 0,3 - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 <T 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) < 0,2  
ortho-Xyleen < 0,1  
 
PAK 
Naftaleen < 0,05 <T 0,010 35 70
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1 <T 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1 <T 0,010 65 130
1,1-Dichloorethaan < 0,6 - 7,0 454 900
1,2-Dichloorethaan < 0,6 - 7,0 204 400
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,14 <T 0,010 10,0 20
CKW (som) < 3,2  
Dichloormethaan < 0,2 <T 0,010 500 1000
Tetrachlooretheen (Per) < 0,1 <T 0,010 20 40
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1 <T 0,010 5,0 10,0
Trichlooretheen (Tri) < 0,6 - 24 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6 - 6,0 203 400
Vinylchloride < 0,1 <T 0,010 2,5 5,0
cis-1,2-Dichlooretheen < 0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1  
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T.a.v. J. Zandbergen
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 27-04-2012

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-04-2012

Milieukundig onderzoek Frans Halslaan 4 te Apeldoo

AP520-1

2012070414

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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AP520-1

Analysecertificaat

27-04-2012/09:51

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-04-2012 A,B,C

24-04-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20<0.20µg/L

S Tolueen <0.30<0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.30<0.30µg/L

S o-Xyleen <0.10<0.10µg/L

S m,p-Xyleen <0.20<0.20µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 1)0.211)0.21µg/L

BTEX (som) <1.1<1.1µg/L

S Naftaleen <0.050<0.050µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20<0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60<0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10<0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60<0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60<0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60<0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

CKW (som) <3.2<3.2µg/L

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 1)0.141)0.14µg/L

S Vinylchloride <0.10<0.10µg/L

Somparameter waterdampvluchtige fenolen

Q Fenolindex <1.0<1.0µg/L

1

2

1-1-1

2-1-1 6826384

6826383

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-1-16826383 1 240 340 06912382911

6826383 1 240 340 06912382902

2-1-16826384 2 225 325 06910908361

6826384 2 225 325 06910908302
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254VOCL (11) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0544Fenolindex Spectrometrie (CFA) Cf. NEN-EN-ISO 14402 & NEN EN 13370

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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Industrielawaai - IL, [Toekomstige situatie 2023 - LAr,LT] , Geomilieu V1.91
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek

1 condensor   192213.86   468171.69      7.00     1.50 Normale puntbron   0.00 360.00

02 rijden winkelwagentjes P noord   192201.49   468183.65      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

03 rijden winkelwagentjes P noord   192217.79   468191.13      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

04 rijden winkelwagentjes P noord   192233.02   468198.35      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

05 rijden winkelwagentjes P noord   192196.41   468196.48      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

06 rijden winkelwagentjes P noord   192211.91   468202.89      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

07 rijden winkelwagentjes P noord   192227.94   468209.04      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

08 rijden winkelwagentjes P noord   192193.20   468207.17      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

09 rijden winkelwagentjes P noord   192209.77   468212.51      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

10 rijden winkelwagentjes P noord   192226.60   468217.05      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

11 rijden winkelwagentjes P noord   192192.40   468217.05      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

12 rijden winkelwagentjes P noord   192207.10   468221.06      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

13 rijden winkelwagentjes P noord   192224.73   468224.54      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

14 rijden winkelwagentjes P zuidwest   192199.08   468137.96      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

15 rijden winkelwagentjes P zuidwest   192195.07   468150.25      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

16 rijden winkelwagentjes P zuidwest   192192.13   468162.01      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

17 rijden winkelwagentjes P zuidwest   192188.39   468171.36      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00

18 rijden winkelwagentjes P zuidwest   192190.53   468182.32      0.00     0.50 Normale puntbron   0.00 360.00
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

1   42.50   65.30   71.10   72.60   74.70   72.70   70.40   67.00   58.90   79.97   1.25   3.01   4.77

02   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

03   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

04   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

05   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

06   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

07   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

08   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

09   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

10   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

11   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

12   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

13   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  12.64  14.85 --

14   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  10.33  12.54 --

15   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  10.33  12.54 --

16   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  10.33  12.54 --

17   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  10.33  12.54 --

18   40.30   50.10   57.70   57.70   60.80   63.50   72.40   73.00   69.30   77.04  10.33  12.54 --
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid

M1 P zuidwest      0.75      0.00   965   193 --  15

M2 P midden      0.75      0.00   908   182 --  15

M3 vrachtwagen supermarkt aankomst      1.50      0.00     1     1     1  10

M4 vrachtwagen supermarkt vertrek      1.50      0.00     1     1     1  10

M5 vrachtwagen supermarkt op terrein      1.50      0.00     2     2     2  10

M6 achteruitrijdsignalering      1.50      0.00     1     1     1   5

M7 Bevoorrading overige winkels      1.50      0.00     3 -- --  10
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lengte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

M1            93.01   47.10   56.20   67.80   75.70   81.50   86.20   81.10   74.40   64.80   88.81

M2           176.57   47.10   56.20   67.80   75.70   81.50   86.20   81.10   74.40   64.80   88.81

M3            92.93   61.90   81.90   87.70   91.70   99.70  101.70   98.60   94.30   86.50  105.65

M4            62.26   61.90   81.90   87.70   91.70   99.70  101.70   98.60   94.30   86.50  105.65

M5            14.53   61.90   81.90   87.70   91.70   99.70  101.70   98.60   94.30   86.50  105.65

M6            14.41   59.10   64.10   63.70   77.10   80.00  109.40  108.40   81.10   74.60  111.95

M7           202.11   58.90   78.90   84.70   88.70   96.70   98.70   95.60   91.30   83.50  102.65
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bijlageWitteveen+Bos
Modelgegevens: gebouwenAkoestisch onderzoek Supermarkt Orden

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

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

1 Supermarkt   192208,44   468135,16     7,00      0,00 0,80 0 dB

2 oostelijk deel   192266,47   468157,46     4,00      0,00 0,80 0 dB

3 oostelijk deel zuid, hoog   192274,59   468161,43    10,00      0,00 0,80 0 dB

4 oostelijk deel midden, middelhoog   192296,52   468176,74     7,00      0,00 0,80 0 dB

5 bovenwoningen Jan Steenlaan   192195,21   468225,50     6,00      0,00 0,80 0 dB

5 oostelijk deel noord, hoog   192261,92   468201,05    10,00      0,00 0,80 0 dB

7 woningen   192083,09   468390,99     8,00      0,00 0,00 0 dB

8 woningen   192109,46   468394,48     8,00      0,00 0,00 0 dB

9 woningen   192093,35   468313,42     8,00      0,00 0,00 0 dB

10 woningen   192136,96   468319,17     8,00      0,00 0,00 0 dB

11 woningen   192213,99   468115,11     9,00      0,00 0,80 0 dB

12 woningen   192232,77   468123,41     7,00      0,00 0,80 0 dB

13 woningen   192278,38   468139,34     7,00      0,00 0,80 0 dB

14 woningen   192333,37   468181,95     7,00      0,00 0,80 0 dB

15 woningen   192294,47   468224,83     7,00      0,00 0,80 0 dB

16 woningen   192338,87   468134,65     7,00      0,00 0,80 0 dB

17 woningen   192137,31   468127,22     7,00      0,00 0,80 0 dB

18 woningen   192160,66   468062,41     7,00      0,00 0,80 0 dB

19 woningen   192169,64   468056,68     7,00      0,00 0,80 0 dB
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: supermarkt

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A woningen Frans Halslaan 1.50 28.9 28.2 25.2 35.2 59.6

1_B woningen Frans Halslaan 4.50 32.2 31.1 28.4 38.4 58.6

2_A woningen Frans Halslaan 1.50 24.0 22.5 20.5 30.5 49.3

2_B woningen Frans Halslaan 4.50 28.4 26.7 24.6 34.6 49.2

3_A woningen Paulus Potterstraat 1.50 30.7 30.3 25.5 35.5 63.1

3_B woningen Paulus Potterstraat 4.50 33.3 32.5 28.2 38.2 62.0

3_C woningen Paulus Potterstraat 7.50 35.6 34.4 31.2 41.2 62.2

4_A nieuwbouw 5.50 31.9 30.5 28.1 38.1 56.2

4_B nieuwbouw 8.50 34.4 32.8 30.5 40.5 55.9

5_A nieuwbouw 5.50 34.0 32.4 30.2 40.2 56.0

5_B nieuwbouw 8.50 34.2 32.7 30.2 40.2 55.5

6_A nieuwbouw 5.50 35.4 33.6 29.0 39.0 54.6

6_B nieuwbouw 8.50 39.1 37.2 33.5 43.5 55.0

7_A nieuwbouw 5.50 31.6 29.9 27.7 37.7 48.3

8_A bovenwoningen Jan Steenlaan 4.50 41.9 40.6 33.7 45.6 68.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: parkeerterrein

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A woningen Frans Halslaan 1.50 26.2 24.1 9.9 29.1 56.7

1_B woningen Frans Halslaan 4.50 28.3 26.2 12.6 31.2 57.7

2_A woningen Frans Halslaan 1.50 25.6 23.5 11.8 28.5 59.6

2_B woningen Frans Halslaan 4.50 30.9 28.3 14.5 33.3 64.2

3_A woningen Paulus Potterstraat 1.50 36.4 34.2 13.2 39.2 60.6

3_B woningen Paulus Potterstraat 4.50 38.7 36.5 16.1 41.5 61.0

3_C woningen Paulus Potterstraat 7.50 39.6 37.4 21.3 42.4 65.1

4_A nieuwbouw 5.50 36.7 34.3 20.8 39.3 68.2

4_B nieuwbouw 8.50 39.3 37.0 25.2 42.0 70.7

5_A nieuwbouw 5.50 38.0 35.7 23.9 40.7 69.8

5_B nieuwbouw 8.50 40.3 38.0 25.5 43.0 71.3

6_A nieuwbouw 5.50 46.2 43.8 31.1 48.8 77.4

6_B nieuwbouw 8.50 49.0 46.5 33.8 51.5 80.7

7_A nieuwbouw 5.50 37.0 34.7 22.3 39.7 69.0

8_A bovenwoningen Jan Steenlaan 4.50 54.5 52.1 38.0 57.1 84.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A woningen Frans Halslaan 1.50 30.8 29.6 25.3 35.3 61.4

1_B woningen Frans Halslaan 4.50 33.7 32.3 28.5 38.5 61.2

2_A woningen Frans Halslaan 1.50 27.9 26.1 21.0 31.1 60.0

2_B woningen Frans Halslaan 4.50 32.8 30.6 25.0 35.6 64.3

3_A woningen Paulus Potterstraat 1.50 37.4 35.7 25.8 40.7 65.0

3_B woningen Paulus Potterstraat 4.50 39.8 38.0 28.4 43.0 64.5

3_C woningen Paulus Potterstraat 7.50 41.0 39.2 31.6 44.2 66.9

4_A nieuwbouw 5.50 38.0 35.8 28.8 40.8 68.4

4_B nieuwbouw 8.50 40.5 38.4 31.6 43.4 70.8

5_A nieuwbouw 5.50 39.4 37.4 31.1 42.4 70.0

5_B nieuwbouw 8.50 41.3 39.1 31.5 44.1 71.4

6_A nieuwbouw 5.50 46.5 44.2 33.2 49.2 77.4

6_B nieuwbouw 8.50 49.4 46.9 36.7 51.9 80.7

7_A nieuwbouw 5.50 38.1 35.9 28.8 40.9 69.0

8_A bovenwoningen Jan Steenlaan 4.50 54.7 52.4 39.4 57.4 84.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LA,max

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Aant.puntbr. Gem.snelheid

M1 P zuidwest   965   193 --            93.01          19  15

M2 P midden   908   182 --           176.57          36  15

M3 vrachtwagen supermarkt aankomst     1     1     1            92.93          10  10

M4 vrachtwagen supermarkt vertrek     1     1     1            62.26           7  10

M5 vrachtwagen supermarkt op terrein --     2     2            14.53           2  10

M6 achteruitrijdsignalering --     1     1            14.41           2   5

M7 Bevoorrading overige winkels     3 -- --           202.11          41  10
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LA,max

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lw. Totaal

M1  15.81  18.03 --   47.10   56.20   67.80   75.70   81.50   86.20   81.10   74.40   64.80   88.81

M2  16.07  18.27 --   47.10   56.20   67.80   75.70   81.50   86.20   81.10   74.40   64.80   88.81

M3  41.11  36.34  39.35   61.90   81.90   87.70   91.70   99.70  101.70   98.60   94.30   86.50  105.65

M4  41.30  36.53  39.54   61.90   81.90   87.70   91.70   99.70  101.70   98.60   94.30   86.50  105.65

M5 --  34.40  37.41   61.90   81.90   87.70   91.70   99.70  101.70   98.60   94.30   86.50  105.65

M6 --  34.43  37.44   59.10   64.10   63.70   77.10   80.00  109.40  108.40   81.10   74.60  111.95

M7  39.09 -- --    0.00   82.00   86.00   91.00   96.00  100.00   98.00   91.00   81.00  103.71

25-04-2012 17:25:55Geomilieu V1.91



Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LA,max

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

M1   47.10   56.20   67.80   75.70   81.50   86.20   81.10   74.40   64.80   88.81

M2   47.10   56.20   67.80   75.70   81.50   86.20   81.10   74.40   64.80   88.81

M3   61.90   81.90   87.70   91.70   99.70  101.70   98.60   94.30   86.50  105.65

M4   61.90   81.90   87.70   91.70   99.70  101.70   98.60   94.30   86.50  105.65

M5   61.90   81.90   87.70   91.70   99.70  101.70   98.60   94.30   86.50  105.65

M6   59.10   64.10   63.70   77.10   80.00  109.40  108.40   81.10   74.60  111.95

M7    0.00   82.00   86.00   91.00   96.00  100.00   98.00   91.00   81.00  103.71
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LA,max

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Richt. Hoek Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500

1 condensor supermarkt     1.50   0.00 360.00   42.50   65.30   71.10   72.60   74.70

02 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

03 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

04 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

05 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

06 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

07 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

08 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

09 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

10 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

11 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

12 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

13 rijden winkelwagentjes P noord supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

14 rijden winkelwagentjes P zuidwest supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

15 rijden winkelwagentjes P zuidwest supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

16 rijden winkelwagentjes P zuidwest supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

17 rijden winkelwagentjes P zuidwest supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

18 rijden winkelwagentjes P zuidwest supermarkt     0.50   0.00 360.00   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32

25-04-2012 17:24:56Geomilieu V1.91



Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LA,max

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k

1   72.70   70.40   67.00   58.90    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

02   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

03   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

04   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

05   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

06   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

07   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

08   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

09   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

10   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

11   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

12   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

13   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

14   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

15   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

16   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

17   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

18   72.92   83.50   84.17   80.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: LA,max

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

1   42.50   65.30   71.10   72.60   74.70   72.70   70.40   67.00   58.90   79.97

02   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

03   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

04   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

05   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

06   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

07   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

08   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

09   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

10   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

11   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

12   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

13   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

14   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

15   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

16   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

17   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02

18   40.67   60.28   68.15   66.04   69.32   72.92   83.50   84.17   80.37   88.02
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Witteveen+Bos B.V.Bestemmingsplan Orden

Overzicht piekgeluidniveaus LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT - definitief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A - bovenwoningen Jan Steenlaan

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

11_A bovenwoningen Jan Steenlaan 4,50 76,6 -- --

01 PIEK: rijden winkelwagentjes (15 dB red) 0,50 62,9 -- --

02 PIEK: rijden winkelwagentjes (15 dB red) 0,50 47,5 -- --

03 PIEK: vrachtwagen 1,50 76,6 -- --

04 PIEK: vrachtwagen 1,50 62,7 -- --

LAmax (hoofdgroep) 76,6 34,6 34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-05-2012 17:23:56Geomilieu V1.91



Witteveen+Bos B.V.Bestemmingsplan Orden

Overzicht piekgeluidniveaus LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT - definitief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 6_B - nieuwbouw

Groep: LAmax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

6_B nieuwbouw 8,50 70,1 -- --

01 PIEK: rijden winkelwagentjes (15 dB red) 0,50 48,7 -- --

02 PIEK: rijden winkelwagentjes (15 dB red) 0,50 55,3 -- --

03 PIEK: vrachtwagen 1,50 63,4 -- --

04 PIEK: vrachtwagen 1,50 70,1 -- --

LAmax (hoofdgroep) 70,1 38,2 38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-05-2012 17:25:42Geomilieu V1.91



Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Rapport: Resultatentabel

Model: LA,max

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_A woningen Frans Halslaan 1.50 56.0 56.0 56.0

1_B woningen Frans Halslaan 4.50 57.0 57.0 57.0

2_A woningen Frans Halslaan 1.50 42.8 41.7 41.7

2_B woningen Frans Halslaan 4.50 53.8 49.4 49.4

3_A woningen Paulus Potterstraat 1.50 57.0 57.0 57.0

3_B woningen Paulus Potterstraat 4.50 58.0 58.0 58.0

3_C woningen Paulus Potterstraat 7.50 58.2 58.2 58.2

4_A nieuwbouw 5.50 58.5 52.9 52.9

4_B nieuwbouw 8.50 59.9 53.8 53.8

5_A nieuwbouw 5.50 58.5 53.2 53.2

5_B nieuwbouw 8.50 60.6 54.0 54.0

6_A nieuwbouw 5.50 66.3 60.3 60.3

6_B nieuwbouw 8.50 71.0 62.5 62.5

7_A nieuwbouw 5.50 57.2 53.7 53.7

8_A bovenwoningen Jan Steenlaan 4.50 77.6 67.6 67.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Rapport: Resultatentabel

Model: LA,max

LAmax bij Bron voor toetspunt: 8_A - bovenwoningen Jan Steenlaan

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Cm

8_A bovenwoningen Jan Steenlaan 4.50 77.6 67.6 67.6

M6 achteruitrijdsignalering 1.50 67.6 67.6 67.6 0.0

M4 vrachtwagen supermarkt vertrek 1.50 67.3 67.3 67.3 0.0

M3 vrachtwagen supermarkt aankomst 1.50 66.8 66.8 66.8 0.0

M5 vrachtwagen supermarkt op terrein 1.50 61.2 61.2 61.2 0.0

1 condensor 1.50 35.0 35.0 35.0 0.0

02 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 46.9 46.9 -- 0.0

03 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 48.2 48.2 -- 0.0

04 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 48.1 48.1 -- 0.0

05 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 48.5 48.5 -- 0.0

06 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 50.8 50.8 -- 0.0

07 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 50.2 50.2 -- 0.0

08 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 50.5 50.5 -- 0.0

09 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 54.8 54.8 -- 0.0

10 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 52.2 52.2 -- 0.0

11 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 52.9 52.9 -- 0.0

12 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 60.8 60.8 -- 0.0

13 rijden winkelwagentjes P noord 0.50 54.1 54.1 -- 0.0

14 rijden winkelwagentjes P zuidwest 0.50 18.7 18.7 -- 2.2

15 rijden winkelwagentjes P zuidwest 0.50 33.2 33.2 -- 1.8

16 rijden winkelwagentjes P zuidwest 0.50 39.8 39.8 -- 1.3

17 rijden winkelwagentjes P zuidwest 0.50 41.6 41.6 -- 0.8

18 rijden winkelwagentjes P zuidwest 0.50 45.9 45.9 -- 0.0

M1 P zuidwest 0.75 49.5 49.5 -- 0.0

M2 P midden 0.75 62.4 62.4 -- 0.0

M7 Bevoorrading overige winkels 1.50 77.6 -- -- 0.0

LAmax (hoofdgroep) 77.6 67.6 67.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningen Intensiteiten AP520-1

1. Laan van Spitsbergen tussen  Laan van Orden en Sportlaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 10667 393 168 11228 11229 414 177 11820 11568 426 183 12177 13426 495 212 14132

avond 1929 71 30 2030 2030 75 32 2137 2092 77 33 2202 2427 89 38 2555

nacht 705 26 11 742 742 27 12 781 764 28 12 805 887 33 14 934

etmaal 13300 490 210 14000 14001 516 221 14738 14425 531 228 15184 16740 617 264 17621

2. Laan van Orden tussen  Laan van Spitsbergen en GOED

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 1556 32 16 1604 2665 55 27 2748 2746 57 28 2831 3186 66 33 3285

avond 281 6 3 290 482 10 5 497 496 10 5 512 576 12 6 594

nacht 103 2 1 106 176 4 2 182 181 4 2 187 211 4 2 217

etmaal 1940 40 20 2000 3323 69 34 3426 3424 71 35 3529 3973 82 41 4096

3. Rembrandtlaan tussen  Mauvestraat en Frans van Mierisstraat

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 786 16 0 802 822 17 0 839 847 17 0 865 983 20 0 1003

avond 142 3 0 145 149 3 0 152 153 3 0 156 178 4 0 181

nacht 52 1 0 53 54 1 0 55 56 1 0 57 65 1 0 66

etmaal 980 20 0 1000 1025 21 0 1046 1056 22 0 1078 1226 25 0 1251

4. Frans Halslaan tussen  Paulus Potterlaan en Rembrandtlaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 786 16 0 802 685 14 0 699 705 14 0 719 818 17 0 835

avond 142 3 0 145 124 3 0 126 127 3 0 130 148 3 0 151

nacht 52 1 0 53 45 1 0 46 47 1 0 48 54 1 0 55

etmaal 980 20 0 1000 854 17 0 871 879 18 0 897 1020 21 0 1041

5. Germanenlaan tussen  Laan van Orden en Romeinenlaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 1179 24 0 1203 1320 27 0 1347 1360 28 0 1388 1578 32 0 1610

avond 213 4 0 218 239 5 0 244 246 5 0 251 285 6 0 291

nacht 78 2 0 80 87 2 0 89 90 2 0 92 104 2 0 106

etmaal 1470 30 0 1500 1646 34 0 1680 1696 35 0 1730 1968 40 0 2008

6. Ordermolenweg tussen  Laan van Spitsbergen en Permekestraat

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 393 8 0 401 462 9 0 471 476 10 0 486 552 11 0 563

avond 71 1 0 73 84 2 0 85 86 2 0 88 100 2 0 102

nacht 26 1 0 27 31 1 0 31 31 1 0 32 36 1 0 37

etmaal 490 10 0 500 576 12 0 588 593 12 0 605 689 14 0 703

7. Frans van Mierisstraat tussen  Rembrandtlaan en Aalbert Cuyplaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 1556 32 16 1604 1617 33 17 1667 1666 34 17 1717 1933 40 20 1993

avond 281 6 3 290 292 6 3 301 301 6 3 310 349 7 4 360

nacht 103 2 1 106 107 2 1 110 110 2 1 113 128 3 1 132

etmaal 1940 40 20 2000 2016 42 21 2078 2077 43 21 2141 2410 50 25 2485

8. Mauvestraat tussen  Hobbemalaan en Ferdinand Bollaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 393 8 0 401 454 9 0 464 468 10 0 478 543 11 0 554

avond 71 1 0 73 82 2 0 84 85 2 0 86 98 2 0 100

nacht 26 1 0 27 30 1 0 31 31 1 0 32 36 1 0 37

etmaal 490 10 0 500 567 12 0 578 584 12 0 596 678 14 0 691

9. Hobbemalaan tussen  Frans van Mierisstraat en Mauvestraat

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 393 8 0 401 357 7 0 365 368 8 0 376 427 9 0 436

avond 71 1 0 73 65 1 0 66 67 1 0 68 77 2 0 79

nacht 26 1 0 27 24 0 0 24 24 0 0 25 28 1 0 29

etmaal 490 10 0 500 445 9 0 455 459 9 0 468 533 11 0 543

10.Laan van Spitsbergen tussen  Laan van Orden en Pieter de Hoochlaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 10667 393 168 11228 11124 410 176 11709 11460 422 181 12063 13300 490 210 14000

avond 1929 71 30 2030 2011 74 32 2117 2072 76 33 2181 2405 89 38 2531

nacht 705 26 11 742 735 27 12 774 757 28 12 797 879 32 14 925

etmaal 13300 490 210 14000 13870 511 219 14600 14289 526 226 15041 16583 611 262 17456

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling



Berekeningen Intensiteiten AP520-1

1. Laan van Spitsbergen tussen  Laan van Orden en Sportlaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 10667 393 168 11228 11229 414 177 11820 11568 426 183 12177 13426 495 212 14132

avond 1929 71 30 2030 2030 75 32 2137 2092 77 33 2202 2427 89 38 2555

nacht 705 26 11 742 742 27 12 781 764 28 12 805 887 33 14 934

etmaal 13300 490 210 14000 14001 516 221 14738 14425 531 228 15184 16740 617 264 17621

2. Laan van Orden tussen  Laan van Spitsbergen en GOED

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 1556 32 16 1604 2665 55 27 2748 2746 57 28 2831 3186 66 33 3285

avond 281 6 3 290 482 10 5 497 496 10 5 512 576 12 6 594

nacht 103 2 1 106 176 4 2 182 181 4 2 187 211 4 2 217

etmaal 1940 40 20 2000 3323 69 34 3426 3424 71 35 3529 3973 82 41 4096

3. Rembrandtlaan tussen  Mauvestraat en Frans van Mierisstraat

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 786 16 0 802 822 17 0 839 847 17 0 865 983 20 0 1003

avond 142 3 0 145 149 3 0 152 153 3 0 156 178 4 0 181

nacht 52 1 0 53 54 1 0 55 56 1 0 57 65 1 0 66

etmaal 980 20 0 1000 1025 21 0 1046 1056 22 0 1078 1226 25 0 1251

4. Frans Halslaan tussen  Paulus Potterlaan en Rembrandtlaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 786 16 0 802 685 14 0 699 705 14 0 719 818 17 0 835

avond 142 3 0 145 124 3 0 126 127 3 0 130 148 3 0 151

nacht 52 1 0 53 45 1 0 46 47 1 0 48 54 1 0 55

etmaal 980 20 0 1000 854 17 0 871 879 18 0 897 1020 21 0 1041

5. Germanenlaan tussen  Laan van Orden en Romeinenlaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 1179 24 0 1203 1320 27 0 1347 1360 28 0 1388 1578 32 0 1610

avond 213 4 0 218 239 5 0 244 246 5 0 251 285 6 0 291

nacht 78 2 0 80 87 2 0 89 90 2 0 92 104 2 0 106

etmaal 1470 30 0 1500 1646 34 0 1680 1696 35 0 1730 1968 40 0 2008

6. Ordermolenweg tussen  Laan van Spitsbergen en Permekestraat

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 393 8 0 401 462 9 0 471 476 10 0 486 552 11 0 563

avond 71 1 0 73 84 2 0 85 86 2 0 88 100 2 0 102

nacht 26 1 0 27 31 1 0 31 31 1 0 32 36 1 0 37

etmaal 490 10 0 500 576 12 0 588 593 12 0 605 689 14 0 703

7. Frans van Mierisstraat tussen  Rembrandtlaan en Aalbert Cuyplaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 1556 32 16 1604 1617 33 17 1667 1666 34 17 1717 1933 40 20 1993

avond 281 6 3 290 292 6 3 301 301 6 3 310 349 7 4 360

nacht 103 2 1 106 107 2 1 110 110 2 1 113 128 3 1 132

etmaal 1940 40 20 2000 2016 42 21 2078 2077 43 21 2141 2410 50 25 2485

8. Mauvestraat tussen  Hobbemalaan en Ferdinand Bollaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 393 8 0 401 454 9 0 464 468 10 0 478 543 11 0 554

avond 71 1 0 73 82 2 0 84 85 2 0 86 98 2 0 100

nacht 26 1 0 27 30 1 0 31 31 1 0 32 36 1 0 37

etmaal 490 10 0 500 567 12 0 578 584 12 0 596 678 14 0 691

9. Hobbemalaan tussen  Frans van Mierisstraat en Mauvestraat

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 393 8 0 401 357 7 0 365 368 8 0 376 427 9 0 436

avond 71 1 0 73 65 1 0 66 67 1 0 68 77 2 0 79

nacht 26 1 0 27 24 0 0 24 24 0 0 25 28 1 0 29

etmaal 490 10 0 500 445 9 0 455 459 9 0 468 533 11 0 543

10.Laan van Spitsbergen tussen  Laan van Orden en Pieter de Hoochlaan

licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal licht mid. zw. zwaar totaal

dag 10667 393 168 11228 11124 410 176 11709 11460 422 181 12063 13300 490 210 14000

avond 1929 71 30 2030 2011 74 32 2117 2072 76 33 2181 2405 89 38 2531

nacht 705 26 11 742 735 27 12 774 757 28 12 797 879 32 14 925

etmaal 13300 490 210 14000 13870 511 219 14600 14289 526 226 15041 16583 611 262 17456

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling

2011 basis 2011 met ontwikkeling 2013 met ontwikkeling 2023 met ontwikkeling
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: Herziening Orden en Hobbema 4

Groep: wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H Wegdek V(LV) V(MV) V(ZV)

001 Laan van Spitsbergen (LvO - Sportlaan)      0.00 referentiewegdek  50  50  50

002 Ln van Orden      0.00 referentiewegdek  30  30  30

003 Frans van Mierisstraat      0.00 elementenverharding in keperverband (30km/h)  30  30  30

004 Hobbemalaan      0.00 elementenverharding in keperverband (30km/h)  30  30  30

005 Mauvestraat      0.00 elementenverharding in keperverband (30km/h)  30  30  30

006 Ruysdaellaan      0.00 referentiewegdek  30  30  30

007 Laan van Spitsbergen (LvO - PdHlaan)      0.00 referentiewegdek  50  50  50

009 Rembrandtlaan      0.00 elementenverharding in keperverband (30km/h)  30  30  30

010 Frans Halslaan      0.00 elementenverharding in keperverband (30km/h)  30  30  30

25-04-2012 16:43:51Geomilieu V1.91



Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: Herziening Orden en Hobbema 4

Groep: wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LV(D) MV(D) ZV(D) LV(A) MV(A) ZV(A) LV(N) MV(N) ZV(N) LE (D) Totaal

001   1119.00     41.20     17.70    606.80     22.40      4.10     17.70      9.60      1.80  113.49

002    265.50      5.50      2.70    144.00      3.00      1.50     26.30      0.50      0.30  103.95

003    161.10      3.30      1.70     87.40      1.80      0.90     16.00      0.30      0.20  103.53

004     35.60      0.70 --     19.30      0.40 --      3.50      0.10 --   96.51

005     45.30      0.90 --     24.60      0.50 --      4.50      0.10 --   97.56

006 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

007   1108.00     41.00     17.50    601.00     22.00      9.50    110.00      4.00      1.70  113.45

009     81.90      1.70 --     44.40      0.90 --      8.10      0.20 --  100.15

010     68.20      1.40 --     37.00      0.80 --      6.80      0.10 --   99.35
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Model: Herziening Orden en Hobbema 4

Groep: wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (A) Totaal LE (N) Totaal

001  110.60  100.13

002  101.30   93.92

003  100.86   93.54

004   93.87   86.63

005   94.92   87.58

006 -- --

007  110.78  103.40

009   97.48   90.19

010   96.72   89.20
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Witteveen+Bos B.V.Bestemmingsplan Orden

Overzicht gebouwen

Model: Herziening Orden en Hobbema

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

001 woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

002 woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

003 woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

004 woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

005 flat Hobbemalaan 12-132    14,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

006 flat Mauvestraat    14,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

007 flat Mauvestraat    14,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

008 egw Hobbemalocatie     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

009 egw Hobbemalocatie     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

010 egw Hobbemalocatie     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

011 egw Hobbemalocatie     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

012 egw Hobbemalocatie     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

013 egw Hobbemalocatie     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

014 egw Hobbemalocatie     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

015 woning F v Mierisstr     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

016 woning F v Mierisstr     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

017 woning F v Mierisstr     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

018 woning F v Mierisstr     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

019 woning Hobbemalaan     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

020 woning Hobbemalaan     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

021 woning Hobbemalaan     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

101 Frans Halslaan 1-11     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

102 Frans Halslaan 13-21     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

103 Paulus Potterlaan 9-79    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

104 Ordenplein 1-7     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

105 Ordenplein 9-16     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

106 Ordenplein 17-24     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

107 Ordenplein 25-32     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

108 Winkelcentrum     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

109 Nw woningen boven winkelcentrum    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

110 Laan van Orden 318     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Witteveen+Bos B.V.Bestemmingsplan Orden

Overzicht gebouwen

Model: Herziening Orden en Hobbema

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

003 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

006 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

007 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

008 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

009 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

010 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

011 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

012 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

013 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

014 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

015 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

016 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

017 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

018 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

019 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

020 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

021 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

101 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

103 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

104 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

105 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

106 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

107 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

108 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

109 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

110 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23-04-2012 18:49:31Geomilieu V1.91



Witteveen+Bos B.V.Bestemmingsplan Orden

Overzicht bodemgebieden

Model: Herziening Orden en Hobbema

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Bf

001 Laan van Spitsbergen 0,00

002 Ln van Orden 0,00

003 Ln v Spitsbergen 0,00
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Herziening Orden en Hobbema 4

Model eigenschap

Omschrijving Herziening Orden en Hobbema 4

Verantwoordelijke DIJD2

Rekenmethode RMW-2006

Modelgrenzen (191850.00, 467850.00) - (193220.00, 468760.00)

Aangemaakt door Riem2 op 08-11-2011

Laatst ingezien door dijd2 op 25-04-2012

Model aangemaakt met Geomilieu V1.81

Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing

Geïmporteerd door Niet van toepassing

Definitief Niet van toepassing

Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten

Standaard bodemfactor 0.00

Zichthoek [grd] 2

Meteorologische correctie Standaard RMW-2006, SRM II

C0 waarde 3.50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Standaard RMW-2006, SRM II

Luchtdemping [dB/km] 0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
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Witteveen+BosBestemmingsplan Orden

Commentaar
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Tabel VV.1. Stratenbestanden 2013-, 2013+, 2020- en 2020+* 

intensiteit [ mvt/etm]** plaats straat x [m] Y [m] 

2013- 2013+ 2020- 2020+ 

fractie 

middel 

fractie 

zwaar 

fractie 

auto-

bus 

par-

keer-

bew. 

snel-

heids-

type 

wegty-

pe 

bomen

factor 

af-

stand 

wegas 

fractie 

stag-

natie 

Apeldoorn Laan van Spitsbergen 192060 468390 14423 15184 16007 16852 0,035 0,015 0 0 c 3a 1,25 20 0 

Apeldoorn Laan van Orden 192170 468280 2060 3529 2287 3917 0,020 0,010 0 0 c 3a 1,25 15 0 

Apeldoorn Rembrandtlaan 192260 468280 515 1078 572 1196 0,020 0,000 0 0 c 3a 1 10 0 

Apeldoorn Frans Halslaan 192250 468140 515 897 572 996 0,020 0,000 0 0 c 3a 1,25 10 0 

Apeldoorn Germanenlaan 192200 468470 1545 1730 1715 1920 0,020 0,000 0 0 c 3a 1 15 0 

Apeldoorn Ordermolenweg 192100 468170 515 605 572 672 0,020 0,000 0 0 c 3a 1 10 0 

Apeldoorn Frans van Mierisstraat 192360 468360 2060 2141 2287 2376 0,020 0,010 0 0 c 3a 1 10 0 

Apeldoorn Mauvestraat 192650 468340 515 596 572 661 0,020 0,000 0 0 c 3a 1 10 0 

Apeldoorn Hobbemalaan 192670 468420 515 468 572 520 0,020 0,000 0 0 c 3a 1 10 0 

Apeldoorn Laan van Spitsbergen 192190 468090 14423 15041 16007 16693 0,035 0,015 0 0 c 3a 1,25 20 0 

: jaartal/- huidige situatie, + na invoering ontwikkelingen **Afhankelijk van situatie. 

 

Tabel VV.2. Scenario gegevens en rekenregels 

versie 10.0 

stratenbestand* 13-, 13+, 20-, 20+ 

jaartal* 2013, 2020 

meteorologische conditie meerjarige meteorologie 

resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen 

resultaten inclusief zeezoutcorrectie 4 µg/m3 

schalingsfactor emissiefactoren   

personeneauto's 1 

middelzwaar verkeer 1 

zwaar verkeer 1 

autobussen 1 

*Afhankelijk van situatie. 
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Tabel VV.3. Resultaten 2013 

NO2 PM10 

jaargemiddelde (µg/m
3
) overschrijdingen grenswaarde (#) jaargemiddelde (µg/m

3
) overschrijdingen grenswaarde (#) 

 

voor na verschil voor na verschil voor na verschil voor na verschil 

Laan van Spitsbergen 25,5 25,7 0,2 0 0 0 20,9 21,0 0,1 10 10 0 

Laan van Orden 21,6 22,2 0,6 0 0 0 20,1 20,3 0,2 8 8 0 

Rembrandtlaan 21,0 21,2 0,2 0 0 0 20,0 20,0 0,0 8 8 0 

Frans Halslaan 21,1 21,3 0,2 0 0 0 20,0 20,1 0,1 8 8 0 

Germanenlaan 21,2 21,2 0,0 0 0 0 20,0 20,1 0,1 8 8 0 

Ordermolenweg 21,0 21,1 0,1 0 0 0 20,0 20,0 0,0 8 8 0 

Frans van Mierisstraat 21,7 21,7 0,0 0 0 0 20,1 20,2 0,1 8 8 0 

Mauvestraat 21,0 21,0 0,0 0 0 0 20,0 20,0 0,0 8 8 0 

Hobbemalaan 21,0 20,9 -0,1 0 0 0 20,0 20,0 0,0 8 8 0 

Laan van Spitsbergen 25,5 25,7 0,2 0 0 0 20,9 21,0 0,1 10 10 0 

 
Tabel VV.4. Resultaten 2020 

NO2 PM10 

jaargemiddelde (µg/m
3
) overschrijdingen grenswaarde (#) jaargemiddelde (µg/m

3
) overschrijdingen grenswaarde (#) 

 

voor na verschil voor na verschil voor na verschil voor na verschil 

Laan van Spitsbergen 18,2 18,3 0,1 0 0 0 19,1 19,1 0,0 6 6 0 

Laan van Orden 15,8 16,2 0,4 0 0 0 18,4 18,5 0,1 5 5 0 

Rembrandtlaan 15,5 15,6 0,1 0 0 0 18,3 18,3 0,0 4 5 1 

Frans Halslaan 15,5 15,6 0,1 0 0 0 18,3 18,3 0,0 5 5 0 

Germanenlaan 15,6 15,6 0,0 0 0 0 18,3 18,3 0,0 5 5 0 

Ordermolenweg 15,5 15,5 0,0 0 0 0 18,3 18,3 0,0 4 5 1 

Frans van Mierisstraat 15,9 15,9 0,0 0 0 0 18,4 18,4 0,0 5 5 0 

Mauvestraat 15,5 15,5 0,0 0 0 0 18,3 18,3 0,0 4 4 0 

Hobbemalaan 15,4 15,4 0,0 0 0 0 18,3 18,3 0,0 4 4 0 

Laan van Spitsbergen 18,2 18,3 0,1 0 0 0 19,1 19,1 0,0 6 6 0 
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BIJLAGE VI VLEERMUISONDERZOEK JEUGDHONK LOCATIE CARETEX 
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Notitie 
‘Vleermuizenonderzoek Jeugdhonk  
Orden, Apeldoorn’ 
 
Auteur:        M.A. (Martin) Heinen 

Veldonderzoek:  M.A. (Martin) Heinen 

Eindredactie:     Ing. J. (Janneke) Lindenholz 

Project:        12-002 

Datum:       30 mei 2012 

Status:        Concept 

 

1. Aanleiding en doelstelling  

In opdracht van Witteveen en Bos (contactpersoon dhr. W. Roozen) heeft EcoGroen 
Advies BV een vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is noodzakelijk in 
verband met de voorgenomen sloop van een laag stenen gebouwtje, in gebruik als 
jeugdhonk, aan de Germanenlaan in de wijk Orden van Apeldoorn.  
De gemeente Apeldoorn heeft plannen om het gebouwtje op korte termijn te slopen. 
Vanwege de aanwezigheid van enkele open stootvoegen in één spouwmuur zijn vaste 
verblijfplaatsen van vleermuizen op voorhand niet uit te sluiten. Er  wordt ingeschat dat 
er een (geringe) kans is op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen, met 
name Gewone dwergvleermuis. 
 
Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen in hoeverre het te 
slopen gebouw fungeert als verblijfplaats van vleermuizen. De achterliggende vraag 
daarbij is in hoeverre de eventuele aanwezigheid van genoemde (in de Flora- en 
faunawet) beschermde soorten consequenties heeft voor de herontwikkeling van de 
locatie. 

2. Situatie  

Het onderzoeksgebied betreft het jeugdhonk Orden aan de Germanenlaan te 
Apeldoorn (figuur 1). Men is voornemens de bebouwing op zeer korte termijn te slopen.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Figuur 1: Het plangebied (geel omlijnd) aan de Germanenlaan te Apeldoorn (bron: 

Bing Maps). 
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Protocol vleermuizenonderzoek 

Vleermuizen zijn een belangrijke soortgroep binnen de natuurbescherming. De soorten zijn 

echter moeilijk te inventariseren, vertonen specifiek gedrag en advies omtrent deze soortgroep 

is regelmatig complex. Tegen die achtergrond heeft het Vleermuisvakberaad van het Netwerk 

Groene Bureaus (NGB) een protocol opgesteld voor de inventarisatie van vleermuizen. Het doel 

van het protocol is bij te dragen aan de kwaliteit en uniformiteit in onderzoek. Het protocol wordt 

ondersteund door de Dienst Landelijk Gebied (Ministerie van EL&I) en de Zoogdiervereniging. 

Vleermuisonderzoek blijft echter maatwerk en het protocol geldt daarom als richtsnoer en niet 

als plicht. De deskundigen van EcoGroen Advies baseren de te volgen inventarisatie op het 

protocol, maar stemmen de strategie en inzet telkens af op de omvang en complexiteit van de 

locatie.  

 

3.  Beschermingsstatus vleermuizen 

 Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn strikt beschermd in de Europese 
Habitatrichtlijn Bijlage IV en de Flora- en faunawet. In de praktijk houdt deze 
beschermingsstatus in dat vleermuizen, verblijfplaatsen van vleermuizen en andere 
belangrijke onderdelen van het leefgebied niet verstoord of vernietigd mogen worden. 
In de Flora- en faunawet zijn naast de individuen de zogenaamde ‘vaste 
verblijfplaatsen’ – zoals kraamkolonies, paarverblijven en winterverblijven - het zwaarst 
beschermd. Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen bereikbare 
ruimten in bomen, huizen, kelders et cetera. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn - ook 
als deze tijdelijk niet bewoond zijn – het gehele jaar beschermd.  
  
 In bijlage I is een wettelijk kader opgenomen waarin een en ander nader wordt 
toegelicht. 

4. Methode onderzoek 

Het onderzoek heeft zich met name gericht op het vaststellen van verblijfplaatsen. 
Volgens het protocol voor vleermuizen (zie kader) dienen in deze situatie minimaal vier 
nachtelijke bezoeken verspreid over het jaar te worden uitgevoerd. Twee nachtelijke 
bezoeken in de periode mei/half juli gericht op kraamkolonies/zomerverblijfplaatsen en 
twee nachtelijke bezoeken in augustus/september gericht op baltslocaties 
/paarverblijfplaatsen van vleermuizen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezien de strikte planning voor wat betreft de sloop zijn we in deze situatie gedwongen 
of af te wijken het protocol en moesten we ons beperken tot twee bezoekrondes in 
mei/juni (uitgevoerd op 17 mei en 29 mei 2012), zo vroeg mogelijk in het 
vleermuizenseizoen. De bezoeken in de kraamperiode zijn ecologisch gezien de meest 
belangrijke, maar de zekerheden zoals genoemd in bovenstaand kader kunnen we hier 
uiteraard niet geven.  
Alle nachtelijke veldbezoeken zijn door één persoon uitgevoerd en hebben 
plaatsgevonden tijdens geschikte weersomstandigheden (droog, weinig wind en 
temperatuur boven de 10 

o
C). Met behulp van een batdetector zijn (potentiële) in- en 

uitvliegopeningen van vleermuizen in de te slopen bebouwing nauwlettend in de gaten 
gehouden. Daarnaast zijn eventueel aanwezige vlieg- en jachtroutes en 
foerageergebieden van vleermuizen in kaart gebracht. 

5. Resultaten  

Vleermuizen  
 Verblijfplaatsen vleermuizen 

 Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in 

bomen, huizen, kelders, etc. Tijdens het onderzoek zijn geen in- of uitvliegende 

vleermuizen waargenomen in de te onderzoeken bebouwing. De aanwezigheid van 

kraamverblijfplaatsen kan daarmee worden uitgesloten in het plangebied. 

  

Vliegroutes en foerageergebied vleermuizen 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen vliegroutes van vleermuizen vastgesteld, wel zijn 

foeragerende Gewone dwergvleermuizen waargenomen in en rondom het plangebied. 

Gezien de ligging dichtbij bebouwing en de Laan van Spitsbergen met veel bomenrijen 

in de directe omgeving van het onderzoeksgebied, wordt niet verwacht dat het 

onderzoeksgebied onmisbaar is als vliegroute of foerageergebied. In de omgeving 
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blijven - ook in de toekomstige situatie – voldoende alternatieve vliegroutes en 

foerageergebieden voorhanden. 

6. Conclusies en aanbevelingen 

Tijdens de twee bezoekrondes zijn in het plangebied geen verblijfplaatsen aangetroffen 
van (strikt) beschermde vleermuizen. De aanwezigheid van kraamverblijfplaatsen kan 
op basis van het uitgevoerde onderzoek worden uitgesloten. Ook is het plangebied niet 
van onmisbaar belang als vliegroute of foerageergebied. Op basis van de bevindingen 
kan de sloop op korte termijn worden uitgevoerd zonder dat hierbij schade optreedt aan 
vleermuizen. Om te voorkomen dat zich alsnog vleermuizen vestigen, is het aan te 
raden de open stootvoegen zo spoedig mogelijk dicht te stoppen met bijvoorbeeld 
purschuim. 
 
Het nemen van vervolgstappen zoals mitigerende maatregelen of het aanvragen van 
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is in deze situatie niet aan de orde.  

 

Suggestie 
Voor zover mogelijk raden we aan om in eventuele nieuwbouw mogelijkheden aan te 
bieden die voor vleermuizen als vaste verblijfplaats kunnen dienen (zie ook bijlage II). 
Wanneer het gaat om tijdelijke huisvesting die maar enkele jaren zal blijven staan is dit 
overigens af te raden omdat dan eventueel in gebruik geraakte verblijfplaatsen na korte 
tijd weer ongeschikt zullen worden. 



 

 

BIJLAGE I: FLORA- EN FAUNAWET 
 
Inleiding 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in 

Nederland aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en 

het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten. Het 

uitgangspunt van de wet is `nee, tenzij`. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 

soorten in principe verboden zijn.  

 

De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, 

plannen en projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt 

voor beschermde dieren een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren te 

beschadigen of te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun 

groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving 

zijn vermeld in artikel 9 tot en met 12. 

 

Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, met een 

ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken, 

Landbouw & Innovatie (EL&I), of, in geval van beheer en schadebestrijding, van gedeputeerde staten van de 

provincies. 

 
Beschermde dier- en plantensoorten 

Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn 

soorten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen 

in hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun 

voortbestaan worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.  

 

De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet: 
1) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde 

dieren en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 
2) Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten 

vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels;  
3) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 
4) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de 

Visserijwet 1963 van toepassing is; 
5) Een aantal ongewervelden (onder andere insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn 

of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.  

 

Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in 

Europese richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels 

gelden specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling 

voor soorten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor soorten van Tabel 2/3 en voor vogels. 

 
Wijze van toetsing  

Door uitspraken van de Raad van State in het voorjaar van 2009 is de beoordeling aangepast bij 

ontheffingsaanvragen voor ruimtelijke ingrepen. Sinds 26 augustus van dat jaar werken we daardoor volgens een 

nieuw stroomschema (zie volgende pagina). Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren en zijn beschermde soorten 

aanwezig, dan zijn er vaak twee opties:  

 

1) Voorkom overtreding van de Flora- en faunawet. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de 

voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort. Het betreft de functies van het leefgebied die ervoor 

zorgen dat de soort succesvol kan rusten of voortplanten, bijvoorbeeld nesten, migratieroutes en foerageergebied. 

Als u deze veilig stelt door vooraf mitigerende maatregelen te treffen, heeft u mogelijk geen ontheffing meer 

nodig. Om zeker te zijn dat uw maatregelen voldoende zijn, kunt u ze vóóraf laten beoordelen door Dienst 

Regelingen. Als deze voldoende zijn krijgt u een beschikking met daarin de goedkeuring van uw maatregelen. De 

goedkeuring krijgt u in de vorm van een afwijzing van uw ontheffingsaanvraag. U heeft namelijk geen ontheffing 

nodig doordat u met uw maatregelen overtreding van de Flora- en faunawet voorkomt.  

 

2 ) Kan de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort niet worden 

gegarandeerd door mitigerende maatregelen? Dan dient u een reguliere ontheffingsaanvraag in waarbij de 

onderstaande vragen gesteld worden: 

 
 In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast? 



 

 

 Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
 Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
 Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 
Beoordeling Dienst Regelingen 

Dienst Regelingen beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de 

verbodsbepaling(en). Voor Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het ministerie 

goedgekeurde gedragscode ook uitkomst bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw activiteit 

en u moet kunnen aantonen dat u precies zo werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit Tabel 3 

krijgt u alleen ontheffing wanneer sprake is van een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke ingreep betreft het 

meestal één van de onderstaande vier belangen: 

 
 Bescherming van flora en fauna (b) 
 Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 
 Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, 

en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e) 
 Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 

 

Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van 

een bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In de praktijk zijn de 

mogelijkheden voor het verkrijgen van een ontheffing voor die soorten dan ook zeer beperkt, met name voor 

vogels
1
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toetsingsschema Flora- en faunawet (Bron: Dienst Regelingen 2009. Aangepaste beoordeling ontheffing 

ruimtelijk ingrepen Flora- en faunawet). 

 
Rode lijsten 
Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter 

uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde 

                                                   

 

1 In de Vogelrichtlijn worden alleen de belangen b en d én de veiligheid van het luchtverkeer (belang c) genoemd; 



 

 

en kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd
2
. Voor soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich 

verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het 

voorkomen van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de 

Rode Lijst zegt alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.  

 

                                                   

 
2
 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende 

vaststelling van rode lijsten flora en fauna en Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna. 

 



 

 

 

BIJLAGE II: HUISVESTING VAN VLEERMUIZEN 
 

Minstens de helft van de in Nederland voorkomende soorten vleermuizen maakt in meer of mindere mate gebruik 

van door de mens gemaakte gebouwen als verblijfplaats. Dat kunnen gewone huizen zijn maar ook kerken en 

forten. Door renovaties, isolatie of sloop verdwijnen veel plekken waar vleermuizen kunnen huizen. Verder is in de 

huidige bouwstijl weinig ruimte voor vleermuizen. Met eenvoudige maatregelen (in bijvoorbeeld nieuwbouw of bij 

renovatieprojecten) kan huisvestiging van vleermuizen gerealiseerd worden.  

 

Toegankelijk maken van de spouwmuur 

Spouwmuren zijn voor vleermuizen als Gewone dwergvleermuis al toegankelijk via een open stootvoeg van circa 

1 à 2 cm. Van belang is dat de open stootvoegen op minimaal een halve meter onder de bovenrand van het 

gebouw aangebracht worden om warmteverlies en tocht te voorkomen. Daarnaast is van belang dat geen 

irriterend glaswol wordt toegepast in de spouwmuur. Alternatieve opties zijn het toepassen van plaatvormig 

isolatiemateriaal (bijvoorbeeld Mupan Ultra, merk Isover), waarbij een luchtspouw van circa vier centimeter 

overblijft of het weglaten van isolatiemateriaal onder en boven de gecreëerde open stootvoeg(en). 

 

 

Figuur 2: 

Voorbeeldlocatie 

open stootvoegen 

(rode arcering) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbouwvoorzieningen 

Er zijn speciaal voor vleermuizen ontwikkelde kasten op de markt die in 

de muur kunnen worden ingemetseld. De inbouwkasten kunnen via een 

open stootvoeg toegankelijk worden gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Voorbeeld in te metselen vleermuiskast 

 

 

Houten betimmering aan buitenzijde gebouwen 

Ook aan de buitenzijde van gebouwen kunnen voorzieningen voor vleermuizen worden aangebracht. 

Voorbeelden zijn  boeiboorden en gevelbetimmering, waarbij tussen de muur en het boeiboord/gevelbetimmering 

een smalle ruimte van circa 24 mm wordt gelaten. Deze ruimte kan dan toegankelijk gemaakt worden door de 

onderzijde open te laten. Van belang is dat onder de opening een obstakelvrije af – en aanvliegzone van minimaal 

twee meter aanwezig is. 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 4: Voorbeeld gevelbetimmering 
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Plaats Apeldoorn 
Toponiem Nieuw-Orden 
Kadastrale gegevens Zie bijlage 10.1 tabel 2 
Coördinaten 

 

PLANGEBIED PUNT_ID X Y 
Caretex - Orderbeek 1 192125 468344 
GOED 2 192218 468244 
Winkelcentrum 3 192244 468173 
Hobbema 4 192716 468406 

Bevoegde overheid Gemeente Apeldoorn 
Deskundige namens 
bevoegde overheid 

Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA), mevr. M. 
Parlevliet 

ARCHIS-meldingsnummer 
(CIS-code) 

 Bureauonderzoek: 52099 (Caretex-Orderbeek, 
GOED, Winkelcentrum), 52101 (Hobbema) 

 Booronderzoek: 51200 (Caretex-Orderbeek, GOED, 
Winkelcentrum), 51201 (Hobbema) 

The Missing Link 
projectnummer 

1630 

Periode van uitvoering April-mei 2012  
Beheer en plaats 
documentatie 

The Missing Link, Woerden 
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2 Samenvatting 

In opdracht van Witteveen+Bos heeft The Missing Link in samenwerking met 

Transect een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor 

het plangebied Nieuw-Orden in Apeldoorn. Dreef Beheer is voornemens een deel 

van de wijk Orden te herstructureren. In het plangebied zullen woningen, 

appartementen, een centrum voor gezondheidsdiensten, een zorgvilla en een nieuw 

winkelcentrum gerealiseerd worden. De ontwikkeling is opgedeeld in vier 

deellocaties; deze zijn Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema.  

 
Op basis van het bureauonderzoek is er een middelhoge kans op het aantreffen van 

vondsten/sporen vanaf de Bronstijd tot de Vroege Middeleeuwen, alsook een hoge 

kans op het aantreffen van vondsten/sporen vanaf de vroege Middeleeuwen tot en 

met Nieuwe Tijd. Hierbij geldt er een middelhoge verwachting voor resten van 

begraving (kringgreppels, urnenvelden, grafheuvels) in de late prehistorie. Voor 

sporen van begraving uit latere periodes zijn geen concrete aanwijzingen bekend. 

Resten van bewoning kunnen voorkomen vanaf de late prehistorie tot en met de 

Nieuwe Tijd. Uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen kunnen resten 

aangetroffen worden van IJzerproductie. In het plangebied kunnen ook 

archeologische sporen en vondsten verwacht worden die gerelateerd zijn aan het 

Herengoed ‘De Pas’. De verdwenen Ordermolen op het Caretex terrein stond op dit 

landgoed.  

 

De specifieke verwachting is tijdens het verkennend booronderzoek getoetst in het 

veld. In de plangebieden Winkelcentrum en GOED is de bodem dermate vergraven 

dat hier geen intacte archeologische waarden meer zijn te verwachten. 

In deelgebied Caretex–Orderbeek is aan de noordzijde een intacte esgrond 

Het overige deel van de Caretex–Orderbeek locatie (ter hoogte van boringen 1 tot 
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en met 4) is afgegraven en vergraven en daarom worden hier geen archeologische 

waarden meer verwacht. 

In deelgebied Hobbema is mogelijk sprake van een inspoelingshorizont ter 

hoogte van boring 22. Uit het verkennend booronderzoek blijkt het overige deel van 

de Hobbema-locatie (ter hoogte van boringen 19 tot en met 21, 23 en 24) vergraven 

te zijn. De aanwezigheid van intacte archeologische waarden is ter hoogte van deze 

boringen vrijwel uitgesloten. 

 

Samengevat wordt op basis van het verkennend booronderzoek in het noordelijke 

deel van het deelgebied Caretex–Orderbeek (rond boringen 5 en 6) en in deelgebied 

Hobbema (rond boring 22) vervolgonderzoek geadviseerd. Volgens de huidige 

planvorming zou op beide locaties woningbouw moeten plaatsvinden. Mocht hier 

geen planaanpassing mogelijk zijn, dan adviseren wij om verder inventariserend 

onderzoek uit te voeren. Aangezien er slechts een klein deel van het plangebied 

geselecteerd is voor vervolgonderzoek kan worden aangeraden om ineens een 

proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hiermee kan de zone met intacte 

bodemopbouw rondom boring 22 verder gekarteerd worden en kunnen eventuele 

archeologische vindplaatsen opgespoord worden. De overige delen van Caretex-

Orderbeek en Hobbema, alsook de volledige deelgebieden GOED en Winkelcentrum, 

kunnen vrij worden gegeven voor ontwikkeling.  
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3 Inleiding 

3.1 ALGEMEEN 

 

De gemeente Apeldoorn is voornemens de wijk Orden deels te herontwikkelen. 

Dreef Beheer staat in voor de herontwikkeling met ondersteuning van 

Witteveen+Bos Gebiedsontwikkeling. In het plangebied zullen woningen, 

appartementen, een centrum voor gezondheidsdiensten, een zorgvilla en een nieuw 

winkelcentrum gerealiseerd worden. De ontwikkeling is opgedeeld in vier 

deellocaties; deze zijn Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema. 

Ten behoeve van de nieuwbouw zijn bodemingrepen gepland die de 

eventuele archeologische waarden kunnen verstoren of vernietigen. Volgens de 

gemeentelijke beleidskaart hebben deelgebieden Caretex-Orderbeek, GOED en 

Winkelcentrum een hoge trefkans voor archeologische resten. Archeologisch 

inventariserend onderzoek is verplicht (hieronder valt bureau- en verkennend 

booronderzoek). Het deelgebied Hobbema heeft een middelmatige trefkans voor 

archeologische resten. Voor dit gebied moet volgens de beleidskaart in elk geval 

een bureau- en verkennend booronderzoek worden uitgevoerd. In opdracht van 

Witteveen+Bos Gebiedsontwikkeling heeft The Missing Link in samenwerking met 

Transect een gecombineerd bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor 

al deze deelgebieden van het plangebied Nieuw-Orden in Apeldoorn. 

 

3.2 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

 

Bureauonderzoek 

Het doel van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 

gespecificeerde archeologische verwachting voor een plangebied, door middel van 



                
 

 

Rapport TML239 - Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek Nieuw-Orden                         8 

(Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema), gemeente Apeldoorn                                         
 

het verwerven van informatie over bekende of verwachte aardkundige en 

archeologische resten. 

 

Aan het bureauonderzoek liggen de volgende onderzoeksvragen ten grondslag: 

- Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische resten in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar 

verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan?  

 

Indien er archeologische en/of ondergrondse bouwhistorische resten verwacht 

worden: 

- In welke mate zullen deze resten worden verstoord door realisatie van de 

geplande bouwingrepen? 

- Hoe kan deze verstoring door planaanpassing of fysieke bescherming tot 

een minimum worden beperkt? 

 

Indien de archeologische en/of ondergrondse bouwhistorische resten niet behouden 

kunnen worden: 

- Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van 

archeologische en/of ondergrondse bouwhistorische resten vast te stellen 

en hun omvang, ligging, aard en datering in voldoende mate te kunnen 

bepalen, om zo te komen tot een selectieadvies? 

 

Verkennend booronderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek (d.m.v. boringen) is het toetsen en 

waar mogelijk aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting, door 

middel van veldwaarnemingen.  

 

Aan het verkennend booronderzoek liggen de volgende onderzoeksvragen ten 

grondslag: 

 

• Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

• In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

• Wat is de geo(morfologische) opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? 

• Zo ja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP? 
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• In welk opzicht kan op basis hiervan de archeologische verwachting worden 

bijgesteld? 

• Zijn er archeologische indicatoren aangetroffen? 

• Zo ja, op welke diepte t.o.v. van het maaiveld en het NAP? 

• Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van archeologische indicatoren? 

• Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

• Wat betekent dit voor de archeologische verwachting van het plangebied? 

• In hoeverre worden de archeologische waarden bedreigd door toekomstige 

planontwikkeling? 
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4 Methoden 

Dit archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd conform de vigerende versie van 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.2) en in het bijzonder de 

specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05 van het Protocol Bureauonderzoek. De 

rapportage is opgesteld conform specificatie LS06. 

 

Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen (specificaties LS01 t/m LS05). In de 

eerste vier onderdelen worden de volgende werkzaamheden verricht: 

- Afbakening plan- en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties 

toekomstig gebruik (LS01); 

- Beschrijving huidig gebruik (LS02); 

- Beschrijving historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 

- Beschrijving bekende aardwetenschappelijke, archeologische en 

ondergrondse bouwhistorische waarden (LS04). 

Op grond van deze onderdelen wordt de gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied opgesteld (LS05). Hierin wordt verwoord of, en zo 

ja, welke archeologische resten worden verwacht in het plangebied.  

 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4003 van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.2 (KNA 3.2) en de Archeologische 

Standaard van de gemeente Apeldoorn voor Bureau- en verkennend booronderzoek, 

versie 1.1 van 4 oktober 2010 (opsteller: Masja Parlevliet). 
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5 Bureauonderzoek 

5.1 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED EN VASTSTELLEN CONSEQUENTIES 
TOEKOMSTIG GEBRUIK (LS01) 

 

De gemeente Apeldoorn is voornemens de wijk Orden deels te herstructureren 

(figuur 1-3 in bijlage 10.2 figuren). In het plangebied zullen woningen, 

appartementen, een centrum voor gezondheidsdiensten, een zorgvilla en een nieuw 

winkelcentrum gerealiseerd worden. De ontwikkeling is opgedeeld in vier 

deellocaties; deze zijn Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema. De 

exacte diepte en aard van de ingrepen in de deelgebieden zijn in deze fase van het 

voorontwerpbestemmingsplan nog onduidelijk.  

De wijk Orden ligt in West-Apeldoorn en valt onder het stadsdeel Noord-

West. De wijk wordt in grote lijnen begrensd door de spoorlijn Apeldoorn-

Amersfoort, de Asselsestraat en de Jachtlaan. Aan de westzijde grenst de wijk aan 

de Veluwe. Het deelgebied Hobbema wordt begrensd door de Hobbemalaan, 

Mauwestraat en Ruysdaellaan en door de bebouwing aan de Frans van Mierissstraat. 

De deelgebieden Caretex-Orderbeek, GOED en Winkelcentrum liggen aan de 

oostzijde van de Laan van Spitsbergen en vormen een vrijwel aaneengesloten 

gebied. Het deelgebied Caretex-Orderbeek omvat het voormalige terrein van de 

firma Caretex, begrenst door de Texandrilaan en de Morinistraat 10 in het noorden, 

de Laan van Orden in het oosten en het zuiden en de Laan van Spitsbergen in het 

westen. Het plangebied GOED ligt aan het Ordenplein en wordt begrensd door het 

Ordenplein in het noorden, de Rembrandtlaan in het oosten, de Jan Steenlaan in 

het zuiden en de Laan van Orden in het westen. Het plangebied winkelcentrum 

wordt in het noorden begrensd door de Jan Steenlaan in het noorden, de 

Rembrandtlaan in het oosten, de Frans Halslaan in het zuiden en de Laan van 

Spitsbergen in het westen. 
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Hieronder worden de ruimtelijke plannen globaal toegelicht1: 

 

 

Caretex-Orderbeek 

In dit deelgebied worden 10 multifunctionele woningen, 18 grondgebonden 

woningen en 35 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook zijn er plannen om de 

Orderbeek terug zichtbaar te maken; op dit ogenblik loopt deze beek in een buis 

onder de weg. De bebouwing is, in tegenstelling tot onderstaande luchtfoto, reeds 

grotendeels gesloopt (figuur 2). 

 

 
 

GOED 

Het huidige winkelcentrum Orden wordt volledig gerenoveerd, zodat er ruimte 

gecreëerd wordt voor  1.000 m2 gezondheidszorg, een kapperszaak en een 

apotheek. Ook komen er 31 nieuwe parkeerplaatsen. Aangezien het een renovatie 

betreft, wordt er van uitgegaan dat er geen bodemingrepen zullen plaatsvinden. 

 

                                                
1 De gebruikte luchtfoto’s zijn niet de meest recente foto’s, maar zijn opgenomen ter vergelijking met 

de voorgenomen ontwikkeling. De recente luchtfoto’s zijn opgenomen in bijlage 10.2 figuren 2 en 3. 
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Winkelcentrum 

Hier zal een nieuwbouw winkelcentrum met een supermarkt, horeca, winkels, een 

aantal woningen en 172 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd worden. 

 

 
 

Hobbema 

Op deze locatie komen 28 grondgebonden woningen en 28 nieuwe parkeerplaatsen. 

De school is, in tegenstelling tot onderstaande luchtfoto, reeds grotendeels 

gesloopt (figuur 3). 
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Zie tevens Bijlage 10.2, figuren 2 en 3. 

 

5.2 BESCHRIJVING HUIDIG GEBRUIK (LS02)  

 

Caretex-Orderbeek 

In dit braakliggend terrein is de bebouwing van de toenmalige Caretex-wasserij 

gesloopt. Circa tweederde van het terrein is gesaneerd tot en diepte van 6 m. 

Vervolgens is het terrein opgevuld met aarde en zijn er grondverdringende gaten 

geboord  tot een diepte van 10-12 m, waarin melasse is geïnjecteerd.2 In de 

Morinistaat 10 (noorden van het deelgebied) staat nog een wijkpost. Deze is 

gebouwd in 1968. Het peil van de vloer ligt op 26,70 m + NAP. De betonvloer is 

gefundeerd op palen met een diepte van 90 cm beneden peil. Het gebouw is niet 

onderkelderd.3 

 

GOED 

Het huidige winkelcentrum zal blijven bestaan, maar zal volledig gerenoveerd 

worden ten behoeve van de nieuwe functies. Er zijn geen grondingrepen bekend die 

nodig zijn bij de renovatie. 

 

Winkelcentrum 

Op dit ogenblik staan hier rijwoningen en appartementen, die gesloopt zullen 

worden. Deze rijwoningen zijn gefundeerd op palen. Op basis van de tekeningen is 

                                                
2 http://www.wijkraadorden.nl/?page=cms&sub=showpage&id=396. 
3 Bouwdossier geraadpleegd bij CODA Apeldoorn. 
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geïnterpreteerd dat de funderingen 120 cm waren, waarvan 80 cm beneden peil 

(figuur 4). De huizen hebben geen kelder.4 

 

Hobbema 

Op dit ogenblik is het terrein braakliggend, omdat in 2010 de St-Lucasschool in het 

deelgebied gesloopt is. Er zijn geen gegevens over de sloop bekend of aanwezig in 

het CODA in Apeldoorn. Bekend is dat er eerst in deelgebied Hobbema een 

noodlokaal is gebouwd in 1967. Dit was van hout en ondiep gefundeerd. De school 

zelf is gerealiseerd in 1971 en gesloopt in 2010. Het was gefundeerd op  

kalksteenzand funderingspalen, die 1 m onder het peil reiken (figuur 5). Er waren 

volgens de bouwtekeningen minimaal 35 palen aanwezig. De school had geen 

kelders.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 BESCHRIJVING HISTORISCHE SITUATIE EN MOGELIJKE VERSTORINGEN (LS03) 

 

De historische situatie van het plangebied is op verschillende kaarten als volgt: 

 

Bron Informatie 

Heerlijkheid van het Loo, kaart van Leenen uit 

1748 

Het plangebied bestaat voornamelijk uit open 

gebieden (weiland of akkers) en waterlopen. In 

het zuiden van deelgebied Winkelcentrum is 

bebouwing aanwezig. 

Kaart van De Man uit 1807 Het plangebied bestaat voornamelijk uit akkers/  

velden en waterlopen. In het zuiden van 

deelgebied Winkelcentrum is bebouwing 

aanwezig. In het deelgebied Caretex-Orderbeek  

is bebouwing aanwezig, dit is waarschijnlijk de 

Ordermolen. 

Kadastrale Minuut 1811-1832 Het plangebied beslaat meerdere kadastrale 

gegevens en bijna helemaal onbebouwd. De 

                                                
4 Bouwdossier geraadpleegd bij CODA Apeldoorn. 
5 Bouwdossier geraadpleegd bij CODA Apeldoorn. 
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Orderpapiermolen is op de kadastrale minuut 

aangeduid. In plangebied Hobbema is bebouwing 

aanwezig. 

Bonnekaart uit 1900 In het plangebied zijn voornamelijk bouwland en 

weides aanwezig. Ook zijn er een weg, 

waterlopen en beperkte bebouwing aanwezig. Op 

deze kaart staat de Ordermolen aangegeven. 

 

Bovenstaande gegevens zijn in Bijlage 10.2, figuren 6-9 weergegeven. 

 

De naam Apeldoorn wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 792-793.6 Het 

plangebied is gelegen in de Ordenmarke. De term marke wordt voor het eerst 

vermeld aan het einde van de 13e eeuw. Deze benaming voor een buurtschap 

betekent oorspronkelijk grens of merkteken.7 In de Ordermarke liep de Orderbeek 

(deze loopt nu nog ondergronds), dit is een aftakking van de Grift. Aan deze beek 

lagen drie papiermolens. De zuidelijkste molen, bekend als de Order molen, lag in 

het plangebied. Deze watermolen is voor 1625 gebouwd op het Herengoed ‘De Pas’ 

en stond bekend als de molen bij ‘Berchhuijs’. In 1877 werd de molen 

gecombineerd met een wasserij, de voorloper van Caretex. Het ombouwen van 

watermolens naar wasserijen was veelvoorkomend in de tweede helft van de 19e 

eeuw. De ‘Order molen’ is aangeduid op de Bonnekaart uit 1900, tijdens deze 

periode was de molen al omgebouwd naar een wasserij. Ten oosten van de molen 

lag het huis Spitsbergen. De fundamenten van de Order molen zijn volgens BAAC 

waarschijnlijk gesloopt bij de aanleg van de kelder voor de wasserij en de 

directeurswoning in 1931.8 

De markegronden werden vanaf de 17e eeuw geleidelijk verdeeld omdat de 

verdeling in dergelijke marke overbodig werd door veranderingen in bemesting. In 

en om Apeldoorn werden de gronden pas na 1850 verdeeld. Door de uitvinding van 

de kunstmest neemt de Ordermarke verder in omvang af.9 

Op basis van historische kaarten is duidelijk dat het plangebied tijdens de 18e en 

19e eeuw grotendeels onbebouwd was. De locatie van de aanwezige bebouwing op 

                                                
6 Alberts. 1973: 35. 
7 Jochems 1993. 
8 Oldenmenger et al. 2005. Voor historisch onderzoek naar deze molen, zie ook Oldenmenger et.al. 

2005. 
9 Oldenmenger et al. 2005. 
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de verschillende kaarten komt ook niet overeen, met uitzondering van de 

Ordermolen. 

Voor 1960 was Orden voornamelijk een agrarisch gebied met lintbebouwing 

langs de Waterlose weg. In het Ordenbos werd in 1938-1940 een omvangrijke 

kazerne gebouwd. In de 1952 werden de uitgangspunten voor de nieuwe wijk Orden 

geformuleerd in het ‘Plan in onderdelen’. Tijdens de jaren ‘50-’60 van de vorige 

eeuw kreeg het uitbreidingsplan voor de wijk Orden vorm en werd het in drie fases 

gerealiseerd.10 Tijdens deze periode werd dan ook het grootste deel van de wijk 

gebouwd. Een deel van deze week wordt nu geherstructureerd. 

 

5.4 BESCHRIJVING BEKENDE AARDWETENSCHAPPELIJKE, ARCHEOLOGISCHE EN 
ONDERGRONDSE BOUWHISTORISCHE WAARDEN (LS04) 

5.4.1 AARDWETENSCHAPPELIJKE GEGEVENS 

 
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 

 

Bron Informatie 

Geologische Overzichtskaart van Nederland11 De deelgebieden Caretex-Orderbeek, GOED en 

Winkelcentrum liggen op gestuwde pleistocene 

formaties, veelal bestaande uit grind en zand. Het 

deelgebied Hobbema is gelegen op de Formatie 

van Boxtel met een dek van het Laagpakket van 

Wierden, bestaande uit fluvioperiglaciale 

afzettingen (leem en zand) met een zanddek. 

Geomorfologische kaart (Rivviewer Apeldoorn) Hobbema is gelegen in een kleine 

daluitspoelingswaaier en de overige gebieden in 

relatief hoge daluitspoelingswaaierafzettingen – 

en glooiingen met gooreerdgronden. 

Bodemkaart (Rivviewer Apeldoorn) Het plangebied is gelegen in ‘bebouwing’, maar 

verwacht wordt dat de bodem uit 

grofzandige holtpodzolgronden (Y30) of Hd21 of 

gooreerdgronden (pZn) 

AHN-viewer12 Deelgebieden Caretex-Orderbeek, Winkelcemtrum 

en GOED liggen op ongeveer 25 m + NAP en het 

deelgebied Hobbema op ca. 22,50-23 m + NAP 

 

                                                
10 Van Meijel, Opmeer en Weber, 2003. 
11 http://www.dinoloket.nl/ 
12 http://www.ahn.nl/ 
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Bovenstaande gegevens zijn in Bijlage 10.2, figuren 10-13 weergegeven. 

 

Het plangebied ligt in het Midden-Nederlandse zandgebied op de oostelijke helling 

van de stuwwal van de Veluwe (Berendsen, 2000).  De stuwwal is ontstaan tijdens 

het Saalien (250.000 – 125.000 jaar geleden), de voorlaatste ijstijd. In deze periode 

bereikte het landijs Nederland en stuwde het eerder afgezet materiaal omhoog. 

Hierdoor ontstond de stuwwal van de Veluwe. De stuwwal bestaat uit  grofzandige 

Rijnafzettingen (grind en zand).  Tijdens het Weichelien werden dekzanden afgezet 

(formatie van Boxtel) door de harde westenwinden. Aan de voet van de stuwwallen 

had het dekzandpakket een dikte van ca. 10 m. Tijdens het warmere Holoceen 

ontstond er meer vegetatie, waardoor het dekzand op zijn plaats bleef liggen.13 

Stuwwallen waren door hun hoge en droge ligging aantrekkelijke 

vestigingsplekken voor mensen. Veelal gingen de eerste landbouwers echter op de 

overgang van hoog/droog en nat/vochtig wonen, vanwege de behoefte aan 

drinkwater en de gewenste nabijheid van weiden voor het vee. De Order Enk ligt in 

zo’n overgangszone, waar later sprengen voor het drinkwater en de papiermolens 

konden worden gegraven. Verder en hoger op de stuwwal was dit door de daar 

relatief diepe grondwaterstand onmogelijk geweest. Op het hoogste punt van de 

stuwwal kan het grondwater namelijk wel 30 tot 40 meter diep zitten.14 

Gooreerdgronden hebben een 30 tot 50 cm dikke eerdlaag en geen of 

weinig roest. Ze zijn ontstaan in boven lopen of flanken van een beekdal en vormen 

de overgang van beekeerdgrond naar podzolgrond. Holtpodzolgronden zijn 

moderpodzolgronden met een humeuze bovengrond, die dunner is dan 0,3 m. Ze 

worden onderscheiden in fijn en grof zand en zijn kenmerkend voor de heide- en 

bosgronden gelegen op de stuwwallen en het fluvioglaciaal. Podzolgronden zijn 

ontstaan doordat vegetatie, humus, ijzer, en aluminiumdeeltjes oplossen onder 

invloed van regenwater en uitspoelen naar andere bodemlagen.15 

 

 

5.4.2 ARCHEOLOGISCHE EN ONDERGRONDSE BOUWHISTORISCHE GEGEVENS 

 

                                                
13 Oldenmenger et al. 2005, p. 6; Berendsen 2000; De Mulder et al. 2003. 
14 Oldenmenger et al. 2005, p. 6. 
15 Oldenmenger et al. 2005,p.  6., Stiboka 79 en De Mulder et al. 2003. 
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De volgende archeologische en ondergrondse bouwhistorische gegevens zijn bekend 

van het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied heeft een straal van 1 km rondom 

de plangebied. Voor het verzamelen van gegevens over de archeologische situatie is 

ook de Archeologische Werkgroep Apeldoorn en de sectie Archeologie van de 

Gemeente Apeldoorn (SAGA) gecontacteerd. 

 

Bron Informatie 

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

(IKAW) 

Het plangebied is niet gekarteerd. 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) Het plangebied ligt niet in een AMK-terrein.  

Binnen het onderzoeksgebied liggen 2 

monumenttereinen, namelijk nr. 141 en nr. 12855 

Gemeentelijke beleidskaart archeologie Deelgebieden Caretex-Orderbeek, GOED en 

Winkelcentrum hebben een hoge trefkans op 

archeologische resten. Het deelgebied Hobbema 

heeft grotendeels een middelhoge trefkans voor 

archeologische resten, m.u.v. de noordwestelijke 

hoek die een hoge trefkans heeft. 

Aan de westelijke zijde van deelgebied Caretex-

Orderbee is bij de Willem II Kazerne een terrein 

van archeologische betekenis gelegen, gedateerd 

van de Vroege Middeleeuwen tot en met Nieuwe 

Tijd.  

Waarnemingen (Archis2) Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen 

gedaan. Binnen het onderzoeksgebied zijn 18 

waarnemingen gedaan. De waarnemingen zijn 

hieronder beschreven. Uitgebreide informatie 

over alle waarnemen is terug te vinden in bijlage 

10.5 Lijst met meldingen van onderzoeken en 

waarnemingen in Archis 2. 

Onderzoeksmeldingen (Archis2) In het plangebied is onderzoeksmelding 9269 

gedaan van een bureauonderzoek. In het 

onderzoekgebied zijn 15 onderzoeksmeldingen 

gedaan. De onderzoeksmeldingen zijn hieronder 

beschreven en verder toegelicht in bijlage 10.5. 

Vondstmeldingen (Archis2) Er zijn geen vondstmeldingen gedaan in het 

plangebied. Binnen het onderzoeksgebied is 1 

vondstmelding gedaan, namelijk melding 418922. 

Deze wordt verder toegelicht in bijlage 10.5. 

KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH) Niets aanvullend van belang in het plangebied. 

Themakaart historisch landschap, historische 

stedenbouw en archeologie (Provincie Gelderland)  

Niets aanvullend van belang in het plangebied. 
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Bovenstaande gegevens zijn (deels) in Bijlage 10.2,  figuren 14-18 weergegeven. 

 

De deelgebieden Caretex-Orderbeek, Winkelcentrum en GOED hebben volgens de 

gemeentelijke verwachtingskaart een hoge trefkans voor archeologische sporen en 

resten. Het deelgebied Hobbema heeft grotendeels een middelhoge trefkans, met 

uitzondering van de noordwestelijke hoek van de van het deelgebied. 

In 2005 is er reeds een bureauonderzoek voor een deel van het plangebied 

(onderzoeksmelding 9269) uitgevoerd door BAAC, waarbij GOED en een deel van 

Caretex-Orderbeek zijn onderzocht. De aanbeveling was om gezien de lage trefkans 

op archeologische resten in een intact bodemprofiel geen vervolgonderzoek uit te 

voeren. De fundamenten van de Order molen zijn volgens BAAC waarschijnlijk 

gesloopt bij de aanleg van de kelder voor de wasserij en de directeurswoning.16 

De monumenttereinen nr. 141 (zeer hoge archeologische waarde) en nr. 

12855 (hoge archeologische waarde) liggen ten zuidoosten van het plangebied. 

Beide terreinen betreffen restanten van vroegmiddeleeuwse ijzerproductie, 

gesitueerd in het Orderbos. Hier is in het verleden dan ook onderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingen 305 en 298) en verscheidene vondstmeldingen (nr. 33672, 

42227 en 33387). Uit het uitgevoerde onderzoek (o.a. in de jaren ’50 van de vorige 

eeuw) bleek dat de slakkenhoop 25 m bij minimaal 18 m bedroeg en manshoog is. 

Ook zijn er sporen aangetroffen van oventjes in de vorm van roodverbrande vlekken 

en een in situ bewaard gebleven ovenhaard. De datering van het geheel wordt 

geschat op vroege zevende eeuw tot in de negende eeuw na Christus. De 

slakkenhoop is door infrastructurele werken slechts deels bewaard gebleven.17 

Waarnemingen 422000 betreft de vindplaats van een rij ijzerkuilen. 

De vondsten die circa 100 meter ten noorden van deze AMK-terreinen zijn 

gedaan, houden mogelijk verband met deze ijzerertsindustrie en lijken te wijzen 

op bewoningsactiviteiten (waarneming 42237). Tot de nederzettingssporen uit de 

Vroege tot Late Middeleeuwen behoren een fragment van een kogelpot en een 

scherf Pingsdorf geelwitbakkend aardwerk. Ook is er een bijna complete maalsteen 

van een handmolen – met het gat voor de spil er nog in – aangetroffen. De circa 40 

cm lange sikkel, die eveneens intact is teruggevonden, is mogelijk vervaardigd van 

ter plaatse uit de oventjes verkregen ijzer. Overige vondsten zijn het restant van 

een vloer van zwerfkeien en dierlijke botten.  

                                                
16 Oldenmenger et al. 2005 
17 Oldenmenger et al. 2005, 18-19; Jansen 1850. 
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Nabij de nederzetting bevonden zich volgens de zogenaamde 

grafheuvelkaart van Klok twee grafheuvels (waarnemingen 42603 en 42604). Op de 

kaart zijn deze weergegeven met een symbool voor ‘verdwenen grafheuvels’.  

Op ca. 500 meter ten noorden van Caretex-Orderbeek werden twee 

grafheuvels aangetroffen (waarnemingen 42531 en 42532). Circa 450 meter ten 

oosten van deze grafheuvels moeten nog drie van dergelijke grafheuvels gesitueerd 

zijn geweest (waarnemingen 42533, 42534 en 42535). Circa 1000 m ten noorden van 

Caretex-Orderbeek bevindt zich nog een grafheuvel (waarneming 42529). Deze 

grafheuvels zijn weergegeven op de grafheuvelkaart van R.H.J. Klok18 en 

gemarkeerd met een symbool voor uit het archief bekende grafheuvels. De 

grafheuvels zijn compleet en moeten qua datering geplaatst worden in het late 

Neolithicum (2850-2000 v.Chr.) of Bronstijd (2000-800 v.Chr.). De grafheuvels 

komen voor op Kloks grafheuvelkaart 33B.  

Circa 600 m ten noordwesten van Caretex-Orderbeek zijn losse “Germaanse 

scherven’ aangetroffen aan de Asselsestraat (waarneming 42609). Waarnemingen 

401506 (circa 200 m van Winkelcentrum) en waarneming 401509 (circa 700 m van 

Hobbema) zijn twee voormalige AMK-terreinen aanwezig. Voormalige AMK-

terreinen 12844 (waarneming 401506) en 12847 (waarneming 401509) zijn 

ongewaardeerde terrein die in de AMK 2003/2005 zijn afgevoerd, beide vallen nu in 

een zone met hoge tot zeer hoge archeologische verwachting. betreffen oude 

bewoningsresten.  

Circa 200 m ten noorden van het plangebied is in 2005 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door ADC-ArcheoProjecten (onderzoeksmelding 

401506). Hier werd geen vervolgonderzoek aangeraden omdat de bodem deels 

verstoord was en er geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 

Ten noorden en zuiden van het plangebied zijn drie bureauonderzoeken 

uitgevoerd (onderzoeksmeldingen 24036, 24037 en 24038). Dit zijn drie 

tracévormige onderzoeksgebieden (zie figuur 12) waarbij  het selectieadvies als 

volgt luidt: ‘Archeologische waarden uit verschillende perioden in de omgeving. 

Beek aangelegd in late Middeleeuwen, vanaf 16e eeuw hebben papiermolens langs 

de spreng gelegen. Buiten bebouwde kom is bodem mogelijk nog intact. Nader 

booronderzoek buiten de bebouwde kom geadviseerd.’ Circa 850 m ten zuiden  van 

het plangebied is een booronderzoek (nr. 40659) door RAAP uitgevoerd in 2010. Er 

is een scherf aardewerk aangetroffen dat waarschijnlijk niet jonger is dan de 

                                                
18 Klok 1982. 
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Vroege Middeleeuwen (waarneming 428297). In het plangebied werd 

vervolgonderzoek in de vorm van karterend booronderzoek aangeraden. 

Ca. 400 m ten zuidoosten van Hobbbema is een booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmelding 32868) in 2008 door BAAC. De bodem was in grote mate 

verstoord, waardoor geen vervolgonderzoek werd aangeraden. Ook ca. 400 m ten 

noorden hiervan (onderzoeksmelding 45907) is een booronderzoek uitgevoerd door 

BAAC in 2011, waarbij een lage archeologische verwachting de uitkomst was 

wegens de natte context en verstoringen tot in de top van de C-horizont. Ca. 300 m 

ten noordoosten van deelgebied Hobbema werd in 2004 door BAAC een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 6401). Hier werd voor een 

deel van het onderzoeksgebied vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een 

opgraving en een archeologische begeleiding. Ongeveer 1000 m ten noordoosten 

van Hobbema werd in 2006 een archeologische begeleiding uitgevoerd waarbij het 

bodemarchief grotendeels verstoord was (onderzoeksmelding 17155).  

Juist ten noorden van deze onderzoeksmelding is door ADC ArcheoProjecten 

in 2010 een booronderzoek uitgevoerd door RAAP in 2011. Hier werd in de niet 

verstoorde gebieden met hoge verwachting vervolgens ene proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd (onderzoeksmelding 45104), waarbij nederzettingssporen uit mogelijk 

Late IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen werden aangetroffen. Gezien de 

hoge intactheid en conserveringsgraag is een opgraving uitgevoerd 

(onderzoeksmelding 45844, vondstmelding 418922) door RAAP in 2011. Hierbij zijn 

resten van verschillende hoofdgebouwen (WijsterA), bijgebouwen, hutkommen, 

waterput en sporen van ijzerproductie aangetroffen. Het geheel is gedateerd 

tussen de 1ste en 3de eeuw na Chr. De aangetroffen archeologische resten waren van 

geringe waarde. Net ten oosten van het opgegraven gebied heeft de gemeente 

Apeldoorn in 2011 een archeologische begeleiding uitgevoerd. Op ongeveer 1000 m 

ten noorden van Hobbema heeft ADC-archeoprojecten een booronderzoek 

uitgevoerd in 2011, hier is geen informatie over beschikbaar in Archis2.  

Circa 200 m ten noordwesten van deelgebied Caretex-Orderbeek werd in 

2005 door ADC-Archeoprojecten een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmelding 9270). Hieruit bleek dat er geen archeologische resten 

aanwezig waren in de ondergrond.  

 

5.5 GESPECIFICEERDE VERWACHTING (LS05) 
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Gezien bovenstaande resultaten is er een middelhoge kans op het aantreffen van 

vondsten/sporen vanaf de Bronstijd tot de Vroege Middeleeuwen, alsook een hoge 

kans op het aantreffen van vondsten/sporen vanaf de vroege Middeleeuwen tot en 

met Nieuwe Tijd. Deze verwachting geldt voor alle vier de deelgebieden.  

Hierbij geldt er een middelhoge verwachting voor resten van begraving 

(kringgreppels, urnenvelden, grafheuvels) in de late prehistorie. Voor sporen van 

begraving uit latere periodes zijn geen concrete aanwijzingen bekend. Resten van 

bewoning kunnen voorkomen vanaf de late prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd. 

Uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen kunnen resten aangetroffen worden 

van IJzerproductie. Er geldt een lage verwachting voor sporen uit het Paleolithicum 

tot en met Neolithicum. In het plangebied kunnen ook archeologische sporen en 

vondsten verwacht worden die gerelateerd zijn aan het Herengoed ‘De Pas’. De 

verdwenen Ordermolen op het Caretex terrein stond op dit landgoed.  

In de deelgebieden Caretex-Orderbeek, Winkelcentrum en Hobbema liggen 

de funderingen allemaal op een diepte van ca. 80 cm tot 100 cm beneden 

maaiveld. Dit betekent dat archeologische resten die zich dicht bij het oppervlak 

beginnen (hoger dan 1 m –mv) waarschijnlijk verstoord zijn. In het deelgebied 

GOED wordt naar verwachting de bodem niet verstoord, omdat er enkel een 

renovatie zal plaatsvinden. 

 



                
 

 

Rapport TML239 - Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek Nieuw-Orden                         24 

(Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema), gemeente Apeldoorn                                         
 

6 Verkennend booronderzoek 

6.1 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van de archeologische 

verwachting in de vier deelgebieden in de wijk De Orden te Apeldoorn. Hiertoe zijn 

in het onderzoeksgebied in totaal 24 boringen gezet tot een diepte van maximaal 

200 cm -mv, of tot tenminste 40 cm in het uitgangsmateriaal. De boringen zijn 

verdeeld over vier deelgebieden, te weten Caretex-Orderbeek (boringen 1 tot en 

met 6), GOED (boringen 7 tot en met 12), Winkelcentrum (Boringen 13 tot en met 

18) en Hobbema (boringen 19 tot en met 24) (zie figuur 19 en 20). De boorprofielen 

zijn opgenomen in bijlage 10.3 en de boorstaten in bijlage 10.4. Tijdens het 

verkennend onderzoek is uitgegaan van een vlakdekkend boorgrid binnen het 

plangebied. De boringen zijn zoveel mogelijk evenredig verspreid over de 

deelgebieden geplaatst. Daarbij zijn de boringen zo gelijkmatig mogelijk verdeeld 

over het plangebied om een zo gelijkmatig mogelijk beeld te krijgen van de 

ondergrond. In de deelgebieden Caretex–Orderbeek en Hobbema is de voormalige 

bebouwing reeds verwijderd. Deelgebied GOED is een nog actief winkelcentrum en 

deelgebied Winkelcentrum is een nog bewoond woonblok met lage flats en 

rijtjeswoningen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. 

De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is geschat aan de 

hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De boringen zijn in het veld 

met een Edelmanboor, met een diameter van 7 cm, gezet. De boorkernen zijn 

handmatig onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De 

boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). De boorstaten en boorkolommen zijn 

vervaardigd met Boris 2007 versie 3.52, en Profiler versie 1.75, van het Nederlands 

Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (TNO-NITG). 



                
 

 

Rapport TML239 - Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek Nieuw-Orden                         25 

(Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema), gemeente Apeldoorn                                         
 

Het veldonderzoek is op 28 maart 2012 uitgevoerd door drs. J. Hoekstra 

(archeoloog) van Transect. 

 

6.2 RESULTATEN 

 

De bodem in de deelgebieden wordt gekenmerkt door zandige afzettingen. Matig 

grove tot uiterst grove zandfracties zijn het meest vertegenwoordigd. Lokaal 

komen matig fijne tot zeer fijne afzettingen voor. Vrijwel alle zandige afzettingen 

zijn zwak tot matig grindhoudend. De grindmediaan varieert tussen 5 en 20 mm. De 

sortering van de zandige lagen is doorgaans slecht, in enkele lagen is de sortering 

goed. Het zanddek met grindige bijmenging is waarschijnlijk glacio-fluviatiel 

afgezet zand dat al dan niet deels is uitgeblazen door de wind (de grindrijkere 

voorkomens).  

De lithogenese in de deelgebieden is grotendeels overeenkomstig. 

Gedurende het verkennend booronderzoek is daarom vooral gelet op intacte 

bodems of restanten daarvan. Hierin kunnen (deels) intacte archeologische 

waarden aanwezig zijn. 

 

Caretex–Orderbeek  

In deelgebied Caretex–Orderbeek is de voormalige bebouwing verwijderd en is de 

bodem deels gesaneerd. In boring twee is het zanddek, als gevolg van de sanering, 

tot 200 cm – mv vergraven.  In boringen 1 en 4 bleek het zandig substraat tot 60 cm 

–mv vergraven.  Ter hoogte van boring 3 lijkt het zanddek intact te zijn.  In 

boringen 1 tot en met 4 is sprake van matig grof zand dat vanaf circa 140 cm – mv 

overgaat in zeer grof tot uiterst grof zand. Alleen in boring 1 is onder een pakket 

grof zand een zeer fijn zandige afzetting aanwezig. Alle zandlagen hebben een 

grindige bijmenging. In geen van de zandige afzettingen zijn  sporen van 

bodemvorming aangetroffen, uitgezonderd nieuwvormingen zoals roestvlekken. 

Boringen 5 en 6 liggen in het meest noordelijk deel van het plangebied. Het 

maaiveld is in deze zone aanzienlijk hoger (circa 27,80 m +NAP) dan aan de 

zuidzijde van het deelgebied (circa 25,70 +NAP). De boorprofielen van beide 

boringen komen vrijwel overeen. In beide boringen is een 20 cm tot 50 cm dik, 

sterk humeus zanddek aanwezig op circa 10 cm tot 50 cm onder het maaiveld. In 

beide boringen is het sterk humeuze zand afgedekt door een  bouwvoor of 

opgebracht zanddek.  
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Tot ongeveer 90 cm – mv is een matig humeuze, grijsbruine zandlaag 

aanwezig die diffuus overgaat in een vlekkerig en omgeworpen licht gele zandlaag. 

Vanaf 110 cm – mv  gaat het boorprofiel over in onverstoord uitgangsmateriaal. 

 

GOED 

Deelgebied GOED ligt lager ten opzichte van deelgebied Caretex–Orderbeek, op 

circa 24,60 m +NAP.  De bodem van deelgebied GOED bestaat uit een 80 cm tot 90 

cm dikke, sterk humeuze zandlaag met daaronder zandig uitgangsmateriaal. De 

bodem van het deelgebied is vrijwel overal vergraven tot een diepte van 110 cm tot 

130 cm – mv. In de vergraven zone zijn resten van baksteen en plastic aanwezig.  

De zandmediaan van het uitgangsmateriaal is matig fijn en slecht gesorteerd. 

Alleen in boringen 9 is het zanddek vanaf 65 cm – mv zeer fijn en goed gesorteerd.  

Er zijn geen sporen van bodemvorming aangetroffen.  

 

Winkelcentrum 

Deelgebied Winkelcentrum ligt op ongeveer dezelfde hoogte als deelgebied GOED. 

Ook qua bodemopbouw zijn er overeenkomsten met plangebied GOED, dat wil 

zeggen een sterk vergraven humeus zanddek tot circa 70 cm à 110 cm – mv met 

daarin puin. Onder deze laag ligt matig fijn, zandig uitgangsmateriaal. Op de 

overgang van het humeus zanddek naar het uitgangsmateriaal is een 10 cm tot 20 

cm dik, lemig zandlaagje aanwezig. In geen enkel geval bleek de laag nog intact. 

Ook in dit deelgebied zijn geen resten van bodemvorming aangetroffen. 

 

Hobbema 

De boringen zijn zoveel mogelijk evenredig verspreid over de deelgebieden 

geplaatst. Twee boringen (boringen 20 en 23) zijn toen binnen de contouren van de 

voormalige bebouwing van de school geplaatst. Op basis van deze twee boringen, in 

combinatie met de resultaten uit de andere boringen, is  de bodem door de 

bebouwing volledig verstoord geraakt. Middels deze boringen kunnen, conform de 

richtlijnen van het verkennende onderzoek, de aanwezigheid van intacte 

bodemrestanten onder de voormalige bebouwing vrijwel uitgesloten worden. Dit 

geldt eveneens voor de rest van het plangebied, met uitzondering van boring 22. De 

bovengrond is tot circa 60 cm – mv vergaven. Ter hoogte van boringen 25 en 26 is 

de vergraven zone sterk humeus met veel puinresten.  De zandmediaan varieert van 

matig tot uiterst grof. In boring 22 is tussen 40 cm en 160 cm – mv een licht bruine 

zandlaag aanwezig van matig grof zand. Mogelijk betreft het een inspoelingslaag of 
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B-horizont. Binnen het deelgebied is dit het enige boorprofiel waarin 

bodemvorming is aangetroffen. 

 

6.3 INTERPRETATIE 

 

Afgaande op de bovengenoemde resultaten van het veldonderzoek kan 

geconcludeerd worden dat het oorspronkelijk reliëf in de deelgebieden deels is 

verdwenen of sterk is aangetast (figuur 21-24). In deelgebied Caretex–Orderbeek is 

alleen in boring 5 en 6 nog sprake van een oorspronkelijk maaiveldniveau met een 

intact esdek of plaggendek, bestaande uit twee lagen (humeuze donkerbruin-

zwarte Aap, lichtgrijs-bruine Aa2). Het overige deel van het deelgebied is verlaagd 

en vergraven.  

Ook in de deelgebieden GOED en Winkelcentrum is het oorspronkelijke oppervlak 

opgenomen in een humeus dek. Mogelijk is de sterke humeusiteit hiervan het 

gevolg van een esdek dat is opgenomen en vergraven in deze laag. Het lemige 

niveau dat in deelgebied Winkelcentrum aanwezig is tussen het humeuze zanddek 

en het uitgangsmateriaal heeft mogelijk een fluviatiele oorsprong. In dit geval is er 

in dit deel van het onderzoeksgebied sprake van een vergraven beekdalafzetting. 

De overgang van het verstoorde dek en het beekzand was ook zeer abrupt en 

scherp, waardoor er geen sprake is van een natuurlijke overgang. In deze 

beekdalafzetting zijn geen archeologische resten te verwachten. Dit omdat die zich 

in het humeuze dek van de beek bevinden en deze is compleet verstoord (getuige 

de aanwezigheid van modern puin en brokken zand). Dieper in de 

beddingafzettingen van de beek is de kans op het aantreffen van archeologische 

resten klein.  

Ook in deelgebied Hobbema is de bodem dusdanig vergraven en aangetast dat van 

een oorspronkelijke intacte bodemopbouw geen sprake meer is. De verstoringen op 

de Hobbema-Locatie zijn naar verwachting, evenals de verstoringen in de overige 

deelgebieden, te relateren aan graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg 

van de (voormalige) bebouwing in het plangebied. Ook egalisatie vooraf de bouw 

kan bijgedragen hebben aan een verstoring van de ondergrond in het plangebied.  

 De inspoelingshorizont ter hoogte van boring 22, gelegen buiten de voormalige 

bebouwing,  is 120 cm dik. Een laag van deze orde zou redelijkerwijs ook onder het 

verstoringsniveau in de andere boringen aanwezig  moeten zijn. Deze is daar echter 

niet aangetroffen. Als deze inspoelingslaag op zichzelf staat rond boring 22, betreft 
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het mogelijk een nieuwvorming die niet is gerelateerd aan de oorspronkelijke 

bodemvorming. Mogelijk is hier de bodem nog intact omdat deze zone geen 

onderdeel is geweest van het voormalige bouwblok en niet aangepast hoefde m.b.t. 

egalisatie. Gezien het gehanteerde grid van 20 m bij 40 m is hierover geen 

uitsluitsel te geven. De omvang van deze zone en daarin eventuele intacte 

archeologische waarden kunnen middels karterend onderzoek worden onderzocht. 

 

6.4 ARCHEOLOGISCHE INDICATOREN 

In deelgebied Caretex–Orderbeek is in boring 5 op circa 60 cm –mv een 

baksteenfragment aangetroffen (roodbakkend). Het fragment bevond zich in de 

esgrond. Er zijn geen andere archeologische indicatoren aangetroffen. 
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7 Conclusies 
 

De in de inleiding gestelde onderzoeksvragen kunnen, op basis van de in dit 

bureauonderzoek verkregen informatie en opgestelde verwachting, als volgt worden 

beantwoord: 

 

- Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische resten in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar 

verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan?  

 Er is een middelhoge kans op het aantreffen van vondsten/sporen vanaf 

Bronstijd tot de Vroege Middeleeuwen, alsook een hoge kans op het 

aantreffen van vondsten/sporen vanaf de vroege Middeleeuwen tot en met 

Nieuwe Tijd. Hierbij geldt er een middelhoge verwachting voor resten van 

begraving (kringgreppels, urnenvelden, grafheuvels) in de late prehistorie. 

Voor sporen van begraving uit latere periodes zijn geen concrete 

aanwijzingen bekend. Resten van bewoning kunnen voorkomen vanaf de 

late prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd. Uit de Romeinse tijd en Vroege 

Middeleeuwen kunnen resten aangetroffen worden van IJzerproductie. In 

het plangebied kunnen ook archeologische sporen en vondsten verwacht 

worden die gerelateerd zijn aan het Herengoed ‘De Pas’. In het plangebied 

was de Ordermolen aanwezig, deze is echter in 1931 afgebroken en de 

funderingen zijn hierbij hoogstwaarschijnlijk verwijderd, zoals ook door 

BAAC wordt gesteld. Hiermee dient ons inziens geen rekening gehouden te 

worden bij de ontwikkeling. Verder kunnen er resten van een aantal 

Nieuwe Tijdse boerderijen en sporen van landinrichting uit deze periode 

aangetroffen worden.  
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- In welke mate zullen deze resten worden verstoord door realisatie van de 

geplande bouwingrepen? In welke mate zijn deze resten reeds verstoord 

door de huidige bebouwing? 

 De exacte aard en diepte van de geplande ingrepen zijn nog niet bekend. 

Wel is geweten dat er ter plaatse van deelgebied GOED naar verwachting 

geen grondingrepen zullen plaatsvinden, omdat dit een renovatie betreft. 

In de deelgebieden Caretex-Orderbeek, Winkelcentrum en Hobbema zijn de 

gebouwen gefundeerd tot een diepte van 80 cm tot 100 cm –mv. Volgens 

het booronderzoek begint de archeologische relevante laag vanaf 40 cm –

mv. Dit betekent dat er een grote kans is dat deze resten verstoord zijn 

door de bouw. Daarbij is met uitzondering van twee zones (rondom 

boringen 5 en 6, rondom boring 22) de bodem verstoord tot in de C-

horizont. Dit kan te maken hebben met de aanleg van de bebouwing en 

infrastructuur in de deelgebieden. 

 

- Hoe kan deze verstoring door planaanpassing of fysieke bescherming tot 

een minimum worden beperkt?  

  Het is nog niet bekend of er planaanpassing kan plaatsvinden. 

 

- Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van 

archeologische en/of ondergrondse bouwhistorische resten vast te stellen 

en hun omvang, ligging, aard en datering in voldoende mate te kunnen 

bepalen, om zo te komen tot een selectieadvies?  

 Er is in het kader van dit onderzoek reeds een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd (zie hierna). Gewenst is de omvang van de intacte bodem 

rondom boring 22 de archeologische resten verder te inventariseren. 

Hiervoor is een karterend booronderzoek een methode. Echter gezien de 

beperkte oppervlakte van de zones met esdek (rondom boring 5 en 6) of 

(deels) intacte B-horizont is het aan te raden niet alleen de bodem te 

karteren, maar ook eventuele vindplaatsen op te sporen. Gezien de 

problematiek van het opsporen van vindplaatsen onder een esdek door 

middel van karterende boringen, is het aan te raden een 

proefsleuvenonderzoek in deze zones uit te voeren. 

 

De in de inleiding gestelde onderzoeksvragen kunnen, op basis van de in het 

verkennend booronderzoek verkregen informatie, als volgt worden beantwoord: 
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- Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 In het plangebied liggen onder een geroerde bodem, dan wel onder een 

esdek, fluvio-glaciale afzettingen (sandr-afzettingen). Lokaal ligt 

hiertussen een beekdalafzetting (deelgebied Winkelcentrum).  

 

- In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

 Alleen aan de noordzijde van deelgebied Caretex-Orderbeek (rond boringen 

5 en 6) en mogelijk ook rond boring 22 in deelgebied Hobbema is de 

oorspronkelijke bodemopbouw. 

 

- Wat is de geo(morfologische) opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

 De geomorfologische opbouw bestaat uit sandr-afzettingen in de vorm van 

een ‘puinwaaier’ c.q. sandr-vlakte. 

 

- Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? 

 Ja, in de top van de fluvio-glaciale sandr-afzettingen kunnen zich 

archeologische waarden bevinden in alle deelgebieden. Enkel in 

deelgebieden Hobbema en Caretex-orderbeek zijn er zones waar de bodem 

niet tot in de C-horizont verstoord is. 

 

- Zo ja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP? 

 Archeologisch relevante afzettingen liggen gemiddeld over alle 

deelgebieden op een diepte vanaf circa 60 cm –mv, i.e. vanaf circa 25,10 m 

+NAP. Er zijn echter hoogteverschillen tussen sommige deelgebieden en 

soms ook binnen deelgebieden (vanwege afgraving in bijv. Caretex-

Orderbeek). Specifiek voor die delen van de twee deelgebieden die voor 

vervolgonderzoek in aanmerking komen, Caretex-Orderbeek (boring 5-6) en 

Hobbema (boring 22) gelden maaiveldhoogtes van respectievelijk 25,70 m 

+NAP (relevante afzettingen vanaf 60 cm –mv) en 24,60 +NAP (relevante 

afzettingen vanaf 40 cm –mv). 

 

- In welk opzicht kan op basis hiervan de archeologische verwachting worden 

bijgesteld? 
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 Alleen voor de noordzijde van het deelgebied Caretex–Orderbeek (rond 

boringen 5 en 6) en mogelijk ook rond boring 22 in deelgebied Hobbema is 

sprake van een kans op archeologische waarden in situ. 

 

- Zijn er archeologische indicatoren aangetroffen? 

 Ja, in boring 5, in deelgebied Caretex–Orderbeek, is een fragment van een 

baksteen (roodbakkend) gevonden. 

 

- Zo ja, op welke diepte t.o.v. van het maaiveld en het NAP? 

 Het baksteenfragment lag op een diepte van 60 cm –mv (27,2  m –NAP) in 

enkeerdgrond. 

 

- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van archeologische indicatoren? 

 N.v.t. 

 

- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

 Het baksteenfragment dateert van na de 14e eeuw na Chr. 

 

- Wat betekent dit voor de archeologische verwachting van het plangebied? 

 Het baksteenfragment heeft geen invloed op de archeologische verwachting 

van het plangebied, daar deze in de enkeerdgrond is aangetroffen en dus 

meegevoerd kan zijn met de plaggenbemesting. Ook is het mogelijk dat het 

infiltratie betreft van recenter puin. 

 

- In hoeverre worden de archeologische waarden bedreigd door toekomstige 

planontwikkeling? 

 In het plangebied zal de bodem worden verstoord tot in het archeologisch 

relevante niveau. 
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8 Advies 

Op basis van het bureauonderzoek is er een middelhoge kans op het aantreffen van 

vondsten/sporen vanaf de Bronstijd tot de Vroege Middeleeuwen, alsook een hoge 

kans op het aantreffen van vondsten/sporen vanaf de vroege Middeleeuwen tot en 

met Nieuwe Tijd.  

Hierbij geldt er een middelhoge verwachting voor resten van begraving 

(kringgreppels, urnenvelden, grafheuvels) in de late prehistorie. Voor sporen van 

begraving uit latere periodes zijn geen concrete aanwijzingen bekend. Resten van 

bewoning kunnen voorkomen vanaf de late prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd. 

Uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen kunnen resten aangetroffen worden 

van IJzerproductie. In het plangebied kunnen ook archeologische sporen en 

vondsten verwacht worden die gerelateerd zijn aan het Herengoed ‘De Pas’. De 

verdwenen Ordermolen op het Caretex terrein stond op dit landgoed.  

 

De specifieke verwachting is tijdens het verkennend booronderzoek getoetst in het 

veld. In de plangebieden Winkelcentrum en GOED is de bodem dermate vergraven 

dat hier geen intacte archeologische waarden meer zijn te verwachten. 

In deelgebied Caretex–Orderbeek is aan de noordzijde een intacte esgrond 

aanwezig. Onder de esgrond kunnen archeologische waarden in situ aanwezig zijn. 

Het advies is om deze zone van het deelgebied middels karterend onderzoek te 

onderzoeken op de omvang en gaafheid van het esdek. Het overige deel van de 

Caretex–Orderbeek locatie (ter hoogte van boringen 1 tot en met 4) is afgegraven 

en vergraven en daarom worden hier geen archeologische waarden meer verwacht. 

In deelgebied Hobbema is mogelijk sprake van een inspoelingshorizont ter 

hoogte van boring 22. Het advies is om ter plaatse middels karterend 

booronderzoek de omvang en aard van de inspoelingshorizont inzichtelijk te 

krijgen, alsook of in associatie hiermee archeologische waarden voorkomen. Mocht 

blijken dat het inderdaad een inspoelingshorizont betreft dan is er sprake van een 
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grotendeels intacte bodemopbouw en dus de kans op de aanwezigheid van 

archeologische waarden in situ. Uit het verkennend booronderzoek blijkt het 

overige deel van de Hobbema-locatie (ter hoogte van boringen 19 tot en met 21, 23 

en 24) vergraven te zijn. De aanwezigheid van intacte archeologische waarden is 

ter hoogte van deze boringen vrijwel uitgesloten. 

Samengevat wordt op basis van het verkennend booronderzoek in het 

noordelijke deel van het deelgebied Caretex–Orderbeek (rond boringen 5 en 6) en 

in deelgebied Hobbema (rond boring 22) vervolgonderzoek geadviseerd. Volgens de 

huidige planvorming zou op beide locaties woningbouw moeten plaatsvinden. Mocht 

hier geen planaanpassing mogelijk zijn, dan adviseren wij om verder 

inventariserend onderzoek uit te voeren. Aangezien er slechts een klein deel van 

het plangebied geselecteerd is voor vervolgonderzoek adviseren wij om een 

karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hiermee kan de zone 

met intacte bodemopbouw rondom boring 22 verder gekarteerd worden en kunnen 

eventuele archeologische vindplaatsen opgespoord worden. Karterend 

booronderzoek is immers niet de meest aangewezen methode is om vindplaatsen 

onder een esdek op te sporen. De overige delen van Caretex-Orderbeek en 

Hobbema, alsook de volledige deelgebieden GOED en Winkelcentrum, kunnen vrij 

worden gegeven voor ontwikkeling.  

 

Let op: bovenstaande betreft enkel een advies van The Missing Link en Transect. 

Het daadwerkelijk grondverzet kan pas plaatsvinden nadat de gemeente een 

selectiebesluit heeft genomen. Alleen dan kunnen gebieden worden vrijgegeven 

voor ontwikkeling. Indien er bij vrijgegeven gebieden onverhoeds toch 

archeologische resten worden aangetroffen, geldt een meldingsplicht conform 

Monumentenwet 1988. Binnen de gemeente Apeldoorn kan deze melding 

geschieden bij de Sectie Archeologie van de Gemeente Apeldoorn (SAGA) op 

archeologie@apeldoorn.nl / 055-5802115. 
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10.1 TABELLEN 

 

Archeologische periode Datering 
  
Nieuwe Tijd 1500 – heden 
  
Middeleeuwen 450 – 1500 na Chr. 
Late Middeleeuwen 1050 – 1500 na Chr. 
Vroege Middeleeuwen 450 – 1050 na Chr. 
  
Romeinse Tijd 19 voor Chr. – 450 na Chr. 
Laat-Romeinse Tijd 270 – 450 na Chr. 
Midden-Romeinse Tijd 70 – 270 na Chr. 
Vroeg-Romeinse Tijd 19 voor Chr. – 70 na Chr. 
  
IJzertijd 800 – 19 voor Chr. 
Late IJzertijd 250 – 19 voor Chr. 
Midden-IJzertijd 500 – 250 voor Chr. 
Vroege IJzertijd 800 – 500 voor Chr. 
  
Bronstijd 2000 – 800 voor Chr. 
Late Bronstijd 1100 – 800 voor Chr. 
Midden-Bronstijd 1800 – 1100 voor Chr. 
Vroege Bronstijd 2000 – 1800 voor Chr. 
  
Neolithicum (Jonge Steentijd) 5300 – 2000 voor Chr. 
Laat Neolithicum 2850 – 2000 voor Chr. 
Midden-Neolithicum 4200 – 2850 voor Chr. 
Vroeg Neolithicum 5300 – 4200 voor Chr. 
  
Mesolithicum (Midden-Steentijd) 8800 – 4900 voor Chr. 
Laat Mesolithicum 6450 – 4900 voor Chr. 
Midden-Mesolithicum 7100 – 6450 voor Chr. 
Vroeg Mesolithicum 8800 – 7100 voor Chr. 
  
Paleolithicum (Vroege Steentijd) Tot 8800 voor Chr. 
Laat Paleolithicum 35.000 – 8800 voor Chr. 
Midden-Paleolithicum 300.000 – 35.000 voor Chr. 
Vroeg Paleolithicum Tot 300.000 voor Chr. 
 
 
Tabel 1. Schema (pre)historische periode. 
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Kadastrale percelen 

APD01V 02929G0000 SRN00W 01088G0000 

APD01V 03055G0000 SRN00W 01115G0000 

APD01V 03056G0000 SRN00W 01118G0000 

APD01V 03058G0000 SRN00W 01119G0000 

APD01V 03144G0000 SRN00W 01120G0000 

APD01V 03145G0000 SRN00W 01122G0000 

APD01V 03299G0000 SRN00W 01127G0000 

APD01V 03632G0000 SRN00W 01130G0000 

APD01V 03701G0000 SRN00W 01142G0000 

APD01V 03702G0000 SRN00W 01178G0000 

APD01V 03750G0000 SRN00W 01191G0000 

APD01V 03751G0000 SRN00W 01193G0000 

APD01V 04434G0000 SRN00W 01194G0000 

APD01V 04485G0000 SRN00W 01195G0000 

APD01V 04664G0000 SRN00W 01196G0000 

APD01V 04786G0000 SRN00W 01197G0000 

SRN00W 00574G0000 SRN00W 01202G0000 

SRN00W 00589G0000 SRN00W 01259G0000 

SRN00W 00593G0000 SRN00W 01260G0000 

SRN00W 00596G0000 SRN00W 01278G0000 

SRN00W 00597G0000 SRN00W 01281G0000 

SRN00W 00598G0000 SRN00W 01285G0000 

SRN00W 00599G0000 SRN00W 01286G0000 

SRN00W 00600G0000 SRN00W 01461G0000 

SRN00W 00868G0000 SRN00W 01462G0000 

SRN00W 00948G0000   
 
Tabel 2: Lijst met kadastrale percelen die in het plangebied liggen. 
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10.2 FIGUREN 

 
 
Figuur 1: Locatie van het plangebied. 
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Figuur 2: Luchtfoto van het westelijk deel van het plangebied. 
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Figuur 3: Luchtfoto van het oostelijk deel van het plangebied. 
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Figuur 4: Bouwtekeningen St-Lucasschool 
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Figuur 5: Detail bouwtekening woningen in deelgebied Winkelcentrum. 
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Figuur 6: Heerlijkheid van het Loo, kaart van Leenen uit 1748. 
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Figuur 7: Kaart van De Man uit 1807. 
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Figuur 8: Kadastrale Minuut 1811-1832. 
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Figuur 9: Bonnekaart uit 1900. 
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Figuur 10: Geologische Overzichtskaart van Nederland. 
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Figuur 11: Geomorfologische kaart. 
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Figuur 12: Bodemkaart. 
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Figuur 13: AHN. 
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Figuur 14: IKAW, AMK en vondstmeldingen. 
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Figuur 15: Beleidskaart archeologie gemeente Apeldoorn: Verwachtingen. 
 



                
 

Rapport TML239 - Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek Nieuw-Orden   (Caretex-Orderbeek, GOED, Winkelcentrum en Hobbema), gemeente Apeldoorn                                      56 

 

 
Figuur 16: Beleidskaart archeologie gemeente Apeldoorn: Vindplaatsen. 
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Figuur 17: Onderzoeksmeldingen. 
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Figuur 18: Waarnemingen. 
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Figuur 19: Boorpuntenkaart Caretex-Orderbeek, GOED en Winkelcentrum.  
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Figuur 20: Boorpuntenkaart Hobbema. 
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Figuur 21: Bodemintactheidskaart Caretex-Orderbeek, GOED en Winkelcentrum.  
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Figuur 22: Bodemintactheidskaart Hobbema.  
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Figuur 23: Archeologische verwachting Caretex-Orderbeek, GOED en Winkelcentrum. 
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Figuur 24: Archeologische verwachting Hobbema. 
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10.3 BOORPROFIELEN 
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Boorprofielen Caretex-Orderbeek 
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Boorprofielen GOED 
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Boorprofielen Winkelcentrum 
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Boorprofielen Hobbema 
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10.4 BOORSTATEN 
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10.5 LIJST MET VONDSTMELDINGEN, ONDERZOEKSMELDINGEN EN WAARNEMINGEN IN ARCHIS 2 



Uitgebreide Rapportage Vondstmeldingen

1 van 1

418922Vondstmeldingsnr:

ApeldoornPlaats:
HerderwegToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

Apha2Extern nr:

Archeologisch: opgravingVerwerving: Dekzandrug/dekzandplateauGeomorfologie:
Bebouwing/erf/weg/kerkhofGrondgebruik:

Tijdens de opgraving zijn binnen het plangebied Herderweg-Ooiweg archeologische resten in kaart gebracht die wijzen op een
uitgestrekte nederzetting uit de Romeinse tijd onder de Apeldoornse Enk. Onder de herkende structuren bevinden zich meerder
hoofdgebouwen, bijgebouwen en hutkommen, daarnaast wijst de vondst van verschillende ijzerovens er op dat er binnen de
nederzetting verschillende ambachtelijke activiteiten werden uitgevoerd.

193235 / 469315Coördinaten:

Norde / 22-04-2011
Norde / 18-01-2012
Norde / 18-01-2012

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex:

Complex:

Complex:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

IJzerwinning

Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald

Onbekend

Onbekend

Onbekend

5

2

7

Compleet

Fragment

Compleet

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Oven

Huisplattegrond:3-schepig

Hutkom (2/4/6 palig)

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC

Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC

Niet van toepassing

type Wijster

Niet van toepassing

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Onderzoeksmelding: 45844

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC

Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC

Vondsten



Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

1 van 18

298Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
ORDERBOSToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

191400 / 468050Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: proefputten/proefsleuven

05-06-1990 05-06-1990 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

0
Overige grondwerkzaamheden

Onbekend

Onbekend

ELBURG
Onbekend

Ingevoerd door/op: archis / 04-07-2002

Toelichting
AANVULLEND ONDERZOEK NA PROEFOPGRAVING 1988

Naam onderzoek: 
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2 van 18

305Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
ORDERBOSToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

191420 / 468120Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Onbekend

18-04-1988 18-04-1988 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

0
Overige grondwerkzaamheden

Onbekend

Onbekend

Kars
Onbekend

Ingevoerd door/op: archis / 04-07-2002

Toelichting
ONBEKEND

Naam onderzoek: 
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6401Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
SpartafabriekToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

193014 / 468788Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: proefputten/proefsleuven

28-04-2004 17-05-2004 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

0
Overige grondwerkzaamheden

BAAC BV

Niet van toepassing

Niet van toepassing
Woningstichting Ons Huis

Ingevoerd door/op: bpete / 28-04-2004

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

6156 Archeologisch: proefputten/proefsleuven

17-08-2005

Selectieadvies
voor een deel van het terrein wordt een vervolonderzoek geadviseerd deels dmv een opgraving, deels dmv een archeologische
begeleiding.

Toelichting
Poject:
Coordinaten: 193.000 / 468.800
Complextype(n): nederzetting, grafveld
Datering: ME, VME
BAAC-projectnummer: 

Literatuur: Spitzers, T.A., Apeldoorn Spartaterrein: een post-middeleeuwse boerderij te Driehuizen, Baac rapport 04.097

Ingevoerd door /op: jverm / 17-08-2005

Naam onderzoek: 
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9269Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Laan van OrdenToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

192166 / 468285Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: bureauonderzoek

28-01-2005 24-01-2005 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

2
Bouwwerkzaamheden

BAAC BV

Niet van toepassing

Boshoven
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: ahemm / 28-01-2005

Toelichting
Project: plangebied Laan van Orden
Projectmedewerkers: G. Oldenmenger, A.G., E.H. Boshoven en A.K. Hemmes 
Baac-projectnummer: 05.022

Naam onderzoek: 
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9270Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
MandalaToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

192006 / 468609Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: proefputten/proefsleuven

28-01-2005 09-02-2005 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

2
Bouwwerkzaamheden

ADC ArcheoProjecten

Provincie Gelderland

Kenemans
Particulier

Ingevoerd door/op: mdahh / 28-01-2005

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

5846 Archeologisch: proefputten/proefsleuven
80 3
09-02-2005

Selectieadvies
Wordt geadviseerd om het gebied vrij te geven voor herinrinchting en bebouwing.

Toelichting
De resultaten van het IVO geven aan dat er geen archeologische resten in de ondergrond aanwezig zijn. Tuinaanleg in de 20e eeuw
die het gebied deels hebben aangetast kunnen een evt. archeologische vindplaatsvestroord hebben. Er zijn verder ook geen
arheologische indicatoren aangetroffen.

Literatuur: Schutte, A., Apeldoorn-Mandala IVO3. ADC rapport 395, 2005

Toelichting
Coordinaten: 192000/468600 
Datum einde onderzoek: 10-02-2005
Projectmedewerkers: M. Kenemans, W. Roesing, J. McDonald en R. van der Kolk
Complextype(n): Orderenk
Datering: LME
Diversen: De werkzaamheden zullen bestaan uit het graven van een sleuf die een breedte van zes meter zal hebben en een lengte
van maximaal 100 meter. De opdracht is verstrekt door  Draisma B.V. 
Het terrein van het plangebied maakt mogelijk onderdeel uit van de Orderenk. Verder staan in de omgeving van het plangebied in
Archis grafheuvels vermeld.

Ingevoerd door /op: mdahh / 27-06-2005

Naam onderzoek: 
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17155Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Toponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

193260 / 469208Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: begeleiding

01-05-2006 04-05-2006 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

3
Overige grondwerkzaamheden

Arcadis

Niet van toepassing

Akkerman
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: eakke / 01-05-2006

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

18749 Archeologisch: begeleiding

03-10-2007

Selectieadvies
De aangetroffen archeologische resten zijn van geringe waarde, bovendien is het bodemarchief grotendeels verstoord. Bescherming
van archeologische waarden of een opgraving zijn daarom niet aan de orde.

Ingevoerd door /op: wytsm / 03-10-2007

Naam onderzoek: 
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24036Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Toponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

191628 / 467500Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: bureauonderzoek

16-08-2007 16-08-2007 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

3
Overige grondwerkzaamheden

De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau

Niet van toepassing

Neef, de
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: wneef / 16-08-2007

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

18870 Archeologisch: bureauonderzoek

17-10-2007

Selectieadvies
Archeologische waarden uit verschillende perioden in de omgeving. Beek aangelegd in late Middeleeuwen, vanaf 16e eeuw hebben
papiermolens langs de spreng gelegen. Buiten bebouwde kom is bodem mogelijk nog intact. Nader booronderzoek buiten de
bebouwde kom geadviseerd.

Ingevoerd door /op: wneef / 17-10-2007

Naam onderzoek: 
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24037Onderzoeksmelding:

OnbekendPlaats:
Toponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

192443 / 467725Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: booronderzoek

16-08-2007 16-08-2007 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

3
Overige grondwerkzaamheden

De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau

Niet van toepassing

Neef, de
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: wneef / 16-08-2007

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

18871 Archeologisch: bureauonderzoek

17-10-2007

Selectieadvies
Archeologische waarden uit verschillende perioden in de omgeving. Beek aangelegd in late Middeleeuwen, vanaf 16e eeuw hebben
papiermolens langs de spreng gelegen. Buiten bebouwde kom is bodem mogelijk nog intact. Nader booronderzoek buiten de
bebouwde kom geadviseerd.

Ingevoerd door /op: wneef / 17-10-2007

Naam onderzoek: 
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24038Onderzoeksmelding:

OnbekendPlaats:
Toponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

192587 / 469513Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: booronderzoek

16-08-2007 16-08-2007 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

3
Overige grondwerkzaamheden

De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau

Niet van toepassing

Neef, de
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: wneef / 16-08-2007

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

18872 Archeologisch: bureauonderzoek

17-10-2007

Selectieadvies
Archeologische waarden uit verschillende perioden in de omgeving. Beek aangelegd in late Middeleeuwen, vanaf 16e eeuw hebben
papiermolens langs de spreng gelegen. Buiten bebouwde kom is bodem mogelijk nog intact. Nader booronderzoek buiten de
bebouwde kom geadviseerd.

Ingevoerd door /op: wneef / 17-10-2007

Naam onderzoek: 
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32868Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
jachtlaan/veenwegToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

193181 / 468288Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: booronderzoek

08-01-2008 08-01-2008 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

3
Bouwwerkzaamheden

BAAC BV

Niet van toepassing

Bergman
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: wberg / 08-01-2009

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

24695 Archeologisch: booronderzoek
120 8
26-01-2009

Selectieadvies
De bodem is in grote mate verstoord, derhalve geen vervolgonderzoek.

Ingevoerd door /op: wberg / 26-01-2009

Naam onderzoek: 
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40657Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
EuropawegToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

192088 / 466943Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: booronderzoek

23-04-2010 29-04-2010 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

1
Bouwwerkzaamheden

RAAP Archeologisch Adviesbureau

Niet van toepassing

Goossens
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: rhart / 23-04-2010

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

32499 Archeologisch: booronderzoek
120 6
15-09-2010

Selectieadvies
Er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Toelichting
Ter plekke bleek dat vrijwel het gehele plangebied afgegraven was en is besloten tot een veldkartering en enkele controleboringen
direct buiten het plangebied.

Ingevoerd door /op: rhart / 15-09-2010

Naam onderzoek: Plangebied Europaweg/Ugchelsegrensweg
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40659Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Toponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

192383 / 467159Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: booronderzoek

23-04-2010 29-04-2010 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

1
Bouwwerkzaamheden

RAAP Archeologisch Adviesbureau

Niet van toepassing

Goossens
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: rhart / 23-04-2010

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

32500 Archeologisch: booronderzoek
220 24
15-09-2010

Selectieadvies
Er wordt een vervolgonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek aanbevolen.

Ingevoerd door /op: rhart / 15-09-2010

Naam onderzoek: Plangebied  Europaweg/Ugchelsegrensweg
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42965Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Toponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

193229 / 469379Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: booronderzoek

15-09-2010 20-09-2010 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

3
Bouwwerkzaamheden

ADC ArcheoProjecten

Gemeente Apeldoorn

Huizer
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: sbrin / 15-09-2010

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

33244 Archeologisch: booronderzoek
200 100
10-11-2010

Selectieadvies
ADC ArcheoProjecten adviseert, om in de gebieden met een hoge archeologische verwachting (lees:  de niet verstoorde gedeelten
zoals aangegeven op de afbeeldingen 3 en 4 in het rapport) een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het
aanleggen van proefsleuven (IVO-P), teneinde gaafheid, omvang, datering en conservering van archeologische resten te
onderzoeken. 
De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren
Programma van Eisen (PvE). 

Toelichting
Op basis van het bureauonderzoek werden in de top van het Laagpakket van Wierden archeologische resten verwacht uit de
perioden vanaf het Laat Paleolithicum en gezien de aard van de waarnemingen rondom het plangebied, met name resten uit
perioden vanaf het Neolithicum. De verwachte complextypen waren onder meer akkerlagen en grafvelden van nog onbekende
omvang, die zich nabij het oppervlak (binnen ca. 50 cm ¿mv) zouden bevinden, voor zover deze niet zouden zijn verstoord door de
nog aanwezige of recentelijk gesloopte bebouwing. 

Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Tijdens dit booronderzoek
werd geconstateerd, dat in een groot deel van het plangebied sprake was van een dik (ca. 70 cm à 100 cm) plaggendek, dat
eventuele archeologische resten goed zal hebben geconserveerd.

Ingevoerd door /op: jhui / 10-11-2010

Naam onderzoek: 
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45104Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Herderweg-OoiwegToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

193230 / 469379Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: proefputten/proefsleuven

03-02-2011 14-02-2010 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

3
Bouwwerkzaamheden

RAAP Archeologisch Adviesbureau

Niet van toepassing

Vosselman
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: jvoss / 03-02-2011

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

35078 Archeologisch: proefputten/proefsleuven
150 14
02-03-2011

Selectieadvies
Behoud in-situ.

Toelichting
In de zuidelijke helft van het plangebied zijn diverse nederzettiongssporen uit mogelijk de Late IJzertijd, de Romeinse tijd en de
Middeleeuwen gevonden. De intactheid en conservering van de resten is hoog. Er wordt geadviseerd om de resten duurzaam te
behouden. Indien dit niet mogelijk is, dient er verder onderzoek plaats te vinden.

Ingevoerd door /op: enord / 02-03-2011

Naam onderzoek: proefsleuven Herderweg-Ooiweg
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45844Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Herderweg-OoiwegToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

193229 / 469381Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: opgraving

21-03-2011 05-04-2011 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

15
Bouwwerkzaamheden

RAAP Archeologisch Adviesbureau

Niet van toepassing

Norde
Niet van toepassing

Ingevoerd door/op: enord / 21-03-2011

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

35998 Archeologisch: opgraving
130 22
01-05-2011

Selectieadvies
Aangezien het onderzoek een opgraving betreft, is een selectieadvies niet van toepassing.

Toelichting
Tijdens de opgraving zijn delen van verschillende hoofdgebouwen (WijsterA), bijgebouwen, hutkommen, een waterput en sporen van
ijzerproductie gevonden. Voorlopig wordt het gehele complex gedateerd tussen de eerste en de derde eeuw na Chr.

Toelichting
Voorgaand proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er binnen het plangebied sprake is van bewoning (en mogelijk
ijzerbewerking) uit de Romeinse tijd. Daarnaast kan sprake zijn van bewoning uit de Vroege Middeleeuwen. Met uitzondering van het
centrale deel van het plangebied, waar tuinen zijn gepland, zal de vindplaats worden opgegraven.

Ingevoerd door /op: enord / 02-05-2011

Naam onderzoek: 
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45907Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Apeldoorn, Prins Willem Alexanderlaan 1469Toponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

193159 / 468726Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: booronderzoek

24-03-2011 24-03-2011 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

4
Bouwwerkzaamheden

BAAC BV

Gemeente Apeldoorn

Bergman
Particulier

Ingevoerd door/op: wberg / 24-03-2011

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: Type onderzoek:
Diepte onderzoek: Aantal boringen: Aantal putten: 
Gereedmelding: 

35557 Archeologisch: booronderzoek
150 5
29-03-2011

Selectieadvies
Vanwege de natheid van de bodem en de bewerking van de bodem tot in de top van de C-horizont bestaat voor het plangebied een
lage verwachting op het aantreffen van archeologische sporen. Geen vervolgonderzoek.

Selectiebesluit
Geen vervolgonderzoek

Toelichting
BAAC projectnr. V-11.0113

Ingevoerd door /op: wberg / 29-03-2011

Naam onderzoek: 
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48689Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Asselsestraat 200Toponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

193294 / 469298Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: begeleiding

30-09-2011 04-10-2011 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

3
Overige grondwerkzaamheden

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

Parlevliet
Gemeente Apeldoorn

Ingevoerd door/op: marke / 30-09-2011

Toelichting
Archeologische begeleiding bij saneringswerkzaamheden binnen plangebied. 

Naam onderzoek: APD W Asselsestraat 200
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49317Onderzoeksmelding:

ApeldoornPlaats:
Locatie WalterbosToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

192608 / 469423Coördinaten:

Type onderzoek:

Kaartblad: 33B

Aanmelding: Aanvang:  

Archeologisch: booronderzoek

07-11-2011 07-11-2011 Geschatte duur: 
Motief:   

Uitvoerder:   

Bevoegd gezag:  

Projectleider:  
Opdrachtgever:

1
Infrastructurele werken

ADC ArcheoProjecten

Gemeente Apeldoorn

Jonge, de
HEIJMANS

Ingevoerd door/op: ndjon / 07-11-2011

Naam onderzoek: Locatie Walterbos
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42200Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
ASSELSE STRAATToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-12Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

CAA: kopie fiche oud-archief.Vindplaats van rij ijzerkuilen.

191300 / 468800Coördinaten:

Onbekend / 9999
Onbekend / 9999
Onbekend / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

IJzerwinning Niet van toepassing
9999 Onbekend
Niet van toepassing
Kuil Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Niet van toepassing

Vondsten

NIE, M. VAN, & I. JOOSTEN 1995 Vroeg-middeleeuwse ijzerproduktie op de Veluwe, p. 203-212., in: Madoc. 3

MOERMAN, J.D. 1957 Oude smeedijzerindustrie: ijzerkuilen en klapperstenen, p. 3-32., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 56

MOERMAN, J.D. 1968 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen, p. 1-30., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 63

MOERMAN, J.D. 1970 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen (vervolg), p. 1-41., in: Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre 64

HEIDINGA, H.A. 1984 , in: De Veluwe in de vroege middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn
buren (diss.), p. 221-242. 

Toelichting:

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 

Literatuur
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42201Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
BERG EN BOSCHToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-13Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

CAA: Kopie fiche oud archief.Vindplaats van ijzerkuilen. Ook op andere plaatsen in hetzelfde k.m. vakwerden ijzerkuilen
gevonden.

191340 / 469350Coördinaten:

Onbekend / 9999
Particulier / 9999
Onbekend / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

IJzerwinning Niet van toepassing
9999 Onbekend
Niet van toepassing
Kuil Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Niet van toepassing

Vondsten

MOERMAN, J.D. 1957 Oude smeedijzerindustrie: ijzerkuilen en klapperstenen, p. 3-32., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 56

MOERMAN, J.D. 1968 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen, p. 1-30., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 63

MOERMAN, J.D. 1970 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen (vervolg), p. 1-41., in: Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre 64

HEIDINGA, H.A. 1984 , in: De Veluwe in de vroege middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn
buren (diss.), p. 221-242. 

Toelichting:

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 

Literatuur
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42209Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
BERG EN BOSCHToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-25Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

CAA:Rij ijzerkuilen.Opgegeven coordinaten:191.16/468.85 tot 191.34/468.45

191160 / 468850Coördinaten:

Onbekend / 9999
Particulier / 9999
Onbekend / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

IJzerwinning Niet van toepassing
9999 Onbekend
Niet van toepassing
Kuil Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Niet van toepassing

Vondsten

MOERMAN, J.D. 1970 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen (vervolg), p. 1-41., in: Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre 64

MOERMAN, J.D. 1957 Oude smeedijzerindustrie: ijzerkuilen en klapperstenen, p. 3-32., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 56

MOERMAN, J.D. 1968 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen, p. 1-30., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 63

HEIDINGA, H.A. 1984 , in: De Veluwe in de vroege middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn
buren (diss.), p. 221-242. 

NIE, M. VAN, & I. JOOSTEN 1995 Vroeg-middeleeuwse ijzerproduktie op de Veluwe, p. 203-212., in: Madoc. 3

Toelichting:

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 

Literatuur



Uitgebreide Rapportage Waarnemingen

4 van 23

42215Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
BERG EN BOSCHToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-35Objectcode:

Indirect: literatuurVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

CAA: memorandum.Rij ijzerkuilen.

191320 / 469580Coördinaten:

Onbekend / 9999
Particulier / 1957
Particulier / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

IJzerwinning Niet van toepassing
9999 Onbekend
Niet van toepassing
Kuil Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Niet van toepassing

Vondsten

MOERMAN, J.D. 1970 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen (vervolg), p. 1-41., in: Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre 64

MOERMAN, J.D. 1957 Oude smeedijzerindustrie: ijzerkuilen en klapperstenen, p. 3-32., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 56

MOERMAN, J.D. 1968 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen, p. 1-30., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 63

HEIDINGA, H.A. 1984 , in: De Veluwe in de vroege middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn
buren (diss.), p. 221-242. 

NIE, M. VAN, & I. JOOSTEN 1995 Vroeg-middeleeuwse ijzerproduktie op de Veluwe, p. 203-212., in: Madoc. 3

Toelichting:

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 

Literatuur
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42216Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
BERG EN BOSCHToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-36Objectcode:

Indirect: literatuurVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

CAA: memorandum.Rij ijzerkuilen.

191140 / 469400Coördinaten:

Onbekend / 9999
Particulier / 1957
Particulier / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

IJzerwinning Niet van toepassing
9999 Onbekend
Niet van toepassing
Kuil Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Niet van toepassing

Vondsten

NIE, M. VAN, & I. JOOSTEN 1995 Vroeg-middeleeuwse ijzerproduktie op de Veluwe, p. 203-212., in: Madoc. 3

MOERMAN, J.D. 1957 Oude smeedijzerindustrie: ijzerkuilen en klapperstenen, p. 3-32., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 56

MOERMAN, J.D. 1968 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen, p. 1-30., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 63

MOERMAN, J.D. 1970 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen (vervolg), p. 1-41., in: Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre 64

HEIDINGA, H.A. 1984 , in: De Veluwe in de vroege middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn
buren (diss.), p. 221-242. 

Toelichting:

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 

Literatuur
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42222Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
BERG EN BOSCHToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-37Objectcode:

Indirect: literatuurVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

CAA: memorandum.Rij ijzerkuilen.Opgegeven coordinaten: 191.17/469.27 tot 191.23/469.27

191170 / 469270Coördinaten:

Onbekend / 9999
Particulier / 1957
Particulier / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

IJzerwinning Niet van toepassing
9999 Onbekend
Niet van toepassing
Kuil Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Niet van toepassing

Vondsten

MOERMAN, J.D. 1968 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen, p. 1-30., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 63

MOERMAN, J.D. 1957 Oude smeedijzerindustrie: ijzerkuilen en klapperstenen, p. 3-32., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 56

MOERMAN, J.D. 1970 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen (vervolg), p. 1-41., in: Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre 64

HEIDINGA, H.A. 1984 , in: De Veluwe in de vroege middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn
buren (diss.), p. 221-242. 

NIE, M. VAN, & I. JOOSTEN 1995 Vroeg-middeleeuwse ijzerproduktie op de Veluwe, p. 203-212., in: Madoc. 3

Toelichting:

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 

Literatuur
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42227Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
ORDERBOSCHToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BZ-5Objectcode:

Archeologisch: inspectieVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

CAA: verslag.De slakkenhoop in het Orderbos, een imposant overblijfsel ener verdwenenindustrie.Slakkenhoop van doorsnede
van nagenoeg 20 m. en manshoog.Brief van Modderman (14 mei 1956):Het is gebleken dat de bewuste ijzerslakkenhoop niet in
zijn geheel bespaard kan worden. Dat gedeelte dat in het wegtracee komt te vallen zaldoor machines worden verplaatst naar
een nabij gelegen driehoekig "eiland"temidden van een paar wegen. Een tweede deel zal in de wegber, gespaardblijven, terwijl
een derde gedeelte overdekt zal worden door een wal om eenvoetbalveld.Zie ook waarneming 33BZ-65; archeologisch onderzoek
naar de slakkenhoop.Voor meer gegevens: zie CAA en CMA.

191380 / 468080Coördinaten:

Particulier / 1956
Particulier / 1956
Particulier / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Metaalbewerking/smederij Niet van toepassing
9999 Onbekend
IJzer
Slak Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Niet van toepassing

Brief

Verslag

Krantenartikel

Krantenartikel

Krantenartikel

Krantenartikel

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Van Modderman aan gemeentewerken; 14 mei 1956.

Door Moerman; toelichting op ijzerslakkenhoop.

Nieuwe Apeldoornse courant; 3 juli 1956.

de Gelderlander; 4 juli 1956.

N. Rott. C.; 6 april 1907.

Avondpost 6-7 april 1907.

Vondsten

Toelichting: Slakkenhoop.

Type:

Type:

Type:

Type:

Type:

Type:

Beheerder: 

Beheerder: 

Beheerder: 

Beheerder: 

Beheerder: 

Beheerder: 

Toelichting:  

Toelichting:  

Toelichting:  

Toelichting:  

Toelichting:  

Toelichting:  

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 

Documentatie
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Kaart

Brief

Brief

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Situatieschets slakkenhoop en andere waarnemingen.

Van Glazema aan Moerman; 10 juni 1953 (Nr 686).

Van Moerman aan Elzinga; 23 april 1953.

MOERMAN, J.D. 1968 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen, p. 1-30., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 63

MOERMAN, J.D. 1957 Oude smeedijzerindustrie: ijzerkuilen en klapperstenen, p. 3-32., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 56

MOERMAN, J.D. 1970 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen (vervolg), p. 1-41., in: Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre 64

HEIDINGA, H.A. 1984 , in: De Veluwe in de vroege middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn
buren (diss.), p. 221-242. 

NIE, M. VAN, & I. JOOSTEN 1995 Vroeg-middeleeuwse ijzerproduktie op de Veluwe, p. 203-212., in: Madoc. 3

Type:

Type:

Type:

Beheerder: 

Beheerder: 

Beheerder: 

Toelichting:  

Toelichting:  

Toelichting:  

Literatuur
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42237Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
ORDERBOSToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BZ-4Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

CAA: Loeb-fiche.Orderbos, onderzoek door de heer J.D. Moerman te Apeldoorn.Later bijgeschreven coordinaten: 191.49/468.19
en 191.36/468.00Niet duidelijk welke vondsten bij deze locaties horen.

191400 / 468300Coördinaten:

Particulier / 1956
Particulier / 1957
Particulier / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex:

Complex:

Complex:

Complex:

Complex:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Onbekend

Onbekend

Metaalbewerking/smederij

Onbekend

Onbekend

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

7

9999

9999

9999

2

Fragment

Fragment

Fragment

Fragment

Fragment

Keramiek

Keramiek

IJzer

Bot, dierlijk

Tefriet/basaltlava

Kogelpot

Pingsdorf geelwitbakkend

Slak

Gebitselement:tand/kies

Maalsteen:ligger/loper

Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC

Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1050 nC

Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC

Onbekend

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Vondsten

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Over het gehele terrein verspreid.

Bijna complete schijf van handmolen met gat voor spil er nog in.

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Onbekend

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 
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Complex:

Complex:

Cultuur:

Cultuur:

Aantal:

Aantal:

Toestand:

Toestand:

Materiaal:

Materiaal:

Code algemeen:

Code algemeen:

Begindatering:

Begindatering:

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Onbekend

Onbekend

Niet van toepassing

Niet van toepassing

1

1

Fragment

Compleet

Steen

IJzer

Vloer

Sikkel

Onbekend

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Krantenartikel

Krantenartikel

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

De Gelderlander; 4 juli 1956 (zie 33BZ-5)

Nieuwe Apeldoornse courant; 3 juli 1956 (zie 33BZ-5).

MOERMAN, J.D. 1957 Oude smeedijzerindustrie: ijzerkuilen en klapperstenen, p. 3-32., in: Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre 56

--- 1956 kol. *123., in: Bulletin van de (Koninklijke) Nederlandse Oudheidkundige Bond 

MOERMAN, J.D. 1968 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen, p. 6-7 (kaart I.I.), in: Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre 63

MOERMAN, J.D. 1970 Oude smeedijzerindustrie III: beschrijving der overblijfselen (vervolg), p. 1-41., in: Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre 64

HEIDINGA, H.A. 1984 , in: De Veluwe in de vroege middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn
buren (diss.), p. 221-242. 

NIE, M. VAN, & I. JOOSTEN 1995 Vroeg-middeleeuwse ijzerproduktie op de Veluwe, p. 203-212., in: Madoc. 3

Toelichting:

Toelichting:

Keienvloertje.

40 cm lang, vervaardigd uit ter plaatse in oventjes verkregen ijzer.

Type:

Type:

Beheerder: 

Beheerder: 

Toelichting:  

Toelichting:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Onbekend

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Documentatie

Literatuur
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42529Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
LAAN VAN SPITSBERGENToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-27Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

'Geimproviseerd' fiche in CAA met de tekst: '192.00/469.29  Grafheuvel'.Op Klok's grafheuvelkaart 33B in het CMA is op deze
locatie o.v.v. nummer[Apeldoorn:] 146 een symbool voor uit het archief bekende grafheuvels aan-gebracht.

192000 / 469290Coördinaten:

Onbekend / 9999
Onbekend / 9999
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Grafheuvel, onbepaald Onbekend
1 Compleet
Niet van toepassing
Ophoging, kunstmatig Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Niet van toepassing

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Grafheuvelkaart 33B in CMA.

Vondsten

Toelichting:

Type:
Beheerder: 
Toelichting:  

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Bronstijd: 2000 - 800 vC

Onderzoeksmelding: 

Documentatie
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42531Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
LAAN VAN SPITSBERGENToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BZ-28Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

'Geimproviseerd'fiche in CAA met de tekst: '192.10/468.77 twee grafheuvels'Op Klok's grafheuvelkaart 33B in het CMA staat bij
deze locatie o.v.v. hetnummer [Apeldoorn:] 145 onder de hier gehanteerde coordinaten een symboolvoor uit het archief bekende
grafheuvels weergegeven. Zie voor de andereheuvel waarn. 42532.

192020 / 468740Coördinaten:

Onbekend / 9999
Onbekend / 9999
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Grafheuvel, onbepaald Onbekend
1 Compleet
Niet van toepassing
Ophoging, kunstmatig Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Niet van toepassing

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Grafheuvelkaart 33B in CMA.

Vondsten

Toelichting: ROB Apeldoorn nr. 145.

Type:
Beheerder: 
Toelichting:  

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Bronstijd: 2000 - 800 vC

Onderzoeksmelding: 

Documentatie
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42532Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
LAAN VAN SPITSBERGENToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-28Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

'Geimproviseerd'fiche in CAA met de tekst: '192.10/468.77 twee grafheuvels'Op Klok's grafheuvelkaart 33B in het CMA staat op
deze locatie o.v.v. hetnummer [Apeldoorn:] 150 onder de hier gehanteerde coordinaten een symboolvoor uit het archief bekende
grafheuvels. Zie voor de andere heuvel waarn.42531.

192060 / 468750Coördinaten:

Onbekend / 9999
Onbekend / 9999
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Grafheuvel, onbepaald Onbekend
1 Compleet
Niet van toepassing
Ophoging, kunstmatig Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Niet van toepassing

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Grafheuvelkaart 33B in CMA.

Vondsten

Toelichting: ROB Apeldoorn nr. 150.

Type:
Beheerder: 
Toelichting:  

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Bronstijd: 2000 - 800 vC

Onderzoeksmelding: 

Documentatie
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42533Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
JACHTLAANToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-29Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

'Geimproviseerd' fiche in CAA met de tekst: '192.50/468.80  3 grafheuvels'.Onder de coordinaten 192.43/468.92 is op Klok's
grafheuvelkaart 33B in hetCMA o.v.v. het nummer [Apeldoorn:] 166 een symbool voor uit het archief be-kende grafheuvels
aangebracht. Zie voor de andere twee grafheuvels waarn.42534 en 42535.

192430 / 468920Coördinaten:

Onbekend / 9999
Onbekend / 9999
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Grafheuvel, onbepaald Onbekend
1 Compleet
Niet van toepassing
Ophoging, kunstmatig Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Niet van toepassing

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Grafheuvelkaart 33B in CMA.

Vondsten

Toelichting: ROB Apeldoorn nr. 166.

Type:
Beheerder: 
Toelichting:  

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Bronstijd: 2000 - 800 vC

Onderzoeksmelding: 

Documentatie
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42534Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
JACHTLAANToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-29Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

'Geimproviseerd' fiche in CAA met de tekst: '192.50/468.80  3 grafheuvels'.Onder de coordinaten 192.50/468.84 is op Klok's
grafheuvelkaart 33B in hetCMA o.v.v. het nummer [Apeldoorn:] 171 een symbool voor uit het archief be-kende grafheuvels
aangebracht. Zie voor de andere twee grafheuvels waarn.42533 en 42535.

192500 / 468840Coördinaten:

Onbekend / 9999
Onbekend / 9999
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Grafheuvel, onbepaald Onbekend
1 Compleet
Niet van toepassing
Ophoging, kunstmatig Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Niet van toepassing

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Grafheuvelkaart 33B in CMA.

Vondsten

Toelichting: ROB Apeldoorn nr. 171.

Type:
Beheerder: 
Toelichting:  

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Bronstijd: 2000 - 800 vC

Onderzoeksmelding: 

Documentatie
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42535Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
JACHTLAANToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-29Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

'Geimproviseerd' fiche in CAA met de tekst: '192.50/468.80  3 grafheuvels'.Onder de coordinaten 192.47/468.81 is op Klok's
grafheuvelkaart 33B in hetCMA o.v.v. het nummer [Apeldoorn:] 168 een symbool voor uit het archief be-kende grafheuvels
aangebracht. Zie voor de andere twee grafheuvels waarn.42533 en 42534.

192470 / 468810Coördinaten:

Onbekend / 9999
Onbekend / 9999
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Grafheuvel, onbepaald Onbekend
1 Compleet
Niet van toepassing
Ophoging, kunstmatig Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Niet van toepassing

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Grafheuvelkaart 33B in CMA.

Vondsten

Toelichting: ROB Apeldoorn nr. 168.

Type:
Beheerder: 
Toelichting:  

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Bronstijd: 2000 - 800 vC

Onderzoeksmelding: 

Documentatie
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42603Waarnemingsnr:

OnbekendPlaats:
ASSELSE STRAAT ; SPORTPARK ORDERBOSToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BZ-45Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

'Geimproviseerd' fiche in CAA met de tekst: '191.50/468.32 en 54/37  Graf-heuvels'. Op Klok's grafheuvelkaart 33B in het CMA is
de in deze waarnemingbehandelde grafheuvel onder nummer [Apeldoorn:] 122 met een symbool voorverdwenen grafheuvels
weergegeven. In de beschrijving op een memorandum-fiche van 11-11-1953 is deze heuvel als No. 2 weergegeven en blijkt
dezedan reeds verdwenen. Zie voor de andere genoemde grafheuvel waarn. 42604.

191500 / 468320Coördinaten:

Particulier / 9999
Particulier / 11-11-1953
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Grafheuvel, onbepaald Onbekend
1 Compleet
Niet van toepassing
Ophoging, kunstmatig Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Niet van toepassing

Kaart

Memo

Tekening

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Grafheuvelkaart 33B in CMA.

Van Hr. de Boer d.d. 11-11-1953 in CAA: 33BZ-45.

Situatieschets op memorandum-fiche d.d. 11-11-1953.

Vondsten

Toelichting: ROB Apeldoorn nr. 122.

Type:

Type:

Type:

Beheerder: 

Beheerder: 

Beheerder: 

Toelichting:  

Toelichting:  

Toelichting:  

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Bronstijd: 2000 - 800 vC

Onderzoeksmelding: 

Documentatie
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42609Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
ASSELSE STRAAT ; SPORTPARK ORDERBOSToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BZ-77Objectcode:

Indirect: archiefVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
OnbekendGrondgebruik:

'Geimproviseerd' fiche onder CAA: 33BZ-48 met v.w.b. deze waarneming detekst: 'Losse Germ. scherven  191.58/468.70 ->
Docum. bron: krt.nr. 412A'doorn grijsdruk 1:25.000 archief GAS'.

191580 / 468700Coördinaten:

Onbekend / 9999
Gelderse Archeologische Stichting / 9999
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Onbekend Onbekend
9999 Fragment
Keramiek
Aardewerk, handgevormd Bronstijd: 2000 - 800 vC
Niet van toepassing

Vondsten

Toelichting: Losse 'Germaanse' scherven.

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onderzoeksmelding: 
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45080Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
HAMELWEG 9Toponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-52Objectcode:

Niet-archeologisch: graafwerkVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
Bebouwing/erf/weg/kerkhofGrondgebruik:

In het voorjaar van 2000 zijn bij het uitgraven van een kelder/funderingijzerslakken, houtskool en gebakken leem gevonden. Deze
leem zou van eenoven afkomstig zijn. determinatie is destijds gedaan door M. van Nie.De eigenaar van het perceel heeft zoveel
mogelijk van de gevonden zaken ineen teil gestopt. Deze staat nog bij hem thuis. Ook heeft de eigenaardestijds gemaakte foto's
in zijn bezit.

193400 / 469400Coördinaten:

Particulier / 04-2000
Particulier / 05-09-2001
Particulier / 2001

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex:

Complex:

Complex:

Complex:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Metaalbewerking/smederij

Metaalbewerking/smederij

Metaalbewerking/smederij

Metaalbewerking/smederij

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

1

9999

9999

9999

Fragment

Fragment

Fragment

Fragment

Niet van toepassing

IJzer

Keramiek

Hout/houtskool

Oven

Slak

Hutteleem/verbrande leem

Houtskool

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Foto
Particulier

Vondsten

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Type:
Beheerder: 
Toelichting:  

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Onderzoeksmelding: 

Documentatie
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Particulier
De collectie komt t.z.t. naar de gemeente.

Beheerder:  
Toelichting:   

Collectie
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401506Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
Koning Willem III kazerne, voormalig AMK-terreinToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BZ-83Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
Bebouwing/erf/weg/kerkhofGrondgebruik:

CAA:/ Meldingskaart 1987:/ Oude bewoningskaart.

Deze waarneming bevat alle administratieve gegevens van voormalig AMK-terrein: 12844
Dit terrein betrof een ongewaardeerd terrein en is in het kader van de update AMK 2003/2005 afgevoerd.
De Provincie Gelderland toetst alle vergunningsplichtige plannen aan o.a. de Indikatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).
Vallen dergelijke plannen binnen een zone met een hoge en zeer hoge archeologische verwachting, dan dient er al op voorhand
een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden. 
Het bovengenoemde monument valt binnen een dergelijke zone en zal daarom bij eventuele planvorming onderzocht en dus
gewaardeerd worden. Derhalve was waardering op voorhand niet nodig en is het terrein van de AMK afgevoerd op 7-11-2005. (zie
LiveLink)

191950 / 468150Coördinaten:

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999
Vos / 07-11-2005
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Nederzetting, onbepaald Onbekend
9999 N.v.t.
Niet van toepassing
Grondspoor/grondverkleuring Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC
Niet van toepassing

Vondsten

ODE, O. & I.M.C. NUIJTEN 1996  , in: RAAP-rapport: Gemeente Apeldoorn, cultuurhistorisch onderzoek van het stedelijk gebied 

Toelichting: voormalig AMK terrein is inmiddels afgevoerd (zie beschrijving)

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Onderzoeksmelding: 

Literatuur
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401509Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
Driehuizerweg, Voormalig AMK-terreinToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BN-62Objectcode:

OnbekendVerwerving: OnbekendGeomorfologie:
Bebouwing/erf/weg/kerkhofGrondgebruik:

CAA:/ Meldingskaart 1987:/ RAAP 170: cat.nr. 83 Oude bewoningskern. Oorspronkelijk bestond deze kern uit drie boerderijen
en bijgebouwen. De erbij gelegen akker heette 'Den Daalakker'. De oude boerderijen zijn verdwenen en deels overbouwd.

Deze waarneming bevat alle administratieve gegevens van voormalig AMK-terrein: 12847
Dit terrein betrof een ongewaardeerd terrein en is in het kader van de update AMK 2003/2005 afgevoerd.
De Provincie Gelderland toetst alle vergunningsplichtige plannen aan o.a. de Indikatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).
Vallen dergelijke plannen binnen een zone met een hoge en zeer hoge archeologische verwachting, dan dient er al op voorhand
een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden. 
Het bovengenoemde monument valt binnen een dergelijke zone en zal daarom bij eventuele planvorming onderzocht en dus
gewaardeerd worden. Derhalve was waardering op voorhand niet nodig en is het terrein van de AMK afgevoerd op 7-11-2005. (zie
LiveLink)

193250 / 468900Coördinaten:

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999
Vos / 07-11-2005
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Nederzetting, onbepaald Onbekend
9999 Onbekend
Niet van toepassing
Grondspoor/grondverkleuring Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Niet van toepassing

Vondsten

ODE, O., & I.M.C. NUIJTEN 1996  , in: RAAP-rapport: Gemeente Apeldoorn, Cultuurhistorisch onderzoek van het stedelijk gebied.

Toelichting: voormalig AMK terrein is inmiddels afgevoerd (zie beschrijving)

Vondstmelding: Extern nr:

Einddatering:  Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Onderzoeksmelding: 

Literatuur
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428297Waarnemingsnr:

ApeldoornPlaats:
Plangebied  Europaweg/UgchelsegrenswegToponiem:

ApeldoornGemeente:
GelderlandProvincie:

 NAP maaiveld:

33BZ-90Objectcode:

Archeologisch: booronderzoekVerwerving: Glooiing van hellingafspoelingenGeomorfologie:
BosGrondgebruik:

Op 29 april 2010 is een verkennend booronderzoek uitgevoerd, voorafgegaan door bureauonderzoek. 
De bodemopbouw is grotendeels verstoord. De verstoring staat in verband met de ontginning en bebossing en de aanleg van een
parkeerterrein. Alleen diepere bodemsporen kunnen nog aanwezig zijn. Het aangetroffen aardewerk kan niet exact gedateerd
worden omdat het fragment te klein is. De zacht aard van het baksel geeft echter aan dat het niet jonger zal zijn dan de Vroege
Middeleeuwen. De betekenis van het fragment is onzeker.

192284 / 467168Coördinaten:

RAAP Archeologisch Adviesbureau / 29-04-2010
Goossens / 11-05-2010
Goossens / 11-05-2010

Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex: Cultuur:
Aantal: Toestand:
Materiaal:
Code algemeen: Begindatering:
Code specifiek: 

Onbekend Niet van toepassing
1 Fragment
Keramiek
Aardewerk, handgevormd Neolithicum: 5300 - 2000 vC
Niet van toepassing

Vondsten

Goossens,E. 2010 Wegenerterrein te Apeldoorn, in: RAAP-rapport 2160

Toelichting:

Vondstmelding: 414214 Extern nr: APEU

Einddatering:  Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 40659

Literatuur
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Verantwoording 
  

  

Titel Verkennend bodemonderzoek Ordenplein Apeldoorn 

Opdrachtgever Van Gansewinkel Milieutechniek bv 

Projectleider Dinand Langenkamp 

Auteur(s) Rob Wenneker 

Uitvoering veldwerk Jan Bouwmeester, Arjan Berends, Ruud Hegeman 

(certificaatnummer K54913/01) 

Projectnummer 1205787 

Aantal pagina's 26 (exclusief bijlagen) 

Datum 10 februari 2012 

Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. 

Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. 

 

 

Colofon 
 

 

Tauw bv 

afdeling Bodem & Milieu 

Handelskade 11 

Postbus 133 

7400 AC Deventer 

Telefoon +31 57 06 99 91 1 

Fax +31 57 06 99 66 6 

  

 

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 

hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

 

- NEN-EN-ISO 9001 

- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra 

- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West 

- Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-protocollen 2001, 2002, 

2003 en 2018 
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1 Inleiding 

Tauw heeft in opdracht van Van Gansewinkel Milieutechniek BV een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Ordenplein in Apeldoorn. 

 

De aanleiding voor dit bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkelingen in 

het kader van het bestemmingsplan ‘Orden’. 

 

Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en 

het grondwater. 

 

Locatiegegevens 

 

Noordelijk deel 

Adres  : Jan Steenlaan (geheel) 

  : Frans Halslaan (geheel) 

  : Paulus Potterlaan 1 - 7 

Oppervlakte  : 9.995 m²  

Kadastrale registratie : SRN W 1119 

Terreinverharding : openbaar groen, tuinen, paden (tegels / klinkers) 

Huidige bestemming : wonen 

 

Zuidelijk deel 

Adres  : Paulus Potterlaan 9 - 79 

Oppervlakte  : 4.000 m²  

Kadastrale registratie : SRN W 1315 

Terreinverharding : openbaar groen, tuinen, paden (tegels / klinkers) 

Huidige bestemming : wonen 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1 (schaal 1:25.000). 
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2 Vooronderzoek en onderzoeksstrategie 

2.1 Algemeen 
Tauw heeft een standaard vooronderzoek uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN 57251, 

waarbij informatie is verzameld over het historisch, huidig en toekomstig gebruik van de locatie. 

Daarnaast hebben wij informatie verzameld over financieel-juridische zaken, de bodemopbouw 

en geohydrologie. Ook hebben wij de omvang van de onderzoekslocatie afgebakend en een 

onderzoekshypothese opgesteld. 

 

Ten behoeve van dit vooronderzoek hebben wij de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Informatie verstrekt door de opdrachtgever 

 Historisch onderzoek uitgevoerd bij de gemeente Apeldoorn. Hierbij hebben wij de volgende 

archieven geraadpleegd: bouwarchief, milieuarchief, tankenbestand 

 Kadaster 

 NAGROM. NAtionaal GROndwater Model 

 VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen 

 Topografische Dienst. Diverse topografische kaarten 

 www.bodemloket.nl 

 Terreininspectie door Tauw d.d. 25 januari 2012 

 
2.2 Huidige situatie 
 

Noordelijk deel 

De onderzoekslocatie betreft een gebied tussen de Frans Halslaan, Jan Steenlaan, Laan van 

Spitsbergen en Rembrandtlaan. Het gebied is circa 138 m x 72 m = 9.950 m2 groot. 

Op de onderzoekslocatie staan portiekflats en rijtjeswoningen met voor- en achtertuin. Tussen de 

woningen en tuinen is een ‘achterom’-pad van klinkers. Uit informatie van de opdrachtgever komt 

naar voren dat aan de Frans Halslaan 4 vroeger mogelijk een chemische wasserij heeft gezeten. 

Verder is er bij de opdrachtgever geen informatie van de locatie bekend.  

 

Bij de provincie Gelderland is op Frans Halslaan 4 een vermelding van een verfspuitinrichting 

(hout) en op Jan Steenlaan 31 een vermelding van een metaalslijp- en/of polijstinrichting bekend. 

Bij het historisch onderzoek bij de gemeente zijn hier geen verdere gegevens naar voren 

gekomen. Mogelijk zijn dit postadressen geweest. 

 

 
1 NEN 5725: Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NEN, januari 2009 
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Zuidelijk deel 

De onderzoekslocatie betreft een gebied rondom de Frans Halslaan 9 - 79. Het gebied is circa 

4.000 m2 groot. Op de onderzoekslocatie staat een flatgebouw. Achter de flat is een openbaar 

groen. Bij de opdrachtgever is hier geen historische informatie van bekend.  

 

In bijlage 2 vindt u een situatieschets van de onderzoekslocatie. Hierop zijn de grenzen van de 

onderzoekslocatie aangegeven. In bijlage 6 zijn enkele foto’s opgenomen. 

 
2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
Uit informatie van de gemeente Apeldoorn blijkt dat op de locatie voor zover bekend geen 

bodemonderzoeken uitgevoerd.  

 

Wel zijn enkele historische onderzoeken / archiefgegevens bekend. 

 Frans Halslaan 4, verfspuitinrichting (UBI 201024), locatie C0200000853. Er wordt gesteld 

dat er nog niet voldoende is onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Het gaat echter om 

asbesttoepassingen in de woning (ontluchtingskanaal). Dit is voor het bodemonderzoek niet 

relevant 

 Jan Steenlaan 31, metaalslijp-, metaalpolijst- en metaalstraalinrichting (UBI 285203), locatie 

C0200001251. Er wordt gesteld dat er nog niet voldoende is onderzocht op de aanwezigheid 

van asbest. Het gaat echter om asbesttoepassingen in de woning (afvoerleidingen). Dit is 

voor het bodemonderzoek niet relevant. Tevens wordt melding gemaakt van asbestdak op 

schuur. Hier is tijdens het veldwerk aandacht aan besteed 

 Johannes Vermeerlaan 20 (buiten onderzoekslocatie), plantsoenendienst / hoveniersbedrijf, 

locatie C0200001258. Ook hier gaat het om asbesttoepassingen in of op de woning en 

schuren 

 Ordermolenweg 1 (buiten onderzoekslocatie), autoplaatwerkerij annex spuiterij (UBI 502042). 

Vanwege de verdachte activiteiten moet deze locatie volgens de gemeente nog worden 

onderzocht. De locatie valt op dit moment echter buiten de huidige onderzoeksgrenzen 
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2.4 Regionale geohydrologie 
In tabel 2.1 is de regionale geohydrologische situatie nabij de locatie opgenomen. 

 

 
Tabel 2.1 Regionale geohydrologische gegevens 

 

Onderdeel  

Grondwaterstromingsrichting Noordnoordoost 

Stijghoogte van het grondwater 25 m+NAP 

Ligging ten opzichte van grondwaterbeschermingsgebied Circa 1.600 m 

Maaiveldhoogte 24 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater 2,5 - 4,0 m -mv 

Geologie Grof zand 

Dikte van de deklaag 2 - 5 m 

Zout of brak grondwater Nee 

 

Lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke, kunnen de 

stromingsrichting van het oppervlakkig (freatisch) grondwater beïnvloeden. 

 
2.5 Hypothese voor het onderzoek 
Op basis van de informatie verkregen uit het vooronderzoek wordt als hypothese gesteld dat er 

geen reden is om een bodemverontreiniging op de locatie te verwachten. 

 

Tauw heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de onderzoeksstrategie voor het verkennend 

onderzoek zoals is weergegeven in de norm NEN 57402. Op basis van de verkregen informatie 

uit het vooronderzoek is de onderzoeksintensiteit en -strategie voor een onverdachte locatie 

(ONV) gehanteerd. 

 

Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat op de schuurtjes asbestplaten zijn gebruikt. Op 

het maaiveld is echter nergens asbestverdacht materiaal aangetroffen. Derhalve zijn geen 

specifieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de aanwezigheid van asbest 

uitgevoerd. Tijdens het bodemonderzoek is wel een visuele inspectie van het maaiveld en het 

opgeboorde bodemmateriaal uitgevoerd. 

 

 
2 NEN 5740: Bodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN, januari 2009 
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3 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.1 Veiligheid en Kwaliteit 
 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde 
protocollen en programma’s zijn/worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat 
het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij 
interne opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het 
Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens BRL SIKB 2000 met uitzondering van:  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek: 

 VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

 VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

 

In afwijking van de BRL SIKB 2001 is bij het afwerken van de boorgaten bij het plaatsen van de 

peilbuizen, in verband met het snel toestromen van grondwater alleen gebruik gemaakt bentoniet. 

 

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 

van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 

opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar, maar ook dat er geen 

belangenverstrengeling is of kan optreden in relatie tot andere Tauw-projecten of andere 

opdrachtgevers. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 30 en 31 januari 2012 door J. Bouwmeester en R. Hegeman. Het 

grondwater is bemonsterd op 6 februari 2012 door A.J.H. Berends en J. Bouwmeester. 

 

In bijlage 2 vindt u een situatieschets van de onderzoekslocatie met de punten waar wij de 

monsters hebben genomen. 

 

De chemische analyses zijn conform AS3000 uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 

geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West. 
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3.2 Veld- en analysewerkzaamheden bodemonderzoek 
Tabel 3.1 biedt u een overzicht van de werkzaamheden. 

 

 

Tabel 3.1 Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

 

Omschrijving Frans Halslaan 

Jan Steenlaan 

Paulus Potterlaan 1-7 

Paulus Potterlaan 9-79 

Oppervlakte  9.950 m2 4.000 m2 

Veldwerk Aantal (monsterpunten) Aantal (monsterpunten) 

Boring tot 0,5 m -mv 14 x 10 x 

Boring tot 2,0 m -mv 4 x 2 x 

Boring met peilbuis (3,5 m -mv) 2 x 1 x 

Chemische analyses (*)   

Standaardpakket grond 1) 7 x 6 x 

Standaardpakket grondwater 2) 2 x 1 x 
1) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), Som-PCB’s, Som-PAK’s en 

minerale olie 
2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 

(*) In verband met diverse zintuiglijke bijmengingen zijn in aanvulling op de NEN 5740 extra analyses verricht 

 

De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven in tabel 3.2. 

 

 

Tabel 3.2 Samenstelling mengmonsters 

 

Mengmonster Deelmonsters Diepte (m -mv) Zintuiglijke waarnemingen 

Jan Steenlaan / Frans Halslaan / Paulus Potterlaan 1 - 7 

Bovengrond 

#1 14.1 0,08 - 0,5 Geroerd, slakken 

#2 3.1+5.1+8.1+18.1 0,0 - 0,5 Puin, plastic 

#3 1.1+7.1+11.1+15.1+17.1+19.1 0,0 - 0,5 - 

#4 10.1+12.1+13.1+20.1 0,0 - 0,5 - 

#5 2.01+4.01+6.01+9.01+16.01 0,0 - 0,5 - 

Ondergrond 

#6 1.3+1.4+3.5+3.7+11.3+11.4+11.5 0,7 - 2,0 - 

#7 2.3+2.4+10.3+10.4+12.3+12.4+12.5 0,7 - 2,0 - 
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Mengmonster Deelmonsters Diepte (m -mv) Zintuiglijke waarnemingen 

Paulus Potterlaan 9 - 79 

Bovengrond 

#1 53.1 0,0 - 0,5 Geroerd, puin, plastic 

#2 59.1 0,0 - 0,5 Geroerd, puin, slakken 

#3 50.1+51.1+54.1+55.1+56.1 0,0 - 0,5 - 

#4 57.1+58.1+60.1+61.1 0,0 - 0,5 Puin, glas 

Ondergrond 

#5 52.3+62.1 0,0 - 1,0 Geroerd, humeus 

#6 50.3+50.4+51.3+51.4+52.6 1,0 - 2,0 - 

 

De samenstelling van de mengmonsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium. De 

lutumfractie en het gehalte aan organische stof zijn bepaald in het laboratorium. 

 

Het opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden. De 

bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden per zintuiglijk afwijkende bodemlaag met een 

maximumtraject van 50 cm. Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel aandacht besteed aan de 

aanwezigheid van asbest 

 

Het grondwater is bemonsterd op 6 februari 2012. De zuurgraad (pH), de elektrische 

geleidbaarheid (EC) en de grondwaterstand van het grondwater zijn gemeten tijdens de 

monsterneming in het veld. 
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4 Resultaten 

4.1 Toetsingskader 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering 

2009 en het Besluit bodemkwaliteit ingegaan per 1 juli 2008. Dit toetsingskader bestaat uit 

Achtergrondwaarden (AW) voor grond, Streefwaarden voor grondwater en Interventiewaarden 

voor grond en grondwater. De Tussenwaarden zijn gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor grond en 

T = ½(S + I) voor grondwater. De wijze van weergave in dit rapport staat vermeld in tabel 4.1. 

 

 
Tabel 4.1 Overzicht toetsingskader  

 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ 

> I-waarde +++ 

 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de toetsingswaarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de toetsingswaarden voor het locatiespecifieke bodemtype. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de gemeten gehalten aan organische stof (humus) en lutum 

(kleifractie). De berekende toetsingswaarden zijn weergegeven in tabellen in bijlage 4. De 

analysecertificaten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

De analyseresultaten zijn indicatief getoetst aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit. Een 

volledig overzicht van deze toetsing is opgenomen in bijlage 4. Het eindoordeel van deze 

indicatieve toetsing is in de tabellen in paragraaf 4.3 toegevoegd. 

 
4.2 Veldwaarnemingen en metingen 
Tijdens het veldwerk zijn op verschillende plekken bijmengingen met bodemvreemde materialen 

waargenomen, zoals puin, slakken, plastic en glas. Op het maaiveld en in het opgeboorde 

bodemmateriaal is visueel geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Een samenvatting van 

de zintuiglijke afwijkingen is opgenomen bij het overzicht van de grondmonsters in tabel 3.2. In 

bijlage 3 is het totaal overzicht van alle zintuiglijke waarnemingen in boorprofielen opgenomen. 

 

In bijlage 6 zijn enkele foto’s van de locatie opgenomen. 

 

Wij hebben tijdens de bemonstering van het grondwater de pH, geleidbaarheid (EC) en de 

grondwaterstand gemeten. Tabel 4.2 geeft een overzicht van deze gegevens. 
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Tabel 4.2 Grondwaterbemonsteringsgegevens 
 
Peilbuis Filterdiepte (m -mv) Datum GWS (m -mv) pH (-) EC (µS/cm)  

Jan Steenlaan / Frans Halslaan / Paulus Potterlaan 1-7 

1 2,50 - 3,50 06.02.2012 1,21 7,7 693  

10 2,20 - 3,20 06.02.2012 1,75 6,7 288  

Paulus Potterlaan 9-79 

50 2,00 - 3,00 06.02.2012 1,47 7,2 213  

 

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn normaal voor deze 

regio. 

 
4.3 Analyseresultaten grond 
Tabel 4.3 en 4.4 bieden een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van de grond voor 

de locatie Jan Steenlaan / Frans Halslaan / Paulus Potterlaan 1 - 7. 

 

 
Tabel 4.3 Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.): Jan Steen / Frans Hals / Paulus Potter 1 - 7 

 
Monsteromschrijving 14 (0,08-0,5) 3+5+8+18 

bovengrond 
1+7+11+15+17+19 

bovengrond 
10+12+13+20 

bovengrond 
2+4+6+9+16 

bovengrond 
Lutum (%) 3,8 1,9 3,2 3,1 2,1 
Humus (%) 5,7 3,9 3,8 3,8 2,9 
  
METALEN 
barium (Ba) 61 n.v.t. 61 n.v.t. 49 n.v.t. 26 n.v.t. 39 n.v.t. 
cadmium (Cd) 0,3 - 0,23 - 0,25 - < 0,2 - < 0,2 - 
cobalt (Co) 11 + 8,8 + 5,9 + 2,6 - 9,1 + 
koper (Cu) 67 ++ 15 - 14 - 9,8 - 11 - 
kwik (Hg) ## 0,12 + 0,06 - 0,11 + 0,08 - 0,06 - 
lood (Pb) 110 + 42 + 49 + 29 - 39 + 
molybdeen (Mo) < 1,5 - < 1,5 - < 1,5 - < 1,5 - < 1,5 - 
nikkel (Ni) 21 + 7,2 - 5,3 - 4,3 - 6,2 - 
zink (Zn) 100 + 70 + 55 - 33 - 53 - 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10)  8,7 + 3,7 + 2,4 + 4 + 0,95 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0013 - 0,0091 + n.a. - n.a. - 0,0048 - 
  
MINERALE OLIE 
fracties (C10-C40) 78 - 46 - 190 + < 20 - < 20 - 
 

INDICATIEVE TOETSING BESLUIT BODEMKWALITEIT 

Toepasbaar als klasse Industrie Industrie  Industrie  Wonen Wonen 
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Tabel 4.4 Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.): Jan Steen / Frans Hals / Paulus Potter 1 - 7 

 
Monsteromschrijving 1+3+11  

ondergrond 
2+10+12  

ondergrond 
Lutum (%) 1 1 
Humus (%) 1 1 
  
METALEN 
barium (Ba) < 20   < 20   
cadmium (Cd) < 0,2 - < 0,2 - 
cobalt (Co) 1,8 - 4,1 - 
koper (Cu) < 5 - < 5 - 
kwik (Hg) ## < 0,05 - < 0,05 - 
lood (Pb) < 10 - 16 - 
molybdeen (Mo) < 1,5 - < 1,5 - 
nikkel (Ni) < 4 - < 4 - 
zink (Zn) < 20 - 21 - 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10)  n.a. - 0,38 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) n.a. - 0,0046 + 
  
MINERALE OLIE 
fracties (C10-C40) < 20 - < 20 - 
     

INDICATIEVE TOETSING BESLUIT BODEMKWALITEIT 

Toepasbaar als klasse Vrij toepasbaar Industrie 

 
## getoetst aan de I-waarde voor anorganisch kwik 
n.a. niet aantoonbaar. 
<< concentratie is kleiner dan de rapportagegrens en/of T-waarde 

 

Tabel 4.5 en 4.6 bieden een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van de grond voor 

de locatie Paulus Potterlaan 9 - 79. 
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Tabel 4.5 Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.): Paulus Potter 9 - 79 

 
Monsteromschrijving 53 (0,0-0,5) 59 (0,08-0,5) 57+58+60+61 

bovengrond 
50+51+54+55+56  

bovengrond 
 

Lutum (%) 2,1 1,8 2,3 3,9  
Humus (%) 1,9 2,9 2,8 2,7  
  
METALEN 
barium (Ba) 55 n.v.t. 51 n.v.t. 41 n.v.t. 29 n.v.t.   
cadmium (Cd) 0,39 + < 0,2 - 0,52 + < 0,2 -   
cobalt (Co) 2,5 - 4,6 + 5,2 + 6,9 +   
koper (Cu) 13 - 12 - 9,2 - 7,1 -   
kwik (Hg) ## 0,06 - < 0,05 - 0,06 - 0,09 -   
lood (Pb) 47 + 38 + 52 + 27 -   
molybdeen (Mo) < 1,5 - < 1,5 - < 1,5 - < 1,5 -   
nikkel (Ni) 5,4 - 7,4 - 5,1 - < 4 -   
zink (Zn) 140 + 49 - 93 + 29 -   
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10)  0,31 - 2,2 + 1,5 - 0,31 -   
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,12 ++ 0,0055 - 0,018 + 0,011 +   
  
MINERALE OLIE 
fracties (C10-C40) 28 - 28 - 240 + < 20 -   
 

INDICATIEVE TOETSING BESLUIT BODEMKWALITEIT 

Toepasbaar als klasse Niet toepasbaar Wonen Niet toepasbaar Industrie  

 

 
Tabel 4.6 Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.): Paulus Potter 9 - 79 

 
Monsteromschrijving 52+62 humeus 50+51+52 

ondergrond 
Lutum (%) 5,9 1 
Humus (%) 3,6 0,1 
   

METALEN  

barium (Ba) 31 n.v.t. < 20   
cadmium (Cd) < 1 + < 0,2 - 
cobalt (Co) 6,8 + 4,5 + 
koper (Cu) 30 + < 5 - 
kwik (Hg) ## < 0,05 - < 0,05 - 
lood (Pb) 41 + < 10 - 
molybdeen (Mo) < 1,5 - < 1,5 - 
nikkel (Ni) 4,8 - < 4 - 
zink (Zn) 29 - < 20 - 
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Monsteromschrijving 52+62 humeus 50+51+52 

ondergrond 
Lutum (%) 5,9 1 
Humus (%) 3,6 0,1 
   

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  

PAK (som 10)  3,8 + n.a.  
   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  

PCB's (som 7) 0,024 + n.a.  
   

MINERALE OLIE  

fracties (C10-C40) < 20 - < 20 - 
 

INDICATIEVE TOETSING BESLUIT BODEMKWALITEIT  

Toepasbaar als klasse Industrie  Vrij toepasbaar 

##: getoetst aan de I-waarde voor anorganisch kwik 
n.a.: niet aantoonbaar. 
<<: concentratie is kleiner dan de rapportagegrens en/of T-waarde 

 
4.4 Analyseresultaten grondwater 
Tabel 4.7 biedt een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van het grondwater voor de 

locatie Jan Steenlaan / Frans Halslaan / Paulus Potterlaan 1 - 7 en de locatie Paulus Potterlaan 

9 - 79. 

 

 
Tabel 4.7 Analyseresultaten grondwater (concentraties in µg/l) 

 
Peilbuis Pb 1  Pb 10  Pb 50  
Filterdiepte (m -mv) (2,5-3,5) (2,2-3,2) (2,0-3,0) 
  
METALEN 
barium (Ba) < 50 - < 50 - < 50 - 
cadmium (Cd) < 0,8 - < 0,8 - < 0,8 - 
cobalt (Co) < 20 - < 20 - < 20 - 
koper (Cu) < 15 - 22 + < 15 - 
kwik (Hg) ## < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - 
lood (Pb) < 15 - < 15 - < 15 - 
molybdeen (Mo) < 5 - < 5 - < 5 - 
nikkel (Ni) < 15 - < 15 - < 15 - 
zink (Zn) < 65 - < 65 - < 65 - 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
ethylbenzeen < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 
tolueen < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 
xylenen (som) n.a. - n.a. - n.a. - 
styreen < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 
naftaleen 0,071 + 0,2 + 0,17 + 
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Peilbuis Pb 1  Pb 10  Pb 50  
Filterdiepte (m -mv) (2,5-3,5) (2,2-3,2) (2,0-3,0) 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
vinylchloride < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
dichloormethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
1,1-dichloorethaan < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 
1,2-dichloorethaan < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 
1,1-dichlooretheen < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
1,2-dichl.etheen (c+t) n.a. - n.a. - 0,17 + 
Dichloorpropaan n.a. - n.a. - n.a. - 
trichloormethaan (chloroform) < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 
1,1,1-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
1,1,2-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
trichlooretheen (tri) < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 
tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
tetrachl.etheen (per) 0,14 + < 0,1 - < 0,1 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) < 100 - < 100 - < 100 - 
tribroommethaan (bromoform) < 0,5 << < 0,5 << < 0,5 << 
## getoetst aan de I-waarde voor anorganisch kwik 
n.a. niet aantoonbaar. 
<< concentratie is kleiner dan de rapportagegrens en/of T-waarde 

 
4.5 Toetsing van de hypothese 
Op basis van de onderzoeksresultaten moet de hypothese dat er geen bodemverontreiniging op 

het terrein te verwachten is, worden verworpen. In de bovengrond van de onderzochte locaties 

komen bijmengingen met bodemvreemd materiaal voor en analytisch zijn verhoogde gehalten 

van organische en anorganische parameters gemeten. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Tauw heeft in opdracht van Van Gansewinkel Milieutechniek bv een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Ordenplein in Apeldoorn. De onderzoekslocatie 

bestaat uit twee delen en omvat de Jan Steenlaan, Frans Halslaan en Paulus Potterlaan 1 - 7  

(deel 1) en de Paulus Potterlaan 9 - 79 (deel 2). 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkelingen in 

het kader van het bestemmingsplan ‘Orden’. Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater. 

 

Noordelijk deel (Jan Steenlaan / Frans Halslaan / Paulus Potterlaan 1 - 7) 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Uit het veldwerk blijkt dat bij het noordelijk deel met name in de achtertuinen bijmengingen van 

bodemvreemde materialen zoals puin, plastic en slakken voorkomen. Visueel is op het maaiveld 

en in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

 

Grond 

In de zintuiglijk afwijkende bovengrond (bijmengingen puin, plastic, slakken) overschrijden de 

gehalten van diverse zware metalen, PAK en PCB’s de desbetreffende achtergrondwaarden. Het 

kopergehalte overschrijdt plaatselijk de tussenwaarde. In de zintuiglijk schone bovengrond 

overschrijden de gehalten van enkele zware metalen en plaatselijk PAK en minerale olie de 

desbetreffende achtergrondwaarden. In de zintuiglijk schone ondergrond overschrijdt het PCB-

gehalte plaatselijk de achtergrondwaarde. De overig geanalyseerde parameters zijn gemeten in 

gehalten beneden de rapportagegrens en/of achtergrondwaarde. 

 

Uit de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat circa de helft van de 

(boven)grond toepasbaar is als klasse Wonen en de andere helft als klasse Industrie. 

 

Grondwater 

In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 1 en 10 overschrijden de concentraties van koper, 

naftaleen en/of PER de streefwaarden in lichte mate. De overig geanalyseerde parameters zijn 

gemeten in concentraties beneden de streefwaarde en/of rapportagegrens. 
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Zuidelijk deel (Paulus Potterlaan 9 - 79) 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Uit het veldwerk blijkt dat op een groot deel van de locatie sprake is van bijmengingen met puin, 

glas, plastic en slakken. Op het maaiveld en in de opgeboorde grond is visueel geen 

asbestverdacht materiaal waargenomen. 

 

Grond 

In de zintuiglijk afwijkende bovengrond (bijmengingen puin, plastic, slakken) overschrijden de 

gehalten van diverse zware metalen, PAK, PCB’s en/of minerale olie de desbetreffende 

achtergrondwaarden. Het PCB-gehalte overschrijdt plaatselijk de tussenwaarde. In de zintuiglijk 

schone bovengrond overschrijden de gehalten van cobalt en PCB’s de desbetreffende 

achtergrondwaarden. In de humeuze en geroerde boven- en ondergrond overschrijden de 

gehalten van enkele zware metalen, PAK en PCB’s de desbetreffende achtergrondwaarden. In 

de zintuiglijke schone ondergrond overschrijdt alleen cobalt de achtergrondwaarde. De overig 

geanalyseerde parameters zijn gemeten in gehalten beneden de achtergrondwaarde en/of 

rapportagegrens. 

 

Uit de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat circa de helft van de 

(boven)grond toepasbaar is als klasse Industrie en de andere helft is Niet Toepasbaar. Een klein 

gedeelte is toepasbaar als klasse Wonen. 

 

Grondwater 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 50 overschrijden de concentraties aan naftaleen en  

1,2-dichlooretheen de streefwaarden in lichte mate. De overig geanalyseerde parameters zijn 

gemeten in concentraties beneden de streefwaarde en/of rapportagegrens. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Met dit bodemonderzoek is de milieuhygiënische bodemkwaliteit vastgelegd. Er wordt gesteld dat 

op de locatie diverse stoffen zijn aangetroffen, waarvan de concentraties de achtergrondwaarden 

of streefwaarden overschrijden. Plaatselijk wordt de tussenwaarde voor koper en PCB’s 

overschreden. Gezien de resultaten wordt niet verwacht dat er sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. Op basis van de huidige resultaten zijn er geen risico’s voor de 

mens en/of het milieu. Vervolgonderzoek is in dit stadium niet noodzakelijk.  

 

Uit de indicatieve toetsing van het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat het overgrote deel van de 

locatie toepasbaar is als klasse Industrie, dan wel Niet toepasbaar. Bepalende parameters zijn 

olie en PCB’s (Niet toepasbaar) en metalen, PAK, PCB’s en olie (Industrie). Benadrukt wordt dat 

deze toetsing indicatief is omdat de resultaten van een verkennend bodemonderzoek zijn 

gebruikt. Bij eventuele afvoer van grond van de locatie kan het daarom noodzakelijk zijn een 

partijkeuring volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit uit te voeren. 
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Regionale ligging van de onderzoekslocatie 

 

 





 

 

 

 
Figuur b1.1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie (schaal 1:25.000) 
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Onderzoekslocatie met monsterpunten 
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Grond (Jan Steenlaan / Frans Halslaan / Paulus Potterlaan 1-7) 

 
Lutum 3,8% 
Humus 5,7% 
Labmonster: 14 (0,08-0,5) 
  gAW T I 
METALEN 
barium (Ba) - - 291 
cadmium (Cd) 0,42 4,7 9,0 
cobalt (Co) 5,1 35 65 
koper (Cu) 23 66 109 
kwik (Hg) 0,11 13 27 
lood (Pb) 35 203 371 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 14 27 39 
zink (Zn) 70 215 360 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,011 0,29 0,57 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 108 1479 2850 
  

  
Lutum 1,9% 
Humus 3,9% 
Labmonster: 3+5+8+18 bovengrond 
  gAW T I 
  
METALEN 
barium (Ba) - - 237 
cadmium (Cd) 0,38 4,3 8,2 
cobalt (Co) 4,3 29 54 
koper (Cu) 21 59 98 
kwik (Hg) 0,11 13 25 
lood (Pb) 33 191 349 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 23 34 
zink (Zn) 62 190 318 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0078 0,20 0,39 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 74 1012 1950 
  

 



 

 

 
Lutum 3,2% 
Humus 3,8% 
Labmonster: 1+7+11+15+17+19 bovengrond 
  gAW T I 
  
METALEN 
barium (Ba) - - 273 
cadmium (Cd) 0,38 4,4 8,3 
cobalt (Co) 4,8 33 61 
koper (Cu) 21 61 101 
kwik (Hg) 0,11 13 26 
lood (Pb) 34 194 355 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 13 25 38 
zink (Zn) 65 201 336 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0076 0,19 0,38 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 72 986 1900 
  

  
Lutum 3,1% 
Humus 3,8% 
Labmonster: 10+12+13+20 bovengrond 
  gAW T I 
  
METALEN 
barium (Ba) - - 270 
cadmium (Cd) 0,38 4,3 8,3 
cobalt (Co) 4,8 33 61 
koper (Cu) 21 61 101 
kwik (Hg) 0,11 13 26 
lood (Pb) 33 194 355 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 13 25 37 
zink (Zn) 65 200 334 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0076 0,19 0,38 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 72 986 1900 
  

 



 

 

 
Lutum 2,1% 
Humus 2,9% 
Labmonster: 2+4+6+9+16 bovengrond 
  gAW T I 
METALEN 
barium (Ba) - - 240 
cadmium (Cd) 0,36 4,1 7,9 
cobalt (Co) 4,3 29 55 
koper (Cu) 20 58 95 
kwik (Hg) 0,11 13 25 
lood (Pb) 32 188 343 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 23 35 
zink (Zn) 61 186 312 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0058 0,15 0,29 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 55 753 1450 
  

  
Lutum 1% 
Humus 1% 
Labmonster(s): 1+3+11 ondergrond 
  2+10+12 ondergrond 
  gAW T I 
METALEN 
barium (Ba) - - 237 
cadmium (Cd) 0,35 4,0 7,6 
cobalt (Co) 4,3 29 54 
koper (Cu) 19 56 92 
kwik (Hg) 0,10 13 25 
lood (Pb) 32 184 337 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 23 34 
zink (Zn) 59 181 303 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 38 519 1000 
  
gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 
T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 
I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 
  
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2009 (Staatscourant 17 

april 2009, 67) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247 

 



 

 

Grond (Paulus Potterlaan 9-79) 

 
Lutum 2,1% 
Humus 1,9% 
Labmonster: 53 (0,0-0,5) 
  gAW T I 
  
METALEN 
barium (Ba) - - 240 
cadmium (Cd) 0,35 4,0 7,6 
cobalt (Co) 4,3 29 55 
koper (Cu) 19 56 92 
kwik (Hg) 0,10 13 25 
lood (Pb) 32 185 337 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 23 35 
zink (Zn) 59 182 305 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 38 519 1000 
  

  
Lutum 1,8% 
Humus 2,9% 
Labmonster: 59 (0,08-0,5) 
  gAW T I 
  
METALEN 
barium (Ba) - - 237 
cadmium (Cd) 0,36 4,1 7,9 
cobalt (Co) 4,3 29 54 
koper (Cu) 20 57 95 
kwik (Hg) 0,11 13 25 
lood (Pb) 32 187 342 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 23 34 
zink (Zn) 60 185 310 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0058 0,15 0,29 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 55 753 1450 
  

  



 

 

 
Lutum 1% 
Humus 0,1% 
Labmonster: 50+51+52 ondergrond 
  gAW T I 
  
METALEN 
barium (Ba) - - 237 
cadmium (Cd) 0,35 4,0 7,6 
cobalt (Co) 4,3 29 54 
koper (Cu) 19 56 92 
kwik (Hg) 0,10 13 25 
lood (Pb) 32 184 337 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 23 34 
zink (Zn) 59 181 303 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 38 519 1000 
  

  
Lutum 3,9% 
Humus 2,7% 
Labmonster: 50+51+54+55+56 bovengrond 
  gAW T I 
  
METALEN 
barium (Ba) - - 294 
cadmium (Cd) 0,37 4,2 8,0 
cobalt (Co) 5,2 35 65 
koper (Cu) 21 61 100 
kwik (Hg) 0,11 13 26 
lood (Pb) 33 193 353 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 14 27 40 
zink (Zn) 66 202 338 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0054 0,14 0,27 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 51 701 1350 
  

 



 

 

 
Lutum 2,3% 
Humus 2,8% 
Labmonster: 57+58+60+61 bovengrond 
  gAW T I 
METALEN 
barium (Ba) - - 246 
cadmium (Cd) 0,36 4,1 7,9 
cobalt (Co) 4,4 30 56 
koper (Cu) 20 58 95 
kwik (Hg) 0,11 13 25 
lood (Pb) 32 188 344 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 24 35 
zink (Zn) 61 188 314 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0056 0,14 0,28 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 53 727 1400 
  

 
Lutum 5,9% 
Humus 3,6% 
Labmonster: 52+62 humeus 
  gAW T I 
METALEN 
barium (Ba) - - 353 
cadmium (Cd) 0,40 4,5 8,6 
cobalt (Co) 6,1 42 77 
koper (Cu) 23 66 109 
kwik (Hg) 0,11 14 27 
lood (Pb) 35 203 371 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 16 31 45 
zink (Zn) 73 225 376 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) 0,0072 0,18 0,36 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 68 934 1800 
  
gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 
T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 
I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 
  
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2009 (Staatscourant 17 

april 2009, 67) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247 

 



 

 

Grond indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit 

 
Toepassing Toepassing op landbodem 
Monstertype GR 
Normtype Generieke normen 

 
Stof 14 (0,08-0,5) 3+5+8+18 

bovengrond 
1+7+11+15+17+19 

bovengrond 
10+12+13+20 

bovengrond 
2+4+6+9+16 

bovengrond 
Lutum (%) 3,8 n.v.t. 1,9 n.v.t. 3,2 n.v.t. 3,1 n.v.t. 2,1 n.v.t. 
Humus (%) 5,7 n.v.t. 3,9 n.v.t. 3,8 n.v.t. 3,8 n.v.t. 2,9 n.v.t. 
  
METALEN 
barium (Ba)  61 n.v.t.  61 n.v.t.  49 n.v.t.  26 n.v.t.  39 n.v.t. 
cadmium (Cd)  0,3 vrij  0,23 vrij  0,25 vrij <0,2 vrij <0,2 vrij 
cobalt (Co)  11 won  8,8 won  5,9 won  2,6 vrij  9,1 won 
koper (Cu)  67 ind  15 vrij  14 vrij  9,8 vrij  11 vrij 
kwik (Hg) ##  0,12 won  0,06 vrij  0,11 won  0,08 vrij  0,06 vrij 
lood (Pb)  110 won  42 won  49 won  29 vrij  39 won 
molybdeen (Mo) <1,5 vrij <1,5 vrij <1,5 vrij <1,5 vrij <1,5 vrij 
nikkel (Ni)  21 ind  7,2 vrij  5,3 vrij  4,3 vrij  6,2 vrij 
zink (Zn)  100 ind  70 won  55 vrij  33 vrij  53 vrij 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) #  8,7 ind  3,7 won  2,4 won  4 won  0,95 vrij 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7)  0,0013 vrij  0,0091 ind n.a. vrij n.a. vrij  0,0048 vrij 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40)  78 vrij  46 vrij  190 ind <20 vrij <20 vrij 
  
Conclusie Toepasbaar als 

klasse Industrie 
Toepasbaar als 

klasse Industrie 
Toepasbaar als 

klasse Industrie 
Toepasbaar als 

klasse Wonen 
Toepasbaar als 

klasse Wonen 

  
Stof 1+3+11 

ondergrond 
2+10+12 ondergrond 

Lutum (%) 1 n.v.t. 1 n.v.t. 
Humus (%) 1 n.v.t. 1 n.v.t. 
  
METALEN 
barium (Ba) <20 n.v.t. <20 n.v.t. 
cadmium (Cd) <0,2 vrij <0,2 vrij 
cobalt (Co)  1,8 vrij  4,1 vrij 
koper (Cu) <5 vrij <5 vrij 
kwik (Hg) ## <0,05 vrij <0,05 vrij 
lood (Pb) <10 vrij  16 vrij 
molybdeen (Mo) <1,5 vrij <1,5 vrij 
nikkel (Ni) <4 vrij <4 vrij 
zink (Zn) <20 vrij  21 vrij 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) # n.a. vrij  0,38 vrij 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7) n.a. vrij  0,0046 ind 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) <20 vrij <20 vrij 
  
Conclusie Vrij toepasbaar Toepasbaar als klasse Industrie



 

 

 
Toepassing Toepassing op landbodem 
Monstertype GR 
Normtype Generieke normen 

 
Stof 53 (0,0-0,5) 59 (0,08-0,5) 50+51+52 

ondergrond 
50+51+54+55+56 

bovengrond 
57+58+60+61 

bovengrond 
Lutum (%) 2,1 n.v.t. 1,8 n.v.t. 1 n.v.t. 3,9 n.v.t. 2,3 n.v.t. 
Humus (%) 1,9 n.v.t. 2,9 n.v.t. 0,1 n.v.t. 2,7 n.v.t. 2,8 n.v.t. 
  
METALEN 
barium (Ba)  55 n.v.t.  51 n.v.t. <20 n.v.t.  29 n.v.t.  41 n.v.t. 
cadmium (Cd)  0,39 won <0,2 vrij <0,2 vrij <0,2 vrij  0,52 won 
cobalt (Co)  2,5 vrij  4,6 won  4,5 won  6,9 won  5,2 won 
koper (Cu)  13 vrij  12 vrij <5 vrij  7,1 vrij  9,2 vrij 
kwik (Hg) ##  0,06 vrij <0,05 vrij <0,05 vrij  0,09 vrij  0,06 vrij 
lood (Pb)  47 won  38 won <10 vrij  27 vrij  52 won 
molybdeen (Mo) <1,5 vrij <1,5 vrij <1,5 vrij <1,5 vrij <1,5 vrij 
nikkel (Ni)  5,4 vrij  7,4 vrij <4 vrij <4 vrij  5,1 vrij 
zink (Zn)  140 ind  49 vrij <20 vrij  29 vrij  93 ind 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) #  0,31 vrij  2,2 won n.a. vrij  0,31 vrij  1,5 vrij 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7)  0,12 nt  0,0055 vrij n.a. vrij  0,011 ind  0,018 ind 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40)  28 vrij  28 vrij <20 vrij <20 vrij  240 nt 
      

Conclusie Niet toepasbaar Toepasbaar als 

klasse Wonen 
Vrij toepasbaar Toepasbaar als 

klasse Industrie 
Niet toepasbaar 

 
Stof 52+62 humeus 
Lutum (%) 5,9 n.v.t. 
Humus (%) 3,6 n.v.t. 
  
METALEN 
barium (Ba)  31 n.v.t. 
cadmium (Cd) <1 won 
cobalt (Co)  6,8 won 
koper (Cu)  30 won 
kwik (Hg) ## <0,05 vrij 
lood (Pb)  41 won 
molybdeen (Mo) <1,5 vrij 
nikkel (Ni)  4,8 vrij 
zink (Zn)  29 vrij 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (som 10) #  3,8 won 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB's (som 7)  0,024 ind 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) <20 vrij 
  

Conclusie Toepasbaar als klasse Industrie 

 



 

 

Grondwater 

 
Labmonster(s): Pb 1 F(2.5-3.5) 
  Pb 10 F(2.2-3.2) 
  Pb 50 F(2-3) 
  So To Io 
  
METALEN 
barium (Ba) 50 338 625 
cadmium (Cd) 0,40 3,2 6,0 
cobalt (Co) 20 60 100 
koper (Cu) 15 45 75 
kwik (Hg) 0,050 0,18 0,30 
lood (Pb) 15 45 75 
molybdeen (Mo) 5,0 153 300 
nikkel (Ni) 15 45 75 
zink (Zn) 65 433 800 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen 0,20 15 30 
ethylbenzeen 4,0 77 150 
tolueen 7,0 504 1000 
xylenen (som) 0,20 35 70 
styreen 6,0 153 300 
naftaleen 0,010 35 70 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
vinylchloride 0,010 2,5 5,0 
dichloormethaan 0,010 500 1000 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 
1,1-dichlooretheen 0,010 5,0 10 
1,2-dichl.etheen (c+t) 0,010 10 20 
Dichloorpropaan 0,80 40 80 
trichloormethaan (chloroform) 6,0 203 400 
1,1,1-trichloorethaan 0,010 150 300 
1,1,2-trichloorethaan 0,010 65 130 
trichlooretheen (tri) 24 262 500 
tetrachloormethaan (tetra) 0,010 5,0 10 
tetrachl.etheen (per) 0,010 20 40 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 50 325 600 
tribroommethaan (bromoform) - 315 630 

 
So: Streefwaarden grondwater [ug/l] 
To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 
Io: Interventiewaarden grondwater [ug/l] 
  
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire 

Bodemsanering 2009 (Staatscourant 17 april 2009, 67) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform 

Staatscourant 2007, 247 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Koningswater ontsluiting
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

637459 637460 637461 637467 637473

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

89,9 85,5 91,6 87,1 87,6
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,9   2,9   <0,1   2,7   2,8   
1,9 2,4 0,2 0,4 0,4

2,1 1,8 <1,0 3,9 2,3

55 51 <20 29 41
0,39 <0,20 <0,20 <0,20 0,52
2,5 4,6 4,5 6,9 5,2
13 12 <5,0 7,1 9,2

0,06 <0,05 <0,05 0,09 0,06
47 38 <10 27 52

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
5,4 7,4 <4,0 <4,0 5,1
140 49 <20 29 93

<0,050 0,098 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,23 <0,050 <0,050 0,17

0,056 0,12 <0,050 <0,050 0,15
<0,050 0,12 <0,050 <0,050 0,11

0,071 0,22 <0,050 0,061 0,17
0,060 0,23 <0,050 0,063 0,17

<0,050 0,43 <0,050 0,091 0,18
0,12 0,58 <0,050 0,095 0,40

<0,050 0,16 <0,050 <0,050 0,18
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,31   2,2   n.a. 0,31   1,5   
0,52   2,2   0,35   0,52   1,6   

28 28 <20 <20 240
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

2,7 <2,0 <2,0 <2,0 9,0
3,6 4,1 <2,0 <2,0 22

x) x) x) x) x)

x) x) x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid

637459
637460
637461
637467
637473

31.01.2012
31.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
31.01.2012

Monstername Monsteromschrijving

53 (0,0-0,5)
59 (0,08-0,5)
50+51+52 ondergrond
50+51+54+55+56 bovengrond
57+58+60+61 bovengrond

Monsternr.

53 (0,0-0,5) 59 (0,08-0,5) 50+51+52 ondergrond 50+51+54+55+56
bovengrond

57+58+60+61
bovengrond
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AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Koningswater ontsluiting
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

637478

--
--
--
--

--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

++
++

80,6
<5,0

3,6   
0,5

5,9

31
<1,0   

6,8
30

<0,05
41

<1,5
4,8
29

<0,050
0,27
0,27
0,25
0,33
0,46
0,61
1,2

0,37
<0,050

3,8   
3,8   

<20
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0

x)

x)

#)

Eenheid

pe)

637478 31.01.2012

Monstername Monsteromschrijving

52+62 humeus

Monsternr.

52+62 humeus
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

637459 637460 637461 637467 637473

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

5,5 5,6 <2,0 3,9 50
7,4 7,7 <2,0 6,0 71
4,0 4,4 <2,0 3,1 48

<2,0 2,8 <2,0 <2,0 33

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,012 <0,0010 <0,0010 0,0016 0,0029
0,0033 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0016
0,040 0,0021 <0,0010 0,0040 0,0053
0,033 0,0020 <0,0010 0,0037 0,0051
0,028 0,0014 <0,0010 0,0018 0,0027

0,12   0,0055   n.a. 0,011   0,018   
0,12   0,0083   0,0049   0,013   0,019   

x) x) x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid
53 (0,0-0,5) 59 (0,08-0,5) 50+51+52 ondergrond 50+51+54+55+56

bovengrond
57+58+60+61
bovengrond
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

637478

--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

<0,0010
<0,0010

0,0032
<0,0020   

0,0079
0,0074
0,0053

0,024   
0,027   

x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.
pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 31.01.12
Einde van de analyses: 07.02.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

m)

52+62 humeus

TAUW DEVENTER ,  Dinand Langenkamp
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   290631   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 5 van 6
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AL-West B.V. 

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000:  n)

Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Protocollen AS 3200: 

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Som PCB (7 Ballschmiter)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu)
Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Grond

Blad 6 van 6Opdracht   290631   Bodem / Eluaat



Page 1.

Chromatogram for Order No. 290631, Analysis No. 637459, created at 03.02.2012 09:41:52

Monsteromschrijving: 53 (0,0-0,5)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 290631, Analysis No. 637460, created at 03.02.2012 08:30:46

Monsteromschrijving: 59 (0,08-0,5)



Page 3.

Chromatogram for Order No. 290631, Analysis No. 637461, created at 03.02.2012 08:40:46

Monsteromschrijving: 50+51+52 ondergrond



Page 4.

Chromatogram for Order No. 290631, Analysis No. 637467, created at 03.02.2012 08:40:59

Monsteromschrijving: 50+51+54+55+56 bovengrond



Page 5.

Chromatogram for Order No. 290631, Analysis No. 637473, created at 03.02.2012 09:50:20

Monsteromschrijving: 57+58+60+61 bovengrond



Page 6.

Chromatogram for Order No. 290631, Analysis No. 637478, created at 03.02.2012 09:50:37

Monsteromschrijving: 52+62 humeus



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl


AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

07.02.2012Datum
35003840Relatienr
290635Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   290635   Bodem / Eluaat

TAUW DEVENTER ,  Dinand Langenkamp
Distributeur

Opdrachtgever 35003840 TAUW DEVENTER
Referentie 1205787 Apeldoorn Ordenplein
Opdrachtacceptatie 31.01.12
Monsternemer Opdrachtgever

TAUW DEVENTER 
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Blad 1 van 6
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AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Koningswater ontsluiting
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

637503 637504 637509 637516 637521

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

80,0 85,7 84,2 84,4 90,7
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

5,7   3,9   3,8   3,8   2,9   
1,1 1,9 1,3 0,7 1,6

3,8 1,9 3,2 3,1 2,1

61 61 49 26 39
0,30 0,23 0,25 <0,20 <0,20

11 8,8 5,9 2,6 9,1
67 15 14 9,8 11

0,12 0,06 0,11 0,08 0,06
110 42 49 29 39

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
21 7,2 5,3 4,3 6,2

100 70 55 33 53

0,41 0,15 <0,050 0,30 <0,050
0,94 0,43 0,25 0,40 0,11
0,44 0,25 0,21 0,17 0,072
0,41 0,22 0,15 0,19 0,073
0,75 0,43 0,31 0,38 0,12
0,83 0,41 0,26 0,34 0,12
2,0 0,50 0,27 1,0 0,12
2,3 0,97 0,65 1,0 0,21

0,59 0,32 0,25 0,23 0,12
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

8,7   3,7   2,4   4,0   0,95   
8,7   3,7   2,4   4,0   1,0   

78 46 190 <20 <20
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 6,5 <4,0 <4,0

7,6 5,1 20 <2,0 <2,0
9,5 7,7 29 2,6 2,3

x) x) x) x) x)

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid

637503
637504
637509
637516
637521

31.01.2012
31.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
31.01.2012

Monstername Monsteromschrijving

14 (0,08-0,5)
3+5+8+18 bovengrond
1+7+11+15+17+19 bovengrond
10+12+13+20 bovengrond
2+4+6+9+16 bovengrond

Monsternr.

14 (0,08-0,5) 3+5+8+18
bovengrond

1+7+11+15+17+19
bovengrond

10+12+13+20
bovengrond

2+4+6+9+16
bovengrond

Opdracht   290635   Bodem / Eluaat Blad 2 van 6
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AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Koningswater ontsluiting
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

637527 637535

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

++ ++
++ ++

90,7 91,2
<5,0 <5,0

1,0   1,0   
0,3 0,4

<1,0 <1,0

<20 <20
<0,20 <0,20

1,8 4,1
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 16

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0
<20 21

<0,050 <0,050
<0,050 0,079
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 0,078
<0,050 0,086
<0,050 <0,050
<0,050 0,14
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

n.a. 0,38   
0,35   0,59   

<20 <20
<4,0 <4,0
<4,0 <4,0
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

x) x)

x)

#) #)

Eenheid

637527
637535

30.01.2012
31.01.2012

Monstername Monsteromschrijving

1+3+11 ondergrond
2+10+12 ondergrond

Monsternr.

1+3+11 ondergrond 2+10+12 ondergrond

Opdracht   290635   Bodem / Eluaat Blad 3 van 6
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AL-West B.V. 

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

637503 637504 637509 637516 637521

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

11 7,5 33 4,0 3,6
21 9,7 44 5,4 5,4
15 6,5 33 3,4 3,2

8,8 3,7 27 <2,0 <2,0

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0013 0,0034 <0,0010 <0,0010 0,0018
<0,0010 0,0032 <0,0010 <0,0010 0,0017
<0,0010 0,0025 <0,0010 <0,0010 0,0013

0,0013   0,0091   n.a. n.a. 0,0048   
0,0055   0,012   0,0049   0,0049   0,0076   

x) x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid
14 (0,08-0,5) 3+5+8+18

bovengrond
1+7+11+15+17+19

bovengrond
10+12+13+20
bovengrond

2+4+6+9+16
bovengrond

Opdracht   290635   Bodem / Eluaat Blad 4 van 6
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AL-West B.V. 

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

637527 637535

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

<2,0 <2,0
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 0,0016
<0,0010 0,0018
<0,0010 0,0012

n.a. 0,0046   
0,0049   0,0074   

x)

#) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 31.01.12
Einde van de analyses: 07.02.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000:  n)

Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Protocollen AS 3200: 

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Som PCB (7 Ballschmiter)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu)
Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Grond

1+3+11 ondergrond 2+10+12 ondergrond

TAUW DEVENTER ,  Dinand Langenkamp
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   290635   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 5 van 6
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AL-West B.V. 

Bijlage bij Opdrachtnr. 290635 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Koolwaterstoffractie
C16-C20
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Koolwaterstoffractie
C32-C36
Koolwaterstoffractie
C20-C24
Koolwaterstoffractie
C24-C28
Koolwaterstoffractie
C36-C40
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C12-C16
Koolwaterstoffractie
C28-C32

637516

637516

637516

637516

637516

637516

637516

637516

637516

Blad 1 van 1



Page 1.

Chromatogram for Order No. 290635, Analysis No. 637503, created at 03.02.2012 08:40:55

Monsteromschrijving: 14 (0,08-0,5)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 290635, Analysis No. 637504, created at 03.02.2012 08:40:31

Monsteromschrijving: 3+5+8+18 bovengrond



Page 3.

Chromatogram for Order No. 290635, Analysis No. 637509, created at 03.02.2012 09:50:04

Monsteromschrijving: 1+7+11+15+17+19 bovengrond



Page 4.

Chromatogram for Order No. 290635, Analysis No. 637516, created at 07.02.2012 12:30:11

Monsteromschrijving: 10+12+13+20 bovengrond



Page 5.

Chromatogram for Order No. 290635, Analysis No. 637521, created at 07.02.2012 13:30:21

Monsteromschrijving: 2+4+6+9+16 bovengrond



Page 6.

Chromatogram for Order No. 290635, Analysis No. 637527, created at 03.02.2012 10:01:46

Monsteromschrijving: 1+3+11 ondergrond



Page 7.

Chromatogram for Order No. 290635, Analysis No. 637535, created at 03.02.2012 10:01:44

Monsteromschrijving: 2+10+12 ondergrond
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AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

08.02.2012Datum
35003840Relatienr
291537Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   291537   Water

TAUW DEVENTER ,  Dinand Langenkamp
Distributeur

Opdrachtgever 35003840 TAUW DEVENTER
Referentie 1205787 Apeldoorn Ordenplein
Opdrachtacceptatie 06.02.12
Monsternemer Opdrachtgever

TAUW DEVENTER 
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Blad 1 van 3
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AL-West B.V. 

Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen
Som Dichlooretheen (Factor
0,7)
Trichlooretheen (Tri)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

642161 642162

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --

-- --

<50 <50
<0,80 <0,80

<20 <20
<15 22

<0,05 <0,05
<15 <15

<5,0 <5,0
<15 <15
<65 <65

<0,20 <0,20
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10

n.a. n.a.
0,21   0,21   
0,071 0,20
<0,50 <0,50

<0,20 <0,20
<0,50 <0,50
<0,10 <0,10
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10

n.a. n.a.

0,14   0,14   

n.a. n.a.
0,21   0,21   

<0,50 <0,50

#) #)

#) #)

#) #)

Eenheid

642161
642162

Pb 1 F(2.5-3.5)
Pb 10 F(2.2-3.2)

06.02.2012
06.02.2012

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Pb 1 F(2.5-3.5) Pb 10 F(2.2-3.2)

Opdracht   291537   Water Blad 2 van 3
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AL-West B.V. 

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

642161 642162

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

0,14 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20

n.a. n.a.
0,42   0,42   

<100 <100
<20 <20
<20 <20
<10 <10
<10 <10
<10 <10
<10 <10
<10 <10
<10 <10

<0,50 <0,50

#) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Begin van de analyses: 06.02.12
Einde van de analyses: 08.02.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Protocollen AS 3100: 

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen
Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)
Som Xylenen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Blad 3 van 3

Pb 1 F(2.5-3.5) Pb 10 F(2.2-3.2)

TAUW DEVENTER ,  Dinand Langenkamp
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   291537   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

08.02.2012Datum
35003840Relatienr
291538Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   291538   Water

TAUW DEVENTER ,  Dinand Langenkamp
Distributeur

Opdrachtgever 35003840 TAUW DEVENTER
Referentie 1205787 Apeldoorn Ordenplein
Opdrachtacceptatie 06.02.12
Monsternemer Opdrachtgever

TAUW DEVENTER 
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER
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AL-West B.V. 

Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen
Som Dichlooretheen (Factor
0,7)
Trichlooretheen (Tri)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

642163

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

--
--

--

<50
<0,80

<20
<15

<0,05
<15

<5,0
<15
<65

<0,20
<0,50
<0,50
<0,20
<0,10

n.a.
0,21   

0,17
<0,50

<0,20
<0,50
<0,10
<0,50
<0,50
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10

0,17
<0,10

0,17   

0,24   

0,17   
0,31   

<0,50

#)

x)

#)

x)

#)

Eenheid

642163 Pb 50 F(2-3) 06.02.2012

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Pb 50 F(2-3)

Opdracht   291538   Water Blad 2 van 3
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AL-West B.V. 

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

642163

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

<0,10
<0,20
<0,20
<0,20

n.a.
0,42   

<100
<20
<20
<10
<10
<10
<10
<10
<10

<0,50

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Begin van de analyses: 06.02.12
Einde van de analyses: 08.02.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Protocollen AS 3100: 

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen
Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)
Som Xylenen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Blad 3 van 3

Pb 50 F(2-3)

TAUW DEVENTER ,  Dinand Langenkamp
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   291538   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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Figuur b6.1 Voorzijde Jan Steenlaan 

 

 

 
Figuur b6.2 Achterzijde tussen Jan Steenlaan en Frans Halslaan 

 





 

 

 

 
Figuur b6.3 Voorzijde Frans Halslaan 

 

 

 
Figuur b6.4 Achterzijde Paulus Potterlaan 9 - 79 

 





 

 

 

 
Figuur b6.5 Voorzijde Paulus Potterlaan 9 - 79 

 

 

 
Figuur b6.6 Garageboxen achter Paulus Potterlaan 9 - 79 
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Bijlage toelichting 3  DPO
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1 WPM  RETAIL •  KANSEN VOOR HET ORDENPLEIN  

1  AANLE ID ING EN  KADER  

Winkelcentrum Ordenplein is een winkelcentrum aan de westkant 

van Apeldoorn. Het winkelcentrum stamt uit begin jaren ’80, toen 

het de naam kreeg: ‘Alles in Orden’. Planvorming om het winkelcen-

trum te vernieuwen speelt inmiddels al ongeveer zeven jaar. Diverse 

initiatieven hebben echter nog steeds niet geleid tot uitvoering.  

 

Eén van de complicerende factoren is het versnipperd eigendom in het 

bestaande winkelcentrum. Bovendien is niet alleen de vernieuwing van 

het winkelgebied aan de orde, ook de wens om te komen tot een GOED 

(gezondheidscentrum onder een dak) en herstructurering van de 

woningbouw spelen een rol. Vernieuwing van het winkelcentrum is 

aldus onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling. 

 

In 2010 heeft de provincie het ‘Kwaliteitsteam Samenwerken’ van de 

Regieraad Bouw Oost-Nederland op de problematiek in Orden gezet. Dit 

Kwaliteitsteam zet zich in om per jaar een aantal moeizaam lopende 

projecten uit een impasse te halen. Inmiddels is het proces nieuw leven 

in geblazen en wordt er samen met de stakeholders nagedacht over een 

gemeenschappelijk en haalbaar plan, waarvan een nieuw winkelcen-

trum nadrukkelijk onderdeel is.  

 

Problematiek Ordenplein en doel notitie 

Het Ordenplein valt te typeren als een klein buurtwinkelcentrum. De 

supermarkt van Dekamarkt is de trekker, maar beschikt over een te 

beperkte unit. Daarnaast zijn er de typische gemakswinkels op buurtni-

veau: bakker, drogist, slijter, bloemen, tabak/lectuur, cafetaria, 

apotheek. Het geheel is vrij compact gesitueerd in een planmatig 

winkelcentrum.  

 

Het winkelgebied heeft ook een aantal duidelijke knelpunten, waaron-

der de maat van de supermarkt, de kleinschaligheid, uitstraling en het 

parkeren (komen nader aan de orde in hoofdstuk 4). Deze belemmeren 

het perspectief en toekomstwaarde voor het Winkelcentrum Orden-

plein. Voorliggende notitie heeft als doel de mogelijkheden te schetsen 

om te komen tot een passende vernieuwing van het winkelcentrum.  

 

 

 

 

 

Uitgangspunten daarbij zijn: 

 Gepaste positionering van het winkelcentrum Ordenplein binnen de 

duurzame boodschappenstructuur van Apeldoorn (conform beleids-

uitgangspunten gemeente); 

 Faciliteren van de behoefte aan uitbreidingsruimte van zittende 

ondernemers; 

 Financiële en fysieke randvoorwaarden te creëren voor vernieu-

wing; 

 Het winkelcentrum onderdeel te laten zijn in de totale gebieds-

ontwikkeling (incl. GOED en woningbouw). 

 

De voorliggende rapportage is door WPM opgesteld in opdracht van 

Dreef Beheer. In voorliggende rapportage staat de gewenste vernieu-

wing van het winkelcentrum Ordenplein centraal. Basis daarvoor is de 

marktcontext in de omgeving en de wens te komen tot een duurzame 

ontwikkeling. 

 

  



 

 

2 WPM  RETAIL •  KANSEN VOOR HET ORDENPLEIN 

 

2  W INKELSTRUCTUUR IN  APELDOORN WEST  

Apeldoorn is vanaf de jaren 60 in heel hoog tempo gegroeid. Grote 

delen van Apeldoorn zijn planmatig van opzet. Dit zien we ook terug 

in de winkelstructuur. De locaties van de winkelconcentraties zijn 

van te voren uitgedacht. De Maten is een goed voorbeeld. De 

Eglantier is een klein stadsdeelcentrum, waar omheen kleinere 

winkelcentra en steunpunten zijn gelegen. Deels is deze fijnmazig-

heid in gehaald door de tijd, nu moet worden nagedacht over 

saneren en investeren. In alle wijken zijn (inmiddels) grotere wijk- 

of stadsdeelcentra ontstaan (Anklaar, Hart van Zuid, De Maten, ‘t 

Fort), die voor een deel verder worden versterkt. 

2.1 KLEINSCHALIGE WINKELSTRUCTUUR APELDOORN WEST 

De winkelstructuur in West 

De winkelstructuur aan de westkant van Apeldoorn is echter vrij 

kleinschalig van opzet. Winkelgebieden zijn vrij beperkt in omvang en 

functie. Het westen van Apeldoorn is relatief oud voor Apeldoornse 

begrippen, ontstaan langs oudere structuren en veel meer tot stand 

gekomen door kleinschaligere inbreiding dan grootschalige planmatig-

heid. Hierdoor zien we winkelstraten die elders in Apeldoorn nauwelijks 

voorkomen. Ordenplein is feitelijk het enige planmatige winkelcentrum 

in West.  

2.2  TYPERING WINKELGEBIEDEN IN DE OMGEVING 

Asselsestraat 

De Asselsestraat is een stedelijke radiaal, die een verbinding vormt 

tussen de ring en de binnenstad. Aan de centrumzijde is er, op de 

overgang naar de binnenstad, een flinke concentratie van winkels. Het 

winkelaanbod in de straat vormt een mix van boodschappen en meer 

doelgericht en specifiek aanbod zoals we dat vaker tegenkomen in 

aanloopstraten van de binnenstad. Het boodschappenaanbod is van 

beperkte omvang (Boni, slijter, apotheek, drogist). Door de ligging, in 

combinatie met de prijsvriendelijke formule, heeft Boni deels een buurt  

 

 

en deels een buurtoverstijgende functie. Het overige winkelaanbod is 

vooral doelgericht van aard voor minder frequente tot zeer specifieke 

aankopen (parket, huishoudelijke onderdelen, feestartikelen, etc.).  

 

Door de mix van branches en de ligging van de straat in het verlengde 

van het centrum heeft de Asselsestraat een aangename levendigheid. 

Maar het heeft als boodschappencentrum ook zijn beperkingen: 

  

- De branchering is beperkt en zeker niet volledig; 

- De straat is niet echt ingericht op efficiënt boodschappen doen; 
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- Parkeren ten behoeve van de supermarkt is opgelost maar verdient 

geen schoonheidsprijs, de bereikbaarheid van het winkelgebied 

heeft zijn beperkingen. 

Een (te) grote druk op het winkelgebied lijkt uit oogpunt van verkeers-

intensiteit en parkeren onwenselijk.  

 

C1000 

Verderop langs de Asselsestraat, halverwege tussen de buiten- en 

binnenring, is een min of meer solitaire C1000 gevestigd. Rondom liggen 

nog wat andere boodschappenwinkeltjes zoals een bakker en een 

gemakswinkel. Tegenover de C1000 is een locatieontwikkeling met 

daarin ruimte in de plint voor commerciële (winkel)functies.  

 

De C1000 en omgeving vormt niet meer dan een supermarktcentrum. 

Voor overige frequente aankopen zijn er, buiten de bakker en Primera, 

geen voorzieningen. De supermarkt heeft een vrij moderne maat en het 

parkeren achter de supermarkt is redelijk opgelost. Ook hier is een te 

grote druk op de supermarkt vanuit verkeer- en parkeerintensiteit niet 

wenselijk.  

 

Overige boodschappenvoorzieningen  

Voor de noordkant van Apeldoorn-West heeft ook winkelcentrum 

Kerschoten (Mercatorplein) en de Koninginnelaan een belangrijke 

functie. Het winkelcentrum ligt ook aan de ringweg. Kerschoten is een 

klein wijkwinkelcentrum met twee supermarkten, Dekamarkt en Coop 

(beperkte omvang). Naast de supermarkten zijn er behoorlijk wat 

versbranches en aanvullende buurtwinkels als Zeeman (textielsuper) en 

Primera (gemak). Mutaties hebben plaats gevonden in de vers (Brain-

wash voor slager en nonfood (Jumper voor Action).  

 

Net iets verderop ligt aan de Koninginnelaan in feite ook een klein 

wijkwinkelcentrum. Ook hier zijn veel versbranches gevestigd aange-

vuld met dibevo en een drogist. Daarnaast staat de Koninginnelaan 

bekend om zijn lokale meer specialistische aanbieders, onder meer in 

mode, accessoires, sieraden, electro, doe-het-zelf en woninginrichting. 

Aan de historische structuur, bebouwing, en bomenrijen ontleent het 

gebied een bepaalde eigen sfeer.  
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Langs het Apeldoorns kanaal aan de Vlijtseweg ligt een solitaire grote 

Dekamarkt, die een bovenwijkse functie vervult voor een groot deel van 

Apelddoorn.   

 

Aan de zuidkant van Orden, aan de overzijde van het spoor, vormt het 

Hart van Zuid het voornaamste boodschappencluster. Beide supermark-

ten worden uitgebreid en vormen met het overige aanbod een vrij 

compleet en ruim gesorteerd wijkwinkelcentrum met een overkoepe-

lende functie voor Zuid en Zuid-west Apeldoorn. Verspreid liggen nog 

een Aldi (voormalige Edah) en een Dekamarkt (voorheen Komart).  

 

Verderop Zuidwaarts ligt het dorp Ugchelen, dat direct aan Apeldoorn 

gelegen is. Ugchelen heeft een vrij compleet dorpscentrum, met twee 

supermarkten en verder vrij veel aanvullend aanbod (bakker, slijter, 

gemakswinkel, bloemen, drogist, huishoudelijke artikelen, speelgoed, 

doe-het-zelf, rijwielen en een modewinkel. Duthler Woondesign heeft 

weinig relatie met het dorpscentrum, maar is wel een trekker binnen 

de woonbranche met naar verluid landelijk bereik. Hoewel niet 

planmatig van opzet, is het centrum behoorlijk compact. Het meren-

deel van de winkels is gelegen tussen C1000 en Dekamarkt, de twee 

supermarkten en trekkers van het centrum. Beide supermarkten zijn 

voorzien van een parkeercluster. Dekamarkt is vrij klein, C1000 heeft 

een modernere maat.  

 

Aan de centrumzijde van Apeldoorn West heeft de binnenstad naast een 

recreatieve en koopfunctie, ook een uitgebreid speciaalaanbod met 

vers en overige gemaksgericht aanbod. Echt sterke supermarkten zijn er 

niet. Aan de Brinklaan is lang een supermarkt gevestigd geweest, met 

wisselend succes. Inmiddels is de Super de Boer verdwenen en staat het 

pand te huur. De locatie is qua bereikbaarheid niet ideaal gelegen. De 

Albert Heijn aan de noordzijde van het centrum vervult een functie als 

mandjessupermarkt.  

2.3 WEINIG VERNIEUWING IN WEST 

De winkelstructuur in Apeldoorn West is de afgelopen periode vrijwel 

ongewijzigd gebleven. Al jaren geleden is de AH (300 m²) verdwenen 

uit de Mierisstraat. Dekamarkt aan het Ordenplein was eerder Komart. 

Aan de Koning Lodewijklaan zat een Golff en later Meermarkt, deze is 

in 2009 opnieuw geopend als Spar.  

 

Al met al vertoont de winkelstructuur in West op een aantal punten 

duidelijk gebrek aan vernieuwing en dynamiek: groot deel verspreid 

aanbod, lage binding, lage verzorgingsgraad. Waar elders impulsen 

hebben plaatsgevonden dan wel aanstaande zijn (gerealiseerde nieuw-

bouw ‘t Fort, aanstaande herontwikkeling Anklaar, uitbreiding De 

Mheen, Hart van Zuid) zijn investeringen in West uitgebleven. Zonder 

investering dreigt de winkelstructuur in West verder af te zakken en de 

afvloeiing naar genoemde nieuwe locaties toe te nemen.  

 

Zoals in alle bedrijfssectoren, zal het winkelapparaat zich periodiek 

moeten vernieuwen om bij de tijd te blijven en autonome ontwikkelin-

gen in de retail (schaalvergroting) te accommoderen. De kritische 

massa van winkelgebieden neemt over het algemeen toe. Daarnaast 

neemt het winkelmetrage gemiddeld toe met circa 2 a 3% per jaar, 

terwijl het aantal winkels afneemt (als gevolg van schaalvergroting). 

Het winkelmetrage in Apeldoorn West daarentegen, is juist afgenomen 

terwijl het aantal verkooppunten min of meer dezelfde gebleven.  
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3  MARKTMOGEL I JK HEDEN IN  WEST  

3.1 KENMERKEN VERZORGINGSPOSITIE 

- Marktgebied van ‘20.000 +’ - Apeldoorn West telt zo’n 21.500 

inwoners. De wijk is vrij ruim van opzet. De gemiddelde bebou-

wingsdichtheid is laag, net als in Noord. In andere wijken is de 

dichtheid hoger. Het is daarom niet onlogisch dat de winkelstruc-

tuur in West wat kleinschaliger van opzet is. Boodschappenaanbod 

wordt zoveel mogelijk dichtbij huis gedaan, en als de dichtheid 

afneemt neemt de kans op spreiding toe.  

- Grote verschillen tussen buurten - De buurten in West variëren 

onderling in opzet, maar ook in sociaal economische zin. Orden, de 

buurt rondom het winkelcentrum Ordenplein, is de buurt met ge-

middeld de laagste inkomens (ook lager dan het Apeldoorns gemid-

delde). Er staat relatief veel goedkopere (sociale) woningbouw. 

Noordwaarts gaat dit over in duurdere woningen, en nog verder 

noordwaarts (Berg en Dal, Spainkbos) ligt de ‘goudkust’ van Apel-

doorn. Brinkhorst is een buurt met veel vrijstaande woningen die, 

ondanks de ligging nabij het centrum, een betrekkelijk laagstede-

lijk karakter heeft. 

- Lage stedelijkheid - Apeldoorn Noord en West zijn qua stedelijke 

opbouw eigenlijk verweven tot een gebied, met hoofdwegen die de 

beide gebieden op verschillende manieren doorkruizen en met el-

kaar verbinden. Hierdoor zijn ook de winkelgebieden in meer of 

mindere mate gericht op consumenten uit zowel west als noord. 

Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de spoorlijn en 

bedrijfszone, aan  de noordoostzijde door het kanaal en de indu-

striezone. Aan de westzijde begint direct het natuurgebied de Ve-

luwe. Noord is kleiner dan West en omvat een kleiner gebied dat 

circa 12.500 inwoners telt. Samen met West gaat het in totaal om 

ruim 34.000 inwoners. 

- Geen groei van het draagvlak - Grootschalige woningbouwplannen 

zijn niet voorzien voor dit deel van Apeldoorn, hooguit enkele 

kleinschalige inbreidingslocaties. Apeldoorn breidt de komende ja-

ren uit in Noordoostelijke richting, waar in de nieuwe wijk Zuid-

broek zo’n 3.000 woningen zijn voorzien. Ook langs de Kanaalzone 

zijn er locaties voor nieuwbouw van woningen.  

 

Lage binding van bestedingen 

Momenteel wijken inwoners van het noordwesten van Apeldoorn veel 

uit naar andere wijken voor de dagelijkse boodschap. Recente consu-

mentenanalyses laten zien dat de ‘binding’ van bestedingen aan de 

eigen woonwijk laag is: Niet meer dan helft van de inwoners van het 

noordwesten van Apeldoorn doet de boodschappen binnen de eigen 

wijk(en). Dit is aanmerkelijk lager dan in de andere delen van Apel-

doorn. Daar ligt de binding in grofweg alle gevallen tussen de 70 en 75% 

(zie onderstaande figuur).  

 

Ook voor de aankopen in het niet-dagelijkse segment scoort ‘noord-

west’ het laagst, hoewel de verschillen kleiner zijn. De voornaamste 

niet-dagelijkse aankopen worden uiteraard gedaan in de binnenstad en 

op perifere locaties. Deze lage binding is verklaarbaar: de overige 

wijken hebben een completer aanbod. Door de mix van grote wijk-

/stadsdeelcentra en kleinere boodschappencentra kunnen veel meer 

aankopen binnen de wijk worden gedaan.  

 

De ‘toevloeiing’ van bestedingen (van consumenten van buiten Noord-

west Apeldoorn) is gemiddeld en komt voor een groot deel toe aan de 

Dekamarkt langs het kanaal. Daarnaast geniet de Asselsestraat van 

toevloeiing vanuit het centrum, mede vanwege de ligging op de grens 

van de binnenstad. 

 

Qua aantrekkingskracht binnen de wijk, zijn de Asselsestraat en het 

Mercatorplein (Winkelcentrum Kerschoten), de sterkste winkelgebie-

den. De supermarkt aan de Vlijtseweg opereert duidelijk bovenwijks: er 

komen meer bezoekers vanuit andere wijken dan vanuit Noordwest 

Apeldoorn. Ordenplein laat een minder groot marktaandeel zien (nog 

geen 10% van de consumenten). Dit bevestigt het beeld van een 

gedateerd en minder aantrekkelijk centrum. Bezoekers van Ordenplein 

komen vrijwel uitsluitend uit Noordwest Apeldoorn (nauwelijks toe-

vloeiing). 

 

Lage verzorgingsgraad 

Het aanbod aan levensmiddelen in Apeldoorn West is relatief gering. 

Gemiddeld genomen hebben we in Nederland ruim 28 m2 aan foodaan-

bod per 100 inwoners. In Apeldoorn als gemeente ligt het gemiddelde 

lager (ruim 26 m2). In Apeldoorn West bedraagt dit slechts 21,3 m2. 
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Daarbij komt nog dat het aanbod aan de Asselsestraat precies op de 

grens van de wijken West en binnenstad ligt en tevens een belangrijke 

functie heeft voor de binnenstadsbewoners. We constateren een lage 

verzorgingsgraad aan dagelijks aanbod.  

 

3.2 PERSPECTIEF BINNEN HET MARKTGEBIED 

Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk detailhandelsbeleid is van 2003. In het beleid staat 

handhaving van de bestaande structuur in Apeldoorn Noordwest 

centraal. ‘Gelet op het vrijwel ontbreken van de uitbreidingsruimte 

blijft de bestaande structuur gehandhaafd’. In Noord behoudt het 

Mercatorplein de functie van wijkwinkelcentrum. De Koninginnelaan 

zou zich kunnen ontwikkelen tot ‘specialiteiten’straat. De supermarkt 

aan de Vlijtseweg is verstorend en zou bij voorkeur aansluiting krijgen 

bij een wijkwinkelcentrum. De C1000 en Meermarkt (thans Spar) aan de 

Kon. Lodewijklaan staan aangemerkt als solitaire aanbieders. 

 

Ten aanzien van het Ordenplein is het volgende uitgangspunt: 

‘Wat Apeldoorn- west betreft wordt geconstateerd dat zowel econo-

misch als maatschappelijk het Ordenplein een functie heeft. Deze dient 

behouden te worden. Het huidige Ordenplein is, met uitzondering van 

de bereikbaarheid, echter niet optimaal en zal om toekomstwaarde te 

kunnen hebben en te behouden gemoderniseerd moeten worden. Dit 

kan de gemeente echter niet op zich nemen: er zal vanuit de markt, 

eigenaren en wijkraad initiatief tot planontwikkeling moeten worden 

opgepakt’. 

 

Versterking noodzakelijk 

De winkelstructuur vraagt eigenlijk continue om aandacht: om de 

gewenste dynamiek en de groei in de sector te faciliteren is periodieke 

vernieuwing essentieel. Processen van schaalvergroting, veranderend 

koopgedrag en expansie van retailers liggen hieraan te grondslag. De 

stedelijke context, zoals in Apeldoorn, vraagt om extra scherpte en 

slagvaardigheid.  

 

In het gemeentelijk beleid van 2003 werd zonder het benoemen van 

concrete versterkingen, verwacht dat de binding van bestedingen zou 

toenemen van 57% tot 70%. De situatie is echter verslechter: er is een 

afname van de binding opgetreden. Dit is ook niet verwonderlijk gezien 

het uitblijven van concrete vernieuwing. Bij het uitblijven van vernieu-

wing van de winkelstructuur in West Apeldoorn dreigt de situatie voor 

het winkelaanbod verder achteruit te gaan. Juist de kleine boodschap-

pencentra, zoals deze aan de westkant van Apeldoorn aanwezig zijn, 

zijn extra kwetsbaar voor verlies van positie (zie hoofdstuk 4). In dit 

kader vraagt het Ordenplein om spoedige investering. 

 

Planmatige centra 

verschillen hierin 

ten opzichte van 

histori-

sche/traditionele 

straten en centra. 

Planmatige centra 

kennen een wat 

kortere levenscy-

clus en hebben 

regelmatig een 

impuls nodig om opnieuw op de kaart gezet te worden. Historisch 

gegroeide winkelgebieden en –straten kunnen veel meer autonoom en 

met kleinere aanpassingen en ingrepen vanuit de markt voldoende 

toekomstperspectief geboden worden. Naast de planmatige structuur 

vraagt ook de ruimtelijke opzet van de gemeente om een specifieke 

aanpak per stadsdeel. 
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Voldoende draagvlak voor een modern buurtwinkelcentrum 

Belangrijke vraag is of er voor het Ordenplein voldoende draagvlak is 

voor handhaving en versterking van de functie als buurtwinkelcentrum. 

Dit is namelijk een belangrijke voorwaarde voor dit type winkelcentra, 

dat het primair moet hebben van de verzorging van de omliggende 

buurt(en).  

 

In de buurt Orden wonen op dit moment ruim 6.400 inwoners. In 

potentie heeft het Ordenplein ook gedeeltelijk een functie voor 

Driehuizen, een buurt met 4.300 inwoners. Hier vervult C1000 slechts 

een functie als steunpunt. Daarnaast biedt de ligging van Ordenplein, 

mits de winkelmix en het parkeren op orde is, kansen voor toevloeiing. 

Vooral de buurten Sprengenbos en Berg en Bos ten noorden Orden en 

Driehuizen, ontberen (op de Spar na) enig dagelijks aanbod. Door de 

ligging aan de ring kan het Ordenplein een aantrekkelijk boodschappen 

alternatief vormen voor deze buurten. Op grond hiervan is voldoende 

draagvlak aanwezig voor een modern buurtwinkelcentrum, dat in de 

regel tussen de 7.000 en 12.000 ligt. 
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4  ONTWIKKEL INGSV I S I E  

Het winkelcentrum Ordenplein dateert uit de jaren 60, net als een 

flink deel van de wijk Orden. Sindsdien is het winkelcentrum nooit 

echt vernieuwd, terwijl dit normaliter met winkelcentra gemiddeld 

zo eens in de 20 jaar gebeurd. Mede vanuit het generieke perspec-

tief voor buurtwinkelcentra (zie bijlage) belichten we voornaamste 

knelpunten en komen we tot een voorstel voor een nieuw plancon-

cept  voor Ordenplein (hoofdstuk 4).  

4.1 KNELPUNTEN 

Verouderde ruimtelijk-functionele structuur 

Vernieuwing van het winkelcentrum Ordenplein heeft grote prioriteit, 

uit oogpunt van leefbaarheid voor de wijk, maar zeker ook vanuit 

ondernemersperspectief. Om het winkelcentrum toekomstwaarde te 

geven is van belang om in te spelen aan de eisen van de huidige tijd: 

het creëren van een modern buurtwinkelcentrum. In het volgende 

hoofdstuk gaan we in op de voornaamste uitgangspunten. Daarnaast 

dient de planvorming een aantal knelpunten op te lossen, dat het 

functioneren van het winkelcentrum momenteel in de weg staat. 

Ordenplein heeft te kampen met een aantal structurele knelpunten:  

 

Ruimtelijk 

- Maatvoering: De indeling van het winkelcentrum dateert van erg 

lang geleden, toen nog hele andere maatvoeringen voor winkels 

golden. Inmiddels heeft in de meeste branches een sterke schaal-

vergroting plaatsgevonden, niet op de laatste plaats bij de super-

markten. De maatvoering van de meeste winkels in Ordenplein is 

hierdoor te klein geworden. Voor veel winkels is schaalvergroting 

noodzakelijk om bedrijfseconomisch te kunnen functioneren.  

- Lay-out: Doordat een aantal units toch een beperkte schaalvergro-

ting heeft doorgevoerd (supermarkt, apotheek), zijn aan twee zij-

den van het winkelcentrum onaantrekkelijke wanden ontstaan zon-

der winkeldeuren. In het huidige ontwerp van winkelcentra worden 

de grootste units afgezoomd waardoor een aantrekkelijker geheel 

ontstaat. 

- Parkeren en entrees: Het parkeren bij het winkelcentrum is 

onoverzichtelijk en onlogisch. Terwijl het voor boodschappencentra 

belangrijk is dat parkeren gemakkelijk eenvoudig is. De parkeersi-

tuatie leidt ongewenst parkeren op de stoep en parkeren in de 

woonstraten. 

 

Forse frontlengte apotheek Onduidelijk parkeren 

Functioneel 

- Supermarkt: De supermarkt is erg klein voor moderne maatstaven. 

Hierdoor komt de bedrijfsvoering in de knel en kan onvoldoende 

assortiment en comfort aan de bezoekers worden geboden. Een 

moderne en aantrekkelijke supermarkt is juist een belangrijke 

voorwaarde en trekker voor een boodschappencentrum.  

- Trekkers: Op de Dekamarkt na heeft het winkelcentrum geen echte 

(sub)trekkers. De bekende drogistformules en andere frequente 

bezochte non-food formules (Blokker, Hema) kunnen de trekkracht 

van boodschappencentra vergroten.  

- Kritische massa: Hoe completer hoe beter. Ordenplein mist een 

aantal branches die een welkome aanvulling zijn op de basisbran-

chering. Te denken valt aan textiel, huishoudelijke artikelen of een 

klein warenhuis. Dit vergroot het aantal mogelijke bezoekmotie-

ven. 
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Kleine supermarkt  Geen echte subtrekkers   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercieel 

- Externe presentatie: Ordenplein mist externe wervingskracht. Aan 

de buitenzijde van het winkelcentrum prijken louter achterkanten. 

Hierdoor ontstaat een vrij oninteressant beeld.  

- Inrichting en uitstraling: Zowel openbare ruimte als vastgoed oogt 

gedateerd. Dat geldt onder meer voor de oude kappen boven de 

entrees, de kleurstelling van gevels en de reclame-aanduidingen.  

- Commerciële uitstraling: De winkels kunnen zich onvoldoende 

presenteren onder de donkere luifels en de verouderde puien.  

 

Onaantrekkelijk vooraanzicht     Geen commerciële exposure 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 WENSEN VANUIT ZITTENDE ONDERNEMERS EN DE MARKT 

Inventarisatie onder zittende ondernemers bevestigt het beeld van te 

krappe huisvesting. De meerderheid van de ondernemers heeft behoef-

te aan een groter bedrijfsoppervlak. Daarnaast heeft een eerste peiling 

onder marktpartijen een aantal concrete belangstellenden opgeleverd.  

 

Uitbreidingsbehoefte bestaande ondernemers (verhuizend naar nieuw 

WC) 

Branches Metrage Uitbreidingsbehoefte 

Supermarkt 1.150 750 

Overig 1.110 359 

Totaal 2.260 1.110 

Inventarisatie 2010, bewerking WPM 
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5  PLANVORMING ORDENPLE IN  

5.1 NIEUWE ONTWIKKELINGSMODELLEN 

Relatie gebiedsontwikkeling 

De gebiedsontwikkeling van Ordenplein heeft in 2010 een nieuwe 

wending genomen. Door bureau Noordzuiden is een aantal ontwikke-

lingsmodellen uitgewerkt. De ontwikkelingsmodellen zijn gericht op een 

totale gebiedsontwikkeling van de omgeving van Ordenplein, inclusief 

voormalige wasserij en de woningen ten zuiden van het huidige 

winkelcentrum. De voorkeursmodellen gaan uit van het volgende: 

 

- Een nieuw winkelcentrum op de locatie van de te slopen woningen 

aan de Arthur van Schendellaan en Frans Halslaan (even zijde). 

- Ontwikkeling van het GOED op de locatie van het bestaande 

winkelcentrum 

- Woningbouw op de locatie van de Wasserij.  

- Verbeteren van de openbare ruimte, creëren van een groene zone 

en herstel van de oude beek 

Eén van de voordelen van het gekozen model is dat parkeren voor 

bezoekers van het winkelcentrum op maaiveld kan worden opgelost. Dit 

voorkomt de aanleg van (dure) gebouwde voorzieningen. 

 

Modern buurtwinkelconcept 

De voorkeursmodellen laten zien dat ten zuiden van het huidige 

winkelcentrum zowel ruimtelijk als functioneel een modern buurtwin-

kelconcept is te ontwikkelen. Met de vormgeving van een winkelplint in 

een u-vorm ontstaat een naar buiten gericht, zichtbaar en commercieel 

aantrekkelijk winkelconcept. De parkeergelegenheid kan in capaciteit 

en locatie (direct voor de winkels) goed worden opgelost.  

 

De ontwikkelingslocatie voor het nieuwe winkelcentrum omvat circa 

8.100 m². De verhouding tussen commerciële ruimte en aan te leggen 

parkeercapaciteit bedraagt grofweg 1:1. Dit betekent dat het winkel-

centrum ongeveer 4.000 m² bvo zou kunnen gaan worden. Er vanuit 

gaande dat enkele commerciële voorzieningen (apotheek, viswinkel) 

achterblijven in de bestaande bouw, zou het nieuwe winkelcentrum 

ongeveer 4.000 m² gaan bedragen (minimaal 3.700 m², maximaal 4.150 

m²).  

 

Het haalbare planmetrage sluit aan bij de massa en gewenste branche-

ring voor een modern buurtwinkelcentrum (zie hoofdstuk 4). Ordenplein 

kan hiermee een kwalitatief goede invulling krijgen. De uitbreidingsbe-

hoefte van bestaande ondernemers is ingepast en de branchering 

passend bij een buurtwinkelconcept kan verder worden gecompleteerd 

aan de hand van enkele nieuwe branches dan wel een verplaatser uit de 

buurt (zoals versmarkt Öz Baktat). 

 

Naast een economische verbetering (uit oogpunt van winkeliers) kan het 

nieuwe winkelcentrum een impuls geven aan de leefbaarheid van de 

buurt Orden. Op dit moment zien we hier duidelijk een achterstand, 

terwijl het nieuwe winkelcentrum ook mogelijkheden creëert van een 

GOED in de buurt, een verbetering van het groen en herstructurering 

van een deel van de verouderde woningbouw.  
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5.2 UITBREIDING EN VERKAVELING 

De uitbreiding aan detailhandel bedraagt maximaal 2.100 m² bvo aan 

nieuwe meters. Daarvan komt tenminste de helft voor rekening van 

schaalvergroting door zittende ondernemers. Daarnaast is een beperkte 

uitbreiding van nieuwe vestigingen (of verplaatsers vanuit de wijk) 

voorzien (circa 550 tot 1.000 m² bvo). In percentages bedraagt dit circa 

15% a 25% aan nieuwe vestigingen van detailhandel op het totaal te 

realiseren winkelaanbod.  

 

Opzet nieuw buurtwinkelcentrum 

Opbouw buurtwinkelcentrum Metrage 

Bestaand Winkelcentrum  

Bestaand (achterblijvend in GOED) 430 

Bestaand (verhuizend naar nieuw WC) 1.830 

Bestaand totaal 2.260 

  

Nieuw Winkelcentrum  

Bestaand (verhuizend naar nieuw WC) 1.830 

Uitbreidingsbehoefte bestaande ondernemers 1.110 

Aanvullende branchering detailhandel (2 a 3 units) 550 a 1.000 

Aanvullende branchering niet-detailhandel 200 

Omvang nieuw WC 3.700 a 4.150 

 

Verkaveling en vormgeving 

Verkaveling van het ruimtelijk model laat zien dat een functionele lay-

out mogelijk is. Hierin is rekening gehouden met 

 

 Dimensionering: Optimale maatvoering vanuit ondernemers 

(bestaand en nieuw), moderne puibreedtes (minimaal 6 meter) en 

breedte-diepte verhoudingen; 

 Branchering: vers bij de supermarkt, subtrekker (Hema, drogist, 

huishoudelijk) tegenovergestelde hoek als Dekamarkt, horeca op de 

kop; 

 Zichtbaarheid: Volledige overview vanaf het parkeerterrein en de 

aanrijroute met goede mogelijkheden voor commerciële exposure 

vanuit de ondernemers; 

 Parkeercirculatie: Parkeerroutering met duidelijk in- uit-stromen; 

 Bevoorrading: expeditiemogelijkheden aan de achterzijden zonder 

conflict met bezoekersstromen en –verkeer. 

 

Expeditie 

Expeditie is in één van de cruciale randvoorwaarden voor het nieuwe 

winkelcentrum. Belangrijk is dat de expeditie (zeker bij de grotere 

ondernemers) zoveel mogelijk zonder conflict met bezoekersstromen 

aan de zij- en achterkant van het complex plaats heeft. In het ont-

werpmodel is rekening gehouden en gedimensioneerd op een haalbare 

oplossing voor het bevoorradend verkeer. Dat is zowel mogelijk bij een 

supermarkt aan de zijde van de Laan van Spitsbergen (zie volgende 

pagina) als in een gespiegelde versie aan de zijde van de Rembrandt-

laan. De overige units kunnen zoveel mogelijk bevoorraad worden vanaf 

de Frans Halslaan.  

 

De geschetste oplossingen zullen nader moeten worden uitgewerkt, 

waarbij we rekening houden met de economische, verkeerstechnische 

en maatschappelijke haalbaarheid. De wensen uit de buurt zullen hier 

ook een rol in spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 WPM  RETAIL •  KANSEN VOOR HET ORDENPLEIN 

 

 

Ontwerp Winkelcentrum inclusief conceptverkaveling (onder voorbe-

houd) 
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6  TOETS  AAN HET GEMEENTEL I JK  BELE ID  

Van belang is dat de gewenste vernieuwing van Ordenplein past 

binnen de beoogde winkelstructuur van Apeldoorn (West) en niet 

leidt tot verstoring daarvan. Dit is een terecht aandachtspunt, 

aangezien ook op andere locaties levensvatbare en aantrekkelijke 

boodschappencentra gewaarborgd dienen te zijn en versterking 

daarvan plaats moet kunnen vinden.  

 

In dat opzicht gaat het vooral om de vraag of de beoogde profilering 

van Ordenplein passend is in relatie tot de positionering binnen de 

structuur, de relatie met de andere boodschappencentra en de 

haalbare verzorgingsfunctie binnen het marktgebied.  

 

Vernieuwing vraagt om keuzes, niet om ingewikkelde rekensommen 

In algemeenheid willen we opmerken dat de discussie over uitbreiding 

van winkelaanbod verschillend kan worden gevoerd. Uit voorzorg voor 

dreigende leegstand of structurele uitval wordt nogal eens tot de 

conclusie gekomen dat ‘er geen meters meer bij mogen’, omdat dit 

distributie-planologisch onverantwoord zou zijn. Deze analyse gaat vaak 

voorbij aan de kwaliteit van de bestaande voorraad.  

 

We zien dat de leegstand de afgelopen jaren is toegenomen. Met een 

jaarlijkse bevolkingsgroei van slechts 0,03% per jaar is duidelijk dat de 

vette jaren van uitbreiding van winkelmeters voorbij zijn. Recessie is 

zeker één van de oorzaken, maar daarnaast treedt een sterke scheiding 

op tussen goede en slechte meters. Naast de economische recessie is de 

detailhandel onderhevig aan veel meer ontwikkelingen, die onze 

winkelstructuur in een ander perspectief zet. Daarbij is het niet de 

vraag of er genoeg winkelmeters zijn, maar vooral of onze winkelstruc-

tuur in staat is in te spelen op het veranderd consumentengedrag. 

Hierbij is de consument de scherprechter tussen goede en slechte 

meters.  

 

Kort gezegd betekent dit dat als we waardevol geachte consumenten-

voorzieningen en –locaties in binnensteden, wijken en de dorpscentra 

willen behouden en vernieuwen, er geen passieve houding nodig is maar 

een actieve aanpak. We moeten investeren in toekomstwaarde en 

saneren in delen die geen perspectief hebben. Winkelmarktonderzoek 

en –advies moeten zich hierop richten. Dit is niet een becijfering van 

meters, maar een proces dat is gericht op waardecreatie. Dit laat zich 

het best afleiden door praktijk en theorie te combineren, zonder dat de 

visie op ontwikkeling wordt geleid door rekenkundige uitbreidingsanaly-

ses1.  

 

Toekomstige positionering Ordenplein 

De kwaliteit van de bestaande voorraad winkelmeters is in Apeldoorn 

West een belangrijk discussiepunt. Een flink deel van het bestaande 

aanbod (60%) is verspreid gelegen. De kwaliteit van dit aanbod is niet 

overal even sterk.  

 

De versterking van het Ordenplein is er op gericht de functie van 

buurtwinkelcentrum opnieuw en volwaardig in te vullen. Door het 

jarenlang ‘pas op de plaats houden’ is de buurtwinkelfunctie sterk 

achteruit gegaan en ver onder het oude niveau gezakt. Getuige het 

recente consumentenonderzoek speelt het winkelgebied nog nauwelijks 

een rol van betekenis.  

 

De profilering van het nieuwe winkelcentrum Ordenplein bestaat uit 

een basisbranchering, vergelijkbaar aan het aanbod in de ‘kleinste 

categorie’ (op boodschappensteunpunten na) winkelcentra. Ook de 

omvang (circa 4.000 m²) is conform dit type winkelcentra. Deze 

branchering komt ook in vergelijkbare buurtwinkelcentra en de grotere 

wijk- en stadsdeelcentra voor, waarbij de laatste twee categorieën ook 

over een aanvullende branchering beschikking die het aanbod verder 

completeren. In de regel spreken we dan al snel over meer supermark-

ten en een uitgebreider aanbod aan non-food. Dit betekent in feite dat 

er voor buurtwinkelcentra op korte afstand al snel een alternatief voor 

handen is en de reden om er een grotere afstand voor af te leggen niet 

tot nauwelijks aanwezig is.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Mede gebaseerd op artikel uit: Vastgoedmarkt: november 2010 – WPM Groep 

onderzoekt effecten distributie planologisch onderzoek (Johan Haringsma, WPM 

Advies) 
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Profilering (basisbranchering) van het nieuwe Ordenplein 

 

 Een moderne supermarkt als trekker; 

 Reeds gevestigde vers/food (brood, bloemen, vis, drogist); 

 Regulier, frequente en deels gevestigde non-food (drogist, dibevo, 

textiel, huishoudelijk, klein warenhuis); 

 Horeca en dienstverlening. 

 

Potentieel van het marktgebied benutten 

Zoals gezegd is de versterking van Ordenplein vooral gericht op het 

terugwinnen van de marktpositie als buurtwinkelcentrum. Daarmee zal 

primair een opgelopen achterstand worden ingehaald. Waarschijnlijk is 

dat daarmee een deel van de forse afvloeiing van West Apeldoorn 

beperkt wordt en de omzet meer in de winkelcentra kan worden 

gehouden. Dit leidt dus niet zo zeer tot concurrentie, maar meer tot 

beperking van de afvloeiing. 

 

Positionering ten opzichte van andere winkelcentra 

Binnen de ‘hoofdwinkelstructuur’ in Apeldoorn West spreken we over 

twee boodschappencentra en een solitaire supermarkt (supermarktcen-

trum). Het direct aanliggende ‘noord’, dat een duidelijke relatie heeft 

met West, telt een boodschappencentrum (zie voor branchering 

bijlage).  

 

In een marktgebied van ruim 20.000 inwoners kunnen twee buurtwin-

kelcentra economisch gezien voldoende renderen. Zeker als bedacht 

wordt dat beide ver uit elkaar liggen en elk een ander marktgebied 

bedienen. Afhankelijk van de omvang is een draagvlak van 7 a 12.000 

inwoners passend. Bedacht moet worden dat de Asselsestraat deels ook 

de binnenstad bedient, en de derde solitaire supermarkt in het markt-

gebied (C1000) primair een boodschappenfunctie heeft voor het 

tussenliggende marktgebied. Met de versterking van het Ordenplein 

resteert nog voldoende potentie voor de andere boodschappenlocaties 

binnen de hoofdstructuur van Apeldoorn West. Wel zal een nieuw 

Ordenplein de concurrentie meer op scherp zetten, waarbij het een 

aantal sterke punten heeft die de Asselsestraat ontbeert (compactheid, 

parkeren, bereikbaarheid). Bekeken zal moeten worden in hoeverre ook 

in de Asselsestraat versterkingsmogelijkheden liggen om voldoende 

balans te bewaken. 

Relatie met Noord en Kerschoten 

Noord is met 12.500 inwoners sterker ‘bewinkeld’ (Kerschoten, Konin-

ginnelaan, Vlijtseweg). Winkelcentrum Kerschoten zou in principe hét 

wijkwinkelcentrum van Noord moeten zijn. Aan het marktgebied Noord, 

in combinatie met een beperkte verzorgingsfunctie voor het noordelijk 

deel van Apeldoorn West, zou Kerschoten in theorie voldoende potentie 

moeten kunnen ontlenen. Het winkelcentrum heeft echter te kampen 

met een wat gedateerd concept, hoewel beduidend minder erg dan de 

achterstand van Ordenplein. De supermarkten zijn te klein, waardoor 

het winkelcentrum zonder actie de komende jaren in functioneren 

eerder achteruit dan vooruit zal gaan. Ook in de opvallend brede maar 

kleinschalige branchering zijn hoe dan ook verschuivingen te verwach-

tingen. De slager die er lang heeft gezeten is afgelopen periode al 

verkleurd naar een kapper. 

 

Daarnaast heeft Kerschoten te maken met enerzijds de Koninginnelaan 

en anderzijds de Vlijtseweg als ‘extra’ boodschappenalternatieven 

binnen het marktgebied. Voorts is overall het aantal supermarkten in 

Noord aan de ruime kant. Weliswaar functioneren Aldi en de Deka aan 

het kanaal ook bovenwijks, niettemin zijn vier supermarkten op 12.500 

inwoners fors. Dit is vooral een thema dat in Apeldoorn Noord verder 

richting moeten krijgen, maar niet zo zeer te maken heeft met de 

upgrade van Ordenplein. In de branchering blijft Kerschoten bovendien 

een completer winkelgebied.  
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Kerschoten zal zijn wijkfunctie op termijn opnieuw moeten veilig 

stellen, waarbij de eigen profilering ten opzichte van de Koninginnelaan 

aandacht behoeft. De Koninginnelaan, dat als een van de pareltjes van 

Apeldoorn mag worden beschouwd, heeft voldoende onderscheidende 

waarden (kwaliteit, ondernemerschap, specialiteit en sfeer) om zich 

juist in dit marktgebied (meer upmarket) en binnen Apeldoorn van de 

planmatige winkelcentra (waaronder Ordenplein en Kerschoten) te 

onderscheiden.  

 

Zuid – Ugchelen 

Ten zuiden van de spoorlijn is de dorpskern van Ugchelen het dichtst-

bijzijnde winkelgebied. De dorpskern heeft primair een functie voor het 

dorp Ugchelen dat circa 6.000 inwoners telt (Ugchelen + Bouwhof). 

Daarnaast liggen de Apeldoornse buurten Westenk en Winkewijert vrij 

dichtbij, op basis waarvan enige toevloeiing mag worden verwacht. 

 

Op grond van het bovenstaande marktgebied is een buurtwinkelfunctie 

voor de dorpskern van Ugchelen het meest geëigend. De huidige 

profilering sluit hier redelijk bij aan en wijkt niet gek veel af van de 

beoogde branchering van het nieuwe Ordenplein. Een sterke trekkracht 

vanuit Orden binnen het primaire marktgebied van Ugchelen valt dan 

ook niet te verwachten. Hiervoor zijn de onderlinge verschillen tussen 

beide winkelgebieden te klein. Wel is de vraag of de dubbele super-

marktstructuur in Ugchelen op termijn houdbaar is, het draagvlak 

hiervoor is beperkt. Dit is echter een kwestie die een rol speelt binnen 

het marktgebied zelf en niet zo zeer in relatie tot de concurrentie.  
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7  B I JLAGE 1:  ONTWIKKEL INGSKADER  

Landelijk speelt de discussie rond vernieuwing van buurtwinkelcen-

tra op veel meer plekken een rol. Uit ontwikkelingen in de praktijk 

valt een kader af te leiden, waarbinnen algemene aandachtspunten 

kunnen worden gedestilleerd. Deze achten we ook grotendeels van 

toepassing op de vernieuwing van Ordenplein.  

 

Algemeen 

De categorie buurtwinkelcentra ligt zich logischerwijs boven de 

steunpunten en onder de wijkwinkelcentra. In Apeldoorn hebben we 

het dan onder andere over winkelcentrum De Mheen en Noord-Oost, 

Schubertplein in Zuid en winkelcentrum De Maat in de Zuid-Oost. Ook 

Kayershof behoort tot deze categorie.  

 

De gemiddelde omvang van de buurtwinkelcentra bedraagt zo tussen de 

2.000 tot 5.000 m² b.v.o. commercieel aanbod, ofwel vanaf ongeveer 

1.000 a 1.500 m² wvo, indicatief 10 tot 25 winkels. Hierbij is de 

boodschappenfunctie dominant.  

 

Typering 

Landelijk is de marktpositie van buurtwinkelcentra wisselend, soms 

stabiel. Het is sterk afhankelijk van het draagvlak en de trekkracht. De 

branchering is doorgaans voldoende compleet maar staat soms onder 

druk. In potentie zijn deze centra de aangewezen plek voor de aanschaf 

van de wekelijkse en dagelijkse boodschappen. Tussen de verschillende 

buurtwinkelcentra is vooral het aanbod verschillend opgebouwd, 

waarbij in een aantal gevallen tevens grootschaliger doelgericht aanbod 

vertegenwoordigd is dat zijn eigen doelgroepen aantrekt. Wat eveneens 

opvalt, is dat in een aantal gevallen de gemiddelde vestigingsgrootte 

van de supermarkten en ook de drogisterijen gering is. 

 

Dit type centra laat zich omschrijven als de reguliere boodschappencen-

tra. Het verzorgingsgebied strekt zich uit tot de buurt waarin het 

winkelcentrum functioneert. De aantrekkingskracht van het centrum 

kan uitstijgen boven de eigen buurt. 

 

De trekkers bestaan uit minimaal één, bij voorkeur uit twee supermark-

ten, beide in een ander prijs- en service segment: met metrages tot 

circa 1.000 à 1.800 m² wvo. Het pakket dagelijkse goederen is hiermee 

op orde, het draagvlak is doorgaans te beperkt om een geheel compleet 

pakket food-speciaalzaken te bieden. Het non-food pakket is wisselend 

en historisch gegroeid, doorgaans met hoogfrequent aangekochte 

goederen. Dit non-food pakket wordt aangevuld met een beperkt 

aanbod in de laag frequent aangekochte goederen. Het pakket diensten 

en horeca is uitgebreid en doorgaans gegroeid. Evenals bij de steunpun-

ten, vormen nabijheid, bereikbaarheid en parkeergelegenheid belang-

rijke functieprincipes; het aanbod verschaft de mogelijkheid alle 

wekelijkse boodschappen in één keer aan te schaffen.  

 

Het benodigd draagvlak voor dit type centra beweegt zich tussen de 

7.000 en 12.000 inwoners. Ligging centraal in de wijk en/óf aan de 

belangrijkste ontsluitingsweg van het verzorgingsgebied, is voor dit type 

centra het meest wenselijk. De factor ‘gemak’ dient centraal te staan 

in de ruimtelijke vormgeving; de loopafstanden zijn kort, het aanbod 

overzichtelijk en direct aan het loopcircuit gelegen en de supermarkt 

neemt een strategische locatie in. Voldoende parkeercapaciteit is een 

belangrijke voorwaarde voor een succesvol functioneren.  

 

Toekomstperspectief 

Het type buurtwinkelcentrum is van oudsher succesvol gebleken. Binnen 

de eigen wijk was het centrum dé aangewezen plek voor het bood-

schappen doen, terwijl het een prima aanvullende functie vervult ten 

opzichte van grotere winkelgebieden. De perspectieven zijn echter 

anders en wisselend, afhankelijk van de omstandigheden.  

 

Net als voor veel andere type winkelgebieden geldt ook hier dat de 

eisen die aan dit type centra worden gesteld door de jaren heen zijn 

verscherpt. Wil het centrum zijn positie behouden, dan is het van 

belang dat de schaalgrootte van de supermarkten op orde is. Voor dit 

type centra is het een eeuwige strijd om in de pas te blijven lopen met 

het wensenpakket van de consument. Situaties van verdeeld eigendom 

en gebrek aan fysieke ruimte vormen de voornaamste beperkende 

factoren. Hoewel geen direct gevaar bestaat voor beëindiging van het 

winkelgebied, leidt een matige centrumkwaliteit in veel gevallen tot 

positie- en functieverlies. Dergelijke algemene bevindingen zien we ook 

terug in de situatie van Ordenplein.  

 

Indien uitbreidingsmogelijkheden ontbreken (fysiek of markttechnisch) 

blijven noodzakelijke vernieuwingen vaak achterwege. Er ontbreken in 

dat geval de noodzakelijke kostendragers om vernieuwingen te realise-
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ren. Een oplossing kan in dat geval worden gezocht in een gebiedsont-

wikkeling, waarin meerdere functies in het centrumgebied worden 

geïntegreerd (woningen, bibliotheek, gezondheidscentrum, gemeente-

lijke diensten). 

 

Aandachtspunten 

De belangrijkste aandachtspunten bij vernieuwing zijn:  

 

 Bereikbaarheid en parkeergemak; 

 Schaalgrootte supermarkten en non-foodtrekkers (drogisterijen, 

huishoudelijke artikelen, boeken/tijdschriften, algemeen textiel);  

 Aansluiting supermarkten op het overige winkelaanbod: fondspeci-

aalzaken direct aangetakt aan de supermarkt en bij elkaar;  

 Commerciële uitstraling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingsrichting 

In het streven naar optimalisatie van dit type centra kan het volgende 

als algemeen functioneel kader worden gehanteerd.  

 

Buurt/wijkwinkelcentrum  

Typering Dit zijn winkelcentra en -gebieden die zich primair richten 

op de eerste levensbehoeften. Het verzorgingsgebied strekt 

zich niet verder uit dan de buurt / kleine wijk zelf. De 

trekker is de supermarkt(en), het aanbod wordt aangevuld 

met de belangrijkste dagelijkse benodigdheden en een 

beperkt niet-dagelijks pakket. Het aanbod diensten en 

horeca is beperkt. De belangrijkste kwaliteiten van dit type 

centra zijn de directe nabijheid, optimale bereikbaarheid en 

een adequaat aanbod. 

Draagvlak Minimaal draagvlak van ca. 6.000 - 7.000 inwoners 

Locatie De meest geëigende locatie is centraal in de buurt dan wel 

direct aan de hoofdontsluitingsweg van de buurt. Een 

locatie aan de hoofdontsluitingsstructuur, op een goede 

zichtlocatie, is zeer wenselijk 

Ruimtelijke 

structuur 

De opzet is compact en het aanbod is één oogopslag te 

zien. Er bestaat een directe relatie tussen het parkeren en 

de winkels. Het parkeren is bij voorkeur geconcentreerd op 

één of twee locaties, primair bestemd voor de bezoekers 

van het winkelcentrum.  

Omvang  De omvang van dit type centra ligt op circa 10-15 winkels 

(tot ca. 5.000 m² b.v.o) 

Branchering 7.1.1.1 Basispakket dagelijks 

 Supermarkt 

 Bakker 

 Drogist 

7.1.1.2 Basispakket niet dage-

lijks 

 Boeken/tijdschriften, 
Bloemen 

7.1.1.3 Diensten en horeca 

 Snackbar, Geldauto-
maat, Kapper 

7.1.1.4 Aanvullend 

 Textiel 

 Huishoudelijk & 
luxe/warenhuis 

 Fietsen, d-h-z, optiek, 
dibevo 

 Stomerij/schoenherstel 

 Overige horeca Restau-
rant, apotheek 



 

 

18 WPM  RETAIL •  KANSEN VOOR HET ORDENPLEIN 

 

8  B I JLAGE 2:  BRANCHER ING  ORDENPLE IN  

 
Profilering Ordenplein versus Kerschoten, Uchelen en Asselsestraat 

Branchering Ordenplein Asselsestraat Kerschoten Uchelen 

Levensmiddelen 6 4 10 7 

Supermarkt 1 1 2 2 

Bakker 1  1 1 

Slijterij 1 1 1 2 

Bloemist 1 1 1 1 

Slager   1  

Groente/Fruit   1  

Vis 1  1  

Gemak 1  1 1 

Reform  1 1**  

Non-food 6 18 6 11 

Drogist 1 1 1** 1 

Apotheek 1 1 1 1 

Huishoudelijk 1*   1 

Speelgoed  1  1 

Textiel 1*  1  

Klein warenhuis 1*    

Dibevo 1  1  

Boeken en kantoor   1  

Mode    1 

Opticien  1 1 1 

Juwelier  1 1  

Computers    1 

Rijwielen  1  1 

Partijgoed     

Overig  12  3 

* Ordenplein nieuwe situatie, ** 1 winkel 
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Bijlage toelichting 4  DPO supermarkt
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1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk gaan we in op uw situatie en vragen aan ons, leest u over onze aanpak en vindt u de 

leeswijzer van dit rapport. 

1.1 Uw situatie en vragen 

Het Ordenplein is een verouderd en kleinschalig winkelcentrum. Dit centrum en haar omgeving staan aan de 

vooravond van een kwaliteitsimpuls. In het stedenbouwkundig plan ‘Hart van Orden’ is de ambitie 

uitgesproken om een nieuw en modern centrum te realiseren, met een bijzondere combinatie van winkels, 

maatschappelijke functies en goede betaalbare woningen in een groen gebied. Voor het nieuwe 

winkelcentrum wordt in de planvorming uitgegaan van een moderne full-service supermarkt van 1.900 m² 

bvo. Deze supermarkt is 750 m² bvo groter dan de huidige supermarkt aan het Ordenplein, die een andere 

functie krijgt en onderdeel gaat uitmaken van ‘ Het GOED’. U wilt weten of er voldoende marktruimte is voor 

de voorgenomen uitbreiding van het supermarktmetrage in Orden en wat de effecten zijn op de 

winkelstructuur? In onze adviezen in hoofdstuk 2 krijgt u antwoord op deze vraag. 

 

1.2 Onze aanpak 

Onze werkwijze bestaat uit de volgende stappen: 

• stap 1: locatiebezoek; 

• stap 2: markt- en effectanalyse; 

• stap 3: conclusies en advies 

 

1.3 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk leest u onze adviezen. In de bijlagen zijn analyses en achterliggende informatie 

opgenomen. 
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2. ADVIES 

In onze adviezen gaan we in op de winkelstructuur in Apeldoorn West, de positie van winkelcentrum 

Ordenplein en de mogelijkheden voor versterking 

 

2.1 Benut kansen voor versterking winkelstructuur Apeldoorn West 

Apeldoorn West ontbeert een modern en compact wijkwinkelcentrum. Het winkelaanbod in dit deel van 

Apeldoorn omvat circa 6.000 m² wvo, waarvan ruim de helft tot de dagelijkse sector behoort. Apeldoorn 

West kent relatief weinig m² levensmiddelen. Het aanbod ligt hier circa een kwart onder het landelijk en 

Apeldoorns gemiddelde. Het winkelaanbod in Apeldoorn West is verdeeld over de winkelgebieden 

Ordenplein, Asseltsestraat en Schapendoesweg. In de hiernavolgende tabel 1 vindt u een overzicht van het 

winkelaanbod per winkelgebied. 

 

Tabel 1: aanbod winkelgebieden Apeldoorn West per sector* 

sector Ordenplein  Schapendoesweg Asseltsestraat Totaal 

 winkels m² wvo** winkels m² wvo** winkels m² wvo** winkels m² wvo** 

dagelijks 8 966 2 1.183 5 1.605 15 3.754 

mode & luxe   1 75 5 246 6 321 

vrije tijd     3 210 3 210 

in & om het huis 1 120 3 368 7 1.034 11 1.522 

detailhandel overig     2 150 2 150 

Totaal 9 1.086 6 1.626 22 3.245 37 5.957 

*  Bron: Locatus januari 2012 

* * wvo= winkelvloeroppervlak: alle voor publiek toegankelijke ruimte, dus exclusief magazijn, kantoor en kantine  

Het Ordenplein ligt in het zuidelijk deel van Apeldoorn West en vervult vooral een functie voor de inwoners 

van de buurt Orden en de aangrenzende buurt Driehuizen. 

 



Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 3 
Stec Groep aan Dreef Beheer 

 

Figuur 1: winkelgebieden Apeldoorn 
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Ordenplein: kleinschalig, gedateerd en lastig parkeren. 

Het winkelgebied aan het Ordenplein is sterk verouderd. Het winkelaanbod bestaat uit een kleinschalige 

Dekamarkt supermarkt, een bakkerij, bloemenzaak, slijterij, gemakswinkel en een natuurgenees- en 

cadeauwinkel. Daarnaast telt het Ordenplein een apotheek, kapsalon en een snackbar. Eén winkelunit staat 

leeg (voorheen drogisterij). Net buiten het winkelcentrum ligt een viswinkel die recent is afgebrand. Het 

winkelaanbod aan het Ordenplein is te kleinschalig en onvoldoende compleet om de inwoners in het zuidelijke 

deel van Apeldoorn West in sterke mate aan zich te binden. Daarnaast is het lastig parkeren. Rondom het 

winkelcentrum bevinden zich een beperkt aantal parkeerplaatsen. In de hiernavolgende tabel 2 zijn de sterke 

en zwakke punten van het Ordenplein en de kansen en bedreigingen kort samengevat. 

 

Tabel 2: SWOT-analyse Ordenplein  

 

Figuur 2: Winkelcentrum Ordenplein 

sterk zwak 

• goed bereikbaar met auto; • beperkt winkelaanbod 

• kleinschalige winkels 

• beperkt en onoverzichtelijk parkeren rondom winkelgebied 

• naast te kleine supermarkt geen subtrekkers (vb. Zeeman, 

Marskramer, Blokker, Kruidvat of Action)  

• gedateerde uitstraling 

kans bedreiging 

• Ontwikkeling nieuw winkelgebied met voldoende massa 

 

• Niet inspelen op wensen consumenten (compleet aanbod) en 

retailtrends (schaalvergroting) 
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Asseltsestraat en Schapendoesweg vormen ook geen compact en compleet boodschappencentrum 

Ook de rest van Apeldoorn West kent geen krachtig wijkwinkelcentrum. De Asseltsestraat is een langgerekte 

winkelstraat en is te beschouwen als een aanloopstraat van het centrum van Apeldoorn. De prijsvriendelijke 

Boni supermarkt is de belangrijkste trekker in de dagelijkse sector. Het overige winkelaanbod bestaat vooral 

uit doelgericht bezochte winkels en speciaalzaken, zoals dat vaak in aanloopstraten wordt aangetroffen. 

Verderop langs de Asseltsestraat ligt een C1000 supermarkt aan de Schapendoesweg. Tegenover de C1000 

wordt een commerciële plint ontwikkeld met ruimte voor winkelunits van maximaal 300 m². Parkeren bij de 

C1000 aan de Schapendoesweg en de Bonimarkt aan de Asseltsestraat is mogelijk achter de supermarkt. 

Voor zowel de Asseltsestraat als de Schapendoesweg geldt dat het dagelijks aanbod niet compleet is en de 

bereikbaarheid niet optimaal. Ook deze winkelvoorzieningen zijn niet in staat om de inwoners van Apeldoorn 

West in sterke mate aan zich te binden. 

 

Figuur 3: C1000 Schapendoesweg en Boni Asseltsestraat 
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Verzorgingsgebied voldoende groot voor sterk wijkwinkelcentrum  

Apeldoorn West bezit, met ruim 20.000 inwoners, voldoende draagvlak voor een sterk wijkwinkelcentrum. 

Het Ordenplein ligt in de ‘grootste’ buurt Orden met circa 6.500 inwoners. Daarnaast vervult het Ordenplein 

vooral een functie voor de aangrenzende buurt Driehuizen met circa 4.300 inwoners.  

 

Tabel 3: inwoners Apeldoorn West per buurt* 

Buurt Aantal inwoners gemeente  

Orden 6.452 

Driehuizen 4.291 

Berg en Bos 2.072 

Sprengenbos 4.305 

Sprengenweg-Noord 1.145 

Brinkhorst 3.094 

Totaal 21.359 

 * Bron: Gemeente Apeldoorn 

 

Vanwege het kleinschalige en gedateerde boodschappenaanbod in West, wijken de inwoners van dit deel van 

Apeldoorn voor het boodschappen doen uit naar winkelgebieden buiten West. Ongeveer de helft vloeit af, 

terwijl dit in andere stadsdelen vaak maar 25 tot 30% is.·.                 Figuur 4: winkelcentrum Kerschoten 

Afvloeiing vanuit West vindt plaats naar winkelcentrum Kerschoten 

(gedateerd winkelcentrum, maar met twee supermarkten en vrij 

compleet dagelijks aanbod), de Koninginnelaan met een Aldi en 

sterke versspeciaalzaken en naar de grote Dekamarkt aan de 

Vlijtseweg in de noordelijke deel van Apeldoorn. Daarnaast vloeit 

koopkracht af naar het ten zuiden gelegen wijkwinkelcentrum Hart 

van Zuid en het dorp Ugchelen. Zowel Hart van Zuid als Ughelen 

kennen twee supermarkten en een vrij compleet dagelijks 

winkelaanbod. 
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Ontwikkelingsplannen Ordenplein                   Figuur 5: impressie Hart van Orden1 

De herontwikkeling van het winkelcentrum Ordenplein maakt 

onderdeel uit van een grotere gebiedsontwikkeling ‘Hart van Orden’. 

Deze ontwikkeling gaat op hoofdlijnen van het volgende uit2:  

• nieuw winkelcentrum (circa 4.000 m² bvo) op de locatie van de te 

slopen woningen aan de Arthur van Schendellaan en Frans 

Halslaan (even zijde); 

• ontwikkeling van het GOED op de locatie van het bestaande 

winkelcentrum; 

• woningbouw op de locatie van de Wasserij; 

• verbeteren van de openbare ruimte, creëren van een groene zone 

en herstel van de oude beek. 

 

2.2 Realiseer moderne full-service supermarkt als trekker 

Boodschappen doen moet efficiënt 

De moderne consument is kritisch en wil snel en gemakkelijk boodschappen doen. Bij de keuze voor een 

winkelgebied of supermarkt zijn de volgende zaken doorslaggevend: 

• uitstekende bereikbaarheid en makkelijk parkeren; 

• one stop shopping: zo compleet mogelijk assortiment aan dagelijkse boodschappen. 

 

Het nieuwe winkelcentrum Ordenplein is goed bereikbaar. Om de consument goed te bedienen is het gezien 

de vorige punten verder van belang dat voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd en de belangrijkste 

trekker de supermarkt een omvang heeft die past bij een moderne full-service supermarkt. Om te zorgen voor 

voldoende parkeerplaatsen is voor het nieuwe Hart van Orden een parkeerbalans uitgevoerd, die uitgaat van 

                                        
1 Bron: Stedenbouwkundig plan Hart van Orden 
2 Bron: Markt- en ontwikkelingsvisie winkelcentrum Ordenplein, WPM december 2010 
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de toevoeging van 206 nieuwe parkeerplaatsen in het centrumgebied3. Met de ontwikkeling van een 

supermarkt van 1.900 m² bvo is sprake van een moderne en complete full-service supermarkt.  

 

Figuur 6: impressie Hart van Orden4 

Voldoende marktruimte voor uitbreiding supermarkt                

De moderne full-service supermarkt in het nieuwe Hart van Orden 

is 750 m² bvo groter dan de huidige supermarkt aan het 

Ordenplein. Binnen Apeldoorn West is marktruimte voor deze 

uitbreiding aanwezig. Zoals eerder aangegeven is het 

levensmiddelenaanbod in dit deel van Apeldoorn 

ondervertegenwoordigd. Daarbij komt dat de verouderde 

winkelstructuur een nieuwe impuls goed kan gebruiken. Op dit 

moment weet het dagelijkse winkelaanbod zoals gezegd maar de 

helft van de bestedingen van de eigen inwoners te binden, terwijl 

dit in andere stadsdelen rond de 70-75% ligt5. In de hiernavolgende 

tabel ziet u dat de marktruimte in de dagelijkse sector in Apeldoorn 

West circa 1.000 tot 1.500 m² bvo bedraagt. Met een invulling 

van deze uitbreidingsruimte komt het aanbod in de dagelijkse 

sector in Apeldoorn West wat meer op het niveau van het 

Nederlands en Apeldoorns gemiddelde te liggen. 

 

 

 

 

 

 

                                        
3 Bron: Stedenbouwkundig plan Hart van Orden 
4 Bron: Stedenbouwkundig plan Hart van Orden 
5 Bron Koopstromenonderzoek Apeldoorn, I&O 2010 
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Tabel 4: marktruimte dagelijkse sector Apeldoorn West 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bron: gemeente Apeldoorn 

** Bron: HBD, bewerking Stec Groep 

*** Gebaseerd op koopstromenonderzoek Apeldoorn 2010 . Situatie na realisatie full-service supermarkt inschatting  Stec Groep 

**** Bron: Locatus, januari 2012 

 

In onze analyse in tabel 4 zijn wij er niet van uitgegaan dat met de ontwikkeling van een nieuw 

winkelcentrum in Orden de koopkrachtbinding gelijk komt met die van andere stadsdelen (70 tot 75%), maar 

houden wij rekening met een toename van de binding naar 60 tot 65%. Indien naast een moderne full-

service supermarkt aan het Ordenplein, ook sprake is van een redelijk compleet dagelijks aanbod en een 

subtrekker als een Blokker, Zeeman, of Action is de bovenkant van de bandbreedte haalbaar. De 

ontwikkeling van Hart van Orden zorgt ervoor dat er minder koopkracht naar winkelcentra buiten West 

afvloeit, maar ook dat er minder koopkracht vanuit de buurten Orden en Driehuizen naar de C1000 aan de 

Schapendoesweg en Boni aan de Asseltsestraat afvloeit. Zoals aangegeven is de marktruimte in Apeldoorn 

West voldoende groot om dit als Asseltsestraat en Schapendoesweg op te vangen. Voor de inwoners Orden 

inwonertal Apeldoorn West* 21.350 

bestedingen per inwoner** € 2.310 

omzetpotentieel Apeldoorn West 49,3  mln. euro 

koopkrachtbinding Apeldoorn West*** 60- 65% 

lokaal gebonden bestedingen 29,6 - 32,1  mln. euro 

koopkrachttoevloeiing 15% 

totale omzetpotentie 34,8 - 37,7  mln. euro 

normvloerproductiviteit** € 7.500 

economische ruimte m² wvo  4.650 – 5.000 

aanwezig m² wvo Apeldoorn 

West**** 

3.750 

uitbreidingsruimte  m² wvo   900 – 1.250 

uitbreidingsruimte  m² bvo 1.100– 1.500 
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en Driehuizen betekent de ontwikkeling van Hart van Orden dat zij nu de boodschappen dichtbij kunnen doen 

in een modern en aantrekkelijk winkelgebied met een complete full-service supermarkt. 

 

Als we de marktruimte analyseren op het niveau van de buurt Orden (zie bijlage A) is het beeld vergelijkbaar 

met dat van heel Apeldoorn West en is sprake van een marktruimte van circa 1.100 tot 1.400 m² bvo.  

 

Zonder nieuw winkelcentrum met sterke supermarkt kalft winkelaanbod Orden verder af 

Zonder een nieuw winkelcentrum Orden met een moderne full-service supermarkt als belangrijkste trekker 

,neemt de koopkrachtafvloeiing naar winkelcentra buiten West verder toe en verschraalt het winkelaanbod in 

West. Vooral aan het Ordenplein. Inwoners in Orden kunnen dan de boodschappen niet meer in de eigen 

buurt doen. Voor kwetsbare groepen zonder auto is dit bijzonder lastig, terwijl de groepen met auto zorgen 

voor extra verkeersbewegingen naar winkelgebieden buiten Orden en West.  

 

Met de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum Hart van Orden met een krachtige supermarkt als trekker 

wordt de afkalvende marktpositie een halt toe geroepen en is het mogelijk positie terug te winnen. De 

inwoners van Orden beschikken dan over een up to date en aantrekkelijk winkelcentrum, waar ook de 

inwoners van de aangrenzende wijk Driehuizen van profiteren.  
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BIJLAGE A: MARKTRUIMTE BUURT ORDEN 

Tabel 5: Marktruimte dagelijkse sector Orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bron: gemeente Apeldoorn 

** Bron: HBD, bewerking Stec Groep 

*** Gebaseerd op koopstromenonderzoek Apeldoorn 2010. Inschatting Stec Groep: situatie na ontwikkeling moderne full-service  

van 1.900 m² bvo 

****  Inschatting Stec Groep: koopkrachttoevloeiing vooral afkomstig uit aangrenzende wijk Driehuizen 

***** Bron: Locatus, januari 2012 

 

inwonertal Orden* 6.450 

bestedingen per inwoner** € 2.310 

omzetpotentieel Orden 14,9 mln. euro 

koopkrachtbinding Orden*** 70 - 75% 

lokaal gebonden bestedingen 10,4 – 11,2 mln. euro 

koopkrachttoevloeiing**** 25 – 30% 

totale omzetpotentie 13,9 – 16,0 mln. euro 

normvloerproductiviteit** € 7.500 

economische ruimte m² wvo  1.850 – 2.100 

aanwezig m² wvo Orden***** 950 

uitbreidingsruimte  m² wvo   900 -1.150 

uitbreidingsruimte  m² bvo 1.100 – 1.400 
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Bijlage toelichting 5  Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding -

Voorbereidingsbesluit geldig t/m -

Voorontwerp ter inzage -

Ontwerpplan ter inzage 14-06-2012 - 25-07-2012

Vaststelling door gemeenteraad 

Terinzagelegging vastgesteld plan 

Aanwijzing GS/Minister 

Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak 

Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling 
bestuursrechtspraak
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling 
bestuursrechtspraak
Datum inwerkingtreding b.p. 

Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 

Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan 

Opmerkingen 
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REGELS
behorende bij het bestemmingsplan Winkelcentrum Orden en omgeving
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan
Het bestemmingsplan Winkelcentrum Orden en omgeving van de gemeente Apeldoorn.

1.2  bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0200.bp1171-ont2 met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3  aan- of uitbouw
Een aan een woning toegevoegd visueel ondergeschikt bouwdeel, waarin woonfuncties 
zijn toegestaan, gelegen:

ter plaatse van de aanduiding 'erf';
binnen het bouwvlak, op het gedeelte waar volgens deze regels de bouw van een 
woning niet is toegestaan.

1.4  aanduiding
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid waar 
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden.

1.5  aanduidingsgrens
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6  aanduidingsvlak
Een vlak, door aanduidingsgrenzen van andere vlakken gescheiden.

1.7  aaneengebouwde woning
Een woning in een rij van 3 of meer niet-gestapelde woningen waarvan de 
hoofdgebouwen aan elkaar zijn gebouwd.

1.8  aanvullend assortiment van een tuincentrum
Artikelen die door tuincentra worden gevoerd, niet behoren tot het basisassortiment van 
een tuincentrum, een relatie hebben met dat basisassortiment en in overeenstemming 
zijn met de doelstelling van een tuincentrum. Het aanvullend assortiment van een 
tuincentrum, dat integraal onderdeel uitmaakt van het tuincentrum, bestaat uit vissen en 
andere dieren, dierenbenodigdheden, zwembaden, hengelsportartikelen, tuinkleding en 
-schoeisel, tuinspeelgoed en cadeau- en sfeerartikelen (niet zijnde binnenmeubilair en 
dergelijke). 

1.9  ander werk
Een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. 

1.10  antennedrager
Een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.11  antenne-installatie
Een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan 
niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende 
bevestigingsconstructie.

1.12  basisassortiment van een tuincentrum
De artikelen die van oudsher bij tuincentra, hoveniersbedrijven en kwekerijen verkrijgbaar 
zijn, bestaande uit:

a. levend materiaal, waaronder in ieder geval begrepen bollen, knollen, zaden, bomen 
(waaronder kerstbomen), heesters, coniferen, vaste planten, seizoengroen/perkgoed, 
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kamerplanten en snijbloemen;
b. dood materiaal, waaronder in ieder geval begrepen gewasbescherming, meststoffen, 

grondproducten, vijver- en fonteinmateriaal (waterbakken, pompen, borrelstenen, 
roosters, vijvers en fonteinen etc.), bestratingsmateriaal, tuinhout, blokhutten, 
kasjes, serres, tuingereedschappen, video's en boeken over tuin en planten, potterij, 
barbecue-artikelen, vuurpotten, tuinmeubelen, tuinverlichting, terrasaankleding en 
kerst- en paasartikelen (bestaande uit decoratief materiaal dat gericht is op de 
paasdagen en de feestdagen in december).

1.13  bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.14  bedrijfswoning
Een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf, de instelling of de 
inrichting, ten behoeve van beheer van en/of toezicht op het bedrijf, de instelling of de 
inrichting.

1.15  begeleid wonen
Vormen van wonen waarbij de begeleiding door externen plaatsvindt, zodat zelfstandig 
wonen mogelijk wordt of blijft, met dien verstande dat de externen niet voortdurend of 
nagenoeg voortdurend aanwezig zijn en in de woning geen afzonderlijke ruimte voor de 
begeleiding aanwezig is.

1.16  beroepsuitoefening aan huis
Een dienstverlenend beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig of technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde 
detailhandel, dat in een woning of bedrijfswoning (inclusief bijgebouwen) wordt 
uitgeoefend, waarbij de (bedrijfs)woning in overwegende mate haar woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is.

1.17  beschermd stadsgezicht
Gebied dat burgemeester en wethouders hebben aangewezen als beschermd 
stadsgezicht als bedoeld in de Monumentenverordening.

1.18  bestaand
bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan aanwezig of in uitvoering is dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
vergunning;
bij gebruik: het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan.

1.19  bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.

1.20  bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.21  bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen 
of veranderen van een standplaats. 

1.22  bouwgrens
De grens van een bouwvlak.

1.23  bouwlaag
Een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering 
gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen.
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1.24  bouwvlak
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de 
regels gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.25  bouwwerk
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond.

1.26  bruto vloeroppervlakte
De gezamenlijke vloeroppervlakte ten dienste van kantoren, winkels, horeca of andere 
bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende magazijnruimte en overige 
dienstruimten.

1.27  bijgebouw
Een niet voor bewoning bestemd gebouw, dat ten dienste staat van en in bouwmassa 
ondergeschikt is aan de woning, waaronder in ieder geval begrepen een huishoudelijke 
bergruimte, garage of hobbyruimte.

1.28  bijzondere boom
Een als zodanig aangeduide boom, die is vermeld op de krachtens de Algemene 
Plaatselijke Verordening vastgestelde lijst van bijzondere bomen.

1.29  dependance
Een voor de huisvesting van een zelfstandig huishouden geschikt gebouw, dat ruimtelijk 
één geheel vormt met de woning en blijvend onderdeel uitmaakt van de kavel van de 
woning.

1.30  detailhandel
Het bedrijfsmatig te koop of te huur aanbieden, hieronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop of verhuur, het verkopen, verhuren en/of leveren van goederen en diensten aan 
degenen die deze goederen en diensten kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.31  dienstverlening
Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via 
een balie) te woord wordt gestaan en geholpen.

1.32  erkend archeoloog
Een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen archeoloog die voldoet 
aan de door en krachtens de Monumentenwet gestelde kwalificaties en eisen.

1.33  evenementen
Periodieke en/of incidentele manifestaties zoals sportmanifestaties, concerten, 
bijeenkomsten, voorstellingen, tentoonstellingen, shows, thematische beurzen en 
thematische markten. Onder evenementen worden in ieder geval niet begrepen 
activiteiten die zijn gericht op verkoop uit grote partijen met een beperkt assortiment 
door één of enkele aanbieders.

1.34  folly
Een bouwwerk bedoeld ter verfraaiing, als blikvanger of oriëntatiepunt, niet 
noodzakelijkerwijs functioneel van aard.

1.35  gebouw
Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt.
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1.36  gestapelde woning
Een woning in een woongebouw waarin 2 of meer zelfstandige woningen boven elkaar 
en eventueel ook naast elkaar zijn gebouwd.

1.37  hoge archeologische verwachtingswaarde
Een aan een gebied toegekende waarde die aangeeft dat ter plaatse de trefkans op 
archeologische vondsten hoog is dan wel dat het belang van de mogelijke 
archeologische waarden en/of vondsten hoog is.

1.38  hoofdgebouw
Een gebouw dat op een kavel door zijn ligging, constructie, afmetingen of functie als 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.39  hoofdverblijf
a. Het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres 

woont, het adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste 
malen zal overnachten;

b. het adres waar, bij ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar 
redelijke verwachting gedurende drie maanden tenminste twee derde van de tijd zal 
overnachten.

1.40  kamerverhuurbedrijf
Het exploiteren van onroerende zaken door bedrijfsmatige verhuur van in hoofdzaak 
afzonderlijke kamers ten behoeve van bewoning.

1.41  kampeermiddel
Een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig 
ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk 
zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is als bedoeld in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; een en ander voor zover deze onderkomens 
of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of 
kunnen worden gebruikt voor verblijfsrecreatie.

1.42  kantoor
Een (deel van een) gebouw dat door aard, indeling en inrichting kennelijk is bedoeld voor 
het verrichten van werkzaamheden van hoofdzakelijk administratieve aard.

1.43  kavel
De bij een bestaand of te realiseren gebouw behorende gronden, samenvallend met de 
eigendomsgrens of met de grens van het gehuurde.

1.44  nutsvoorziening
Een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en 
electriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder 
in ieder geval worden begrepen ondergrondse leidingen, transformatorhuisjes, 
pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten.

1.45  overkapping
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel 
met ten hoogste één wand.

1.46  peil
Het gemiddelde afgewerkte bouwterrein dat aansluit aan de naar de weg dan wel 
openbare ruimte gekeerde gevel.

1.47  permanente bewoning
Gebruik als hoofdverblijf als bedoeld in de Wet GBA, waaronder wordt verstaan:

a. het gebruik als woning door een zelfde persoon, (deel van) een gezin of 
samenwoning op een wijze die ingevolge het in de Wet GBA bepaalde noopt tot 
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inschrijving in het persoonsregister van de gemeente en/of
b. het in de periode van 1 november tot 15 maart meer dan 70 maal ter plaatse 

nachtverblijf houden, terwijl betrokkene niet elders daadwerkelijk over een 
hoofdverblijf beschikt.

1.48  prostitutie
Het tegen betaling hebben van seksuele omgang met anderen.

1.49  publieksgerichte dienstverlening
Een bedrijfsmatige activiteit uitsluitend of overwegend gericht op het verlenen van 
diensten aan particulieren met een rechtstreeks contact met het publiek, niet zijnde 
detailhandel, horeca of seksinrichting.

1.50  recreatiewoning
Een gebouw, geen woonkeet en geen stacaravan of een ander bouwwerk op wielen 
zijnde, dat uitsluitend één woning bevat, niet voor permanente bewoning bestemd is en 
gedurende het hele jaar gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden.

1.51  risicovolle inrichting
Een inrichting waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 
grenswaarde, een richtwaarde voor het risico dan wel een risico-afstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten als bedoeld in genoemd Besluit.

1.52  rijksbeschermd stadsgezicht
Gebied dat door de minister(s) is aangewezen als beschermd stadsgezicht als bedoeld in 
de Monumentenwet 1988.

1.53  seksinrichting
Een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig 
doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van erotische aard en/of 
pornografische aard dan wel een gelegenheid waar seksuele handelingen worden 
verricht; onder seksinrichting wordt mede begrepen:

a. seksbioscoop 
Een inrichting, bestemd voor het door middel van audiovisuele middelen doen 
plaatsvinden van voorstellingen van erotische en/of pornografische aard.

b. seksclub 
Een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van vertoningen van erotische 
en/of pornografische aard dan wel een gelegenheid waar seksuele handelingen 
worden verricht.

c. seksautomaat 
Een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van 
audiovisuele voorstellingen van erotische en/of pornografische aard.

d. sekswinkel 
Een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen 
uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van seksartikelen, waaronder 
begrepen pornografische lectuur en gegevensdragers, aan de uiteindelijke verbruiker 
of gebruiker.

e. prostitutiebedrijf 
Een ruimte, bestemd dan wel in gebruik voor het daarin uitoefenen van prostitutie.

1.54  twee-onder-een-kapwoningen
Twee woningen waarvan de hoofdgebouwen aan elkaar zijn gebouwd.

1.55  verblijfsgebied
Gebied bedoeld voor verblijf, waartoe in ieder geval (ontsluitings)wegen, fiets- en 
voetpaden, water, parkeer-, groen- en speelvoorzieningen en hondenuitlaatplaatsen 
worden gerekend.
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1.56  verblijfsrecreatie
Recreatief verblijf, waarbij overnacht wordt in kampeermiddelen en/of 
recreatiewoningen.

1.57  verkoopvloeroppervlakte
Het voor publiek toegankelijke deel van de winkelvloeroppervlakte, inclusief 
etalageruimte en de ruimte achter de toonbank dan wel kassaruimte.

1.58  windturbine
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de opwekking van energie door 
benutting van windkracht.

1.59  winkel
Een (deel van een) gebouw dat blijkens aard, indeling en inrichting kennelijk is bedoeld 
voor de uitoefening van detailhandel en/of het verlenen van diensten, waaronder mede 
worden begrepen videotheken, kapsalons en buffetverkoop. Tot de winkel worden de 
voor publiek toegankelijke ruimte alsmede de bijbehorende magazijnruimte, kantoren en 
overige dienstruimten begrepen.

1.60  woning
Een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de 
huisvesting van personen.

1.61  woonwagen
Een voor huisvesting van personen bestemd gebouw dat is geplaatst op een 
woonwagenstandplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

1.62  woonwagenstandplaats
Terrein bestemd voor woonwagens en bijbehorende voorzieningen.

1.63  zakelijke dienstverlening
Kantoor met baliefunctie ten behoeve van publieksgerichte commerciële en/of 
maatschappelijke dienstverlening.

1.64  zonnecollector
Een bouwwerk ten behoeve van de opvang van zonne-energie.

1.65  zorgwoning
Een gebouw of zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting 
van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/of lichamelijke 
verzorging behoeven; verzorging kan voortdurend of nagenoeg voortdurend 
plaatsvinden en in het gebouw kan afzonderlijke ruimte ten behoeve van de verzorging 
aanwezig zijn.

Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, 
antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

Winkelcentrum Orden en omgeving       ontwerp,  augustus 2012 
714



2.3  de oppervlakte van een bouwwerk
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 
het bouwwerk.

2.4  het bebouwingspercentage
De in procenten uitgedrukte verhouding van de oppervlakte van de bebouwing in een 
bouwvlak dan wel aanduidingsvlak tot de oppervlakte van dat bouwvlak dan wel 
aanduidingsvlak, per kavel gemeten.

2.5  de vloeroppervlakte
Tussen de (denkbeeldige) buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren, 
met dien verstande dat vloeroppervlakte waarboven minder dan 1,50 meter 
bouwhoogte aanwezig is hierbij buiten beschouwing wordt gelaten.

2.6  de inhoud van een bouwwerk
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7  de dakhelling
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.8  de hoogte van een windturbine
Vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Gemengd - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, waaronder begrepen begeleid wonen, en zorgwoningen inclusief al dan 
niet gemeenschappelijke ruimten;

b. kantoren; 
c. dienstverlening;
d. maatschappelijke voorzieningen in categorie 1 van de bij deze regels behorende Lijst 

van toegelaten maatschappelijke voorzieningen;
e. beroepsuitoefening aan huis;
f. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
g. nutsvoorzieningen;
h. tuin en/of erf;
i. verblijfsgebied
met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en de regels voor gebiedsaanduidingen 
van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, 
waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 
3.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing Maximale 
oppervlakte

Maximale 
goothoogte

Maximale 
bouwhoogte

Bijzondere regels

Gebouwen en 
overkappingen

bouwvlak de ter plaatse 
van de 
aanduiding 
'maximale goot- 
en bouwhoogte 
(m)' aangegeven 
waarde

de ter plaatse van 
de aanduiding 
'maximale goot- en 
bouwhoogte (m)' 
aangegeven waarde

Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, met 
uitzondering van 
overkappingen

tuinmeubilair: 3 m 
antenne-installaties: 
15 m 
speel- en 
klimtoestellen: 4 m 
overig: 2 m

de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen vóór (het 
verlengde van) de naar de straat 
of openbaar verblijfsgebied 
georiënteerde gevel(s) bedraagt 
ten hoogste 1 m

3.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:

a. van het in lid 3.1 en lid 3.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve 
van activiteiten waarvoor ingevolge lid 3.5 is afgeweken van de gebruiksregels.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor 
niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de 
volgende voorwaarden:

a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning, met 
een absoluut maximum van 50 m2 per woning;

b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer 

en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande 

distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de 
verzorgingsstructuur tot gevolg;
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f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden 
in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;

g. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de 
bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel 
naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 3.1 
bepaalde teneinde functies toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten 
maatschappelijke voorzieningen dan wel voorkomen in een hogere categorie van 
bedoelde Lijst, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met 
functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

3.5.2  Voorwaarden voor afwijken
Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover geen onevenredige 
belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

Artikel 4  Gemengd - 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen in categorie 1 van de bij deze regels behorende Lijst 
van toegelaten maatschappelijke voorzieningen;

b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' uitsluitend horeca in categorie 1 van de bij 
deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen;

c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' uitsluitend detailhandel;
d. woningen, uitsluitend op de verdieping en voorzover bestaand;
e. bergingen en opgangen;
f. beroepsuitoefening aan huis;
g. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
h. publieksgerichte dienstverlening voorzover bestaand;
i. nutsvoorzieningen;
j. tuin en/of erf;
k. verblijfsgebied;
l. water;
m. bevoorrading;
met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

4.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en de regels voor gebiedsaanduidingen 
van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, 
waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 
4.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing Maximale 
oppervlakte

Maximale 
goothoogte

Maximale 
bouwhoogte

Bijzondere regels

Gebouwen en 
overkappingen

bouwvlak de ter plaatse 
van de 
aanduiding 
'maximale goot- 
en bouwhoogte 
(m)' aangegeven 
waarde

de ter plaatse van 
de aanduiding 
'maximale goot- en 
bouwhoogte (m)' 
aangegeven waarde

-ter plaatse van de aanduiding 
'detailhandel' bedraagt het 
oppervlak aan gebouwen en 
overkappingen ten hoogste 135 
m2 
- ter plaatse van de aanduiding 
'horeca' is voor maximaal 50% 
van de oppervlakte van een 
gebouw een bouwhoogte van 
maximaal 6 meter toegestaan
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Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, met 
uitzondering van 
overkappingen

tuinmeubilair: 3 m 
antenne-installaties: 
15 m 
speel- en 
klimtoestellen: 4 m 
overig: 2 m

de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen vóór (het 
verlengde van) de naar de straat 
of openbaar verblijfsgebied 
georiënteerde gevel(s) bedraagt 
ten hoogste 1 m

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:

a. van het in lid 4.1 en lid 4.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve 
van activiteiten waarvoor ingevolge lid 4.5 is afgeweken van de gebruiksregels.

4.4  Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor 
niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de 
volgende voorwaarden:

a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning met 
een abslotuut maximum van 50 m2 per woning;

b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer 

en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande 

distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de 
verzorgingsstructuur tot gevolg;

f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden 
in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;

g. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de 
bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel 
naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 4.1 
bepaalde teneinde functies toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten 
horecatypen en Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen, dan wel voorkomen 
in een hogere categorie van bedoelde Lijsten, en die naar hun aard en invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

4.5.2  Voorwaarden voor afwijken
Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover geen onevenredige 
belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

Artikel 5  Gemengd - 3

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. winkels;
b. gestapelde woningen, waaronder begrepen begeleid wonen, en gestapelde 

zorgwoningen inclusief al dan niet gemeenschappelijke ruimten, uitsluitend ter 
plaatse van de aanduiding 'wonen';

c. dakterassen ten dienste van het (zorg)wonen;
d. beroepsuitoefening aan huis;
e. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
f. nutsvoorzieningen;
g. tuin en/of erf;
h. verblijfsgebied;

Winkelcentrum Orden en omgeving       ontwerp,  augustus 2012 
719



i. bevoorrading;
met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

5.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en de regels voor gebiedsaanduidingen 
van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale 
oppervlakte

Maximale 
goothoogte

Maximale 
bouwhoogte

Bijzondere regels

Gebouwen en 
overkappingen

bouwvlak de ter plaatse 
van de 
aanduiding 
'maximale goot- 
en bouwhoogte 
(m)' aangegeven 
waarde

de ter plaatse van 
de aanduiding 
'maximale goot- en 
bouwhoogte (m)' 
aangegeven waarde

Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, met 
uitzondering van 
overkappingen

tuinmeubilair: 3 m 
antenne-installaties: 
15 m 
speel- en 
klimtoestellen: 4 m 
overig: 2 m

de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen vóór (het 
verlengde van) de naar de straat 
of openbaar verblijfsgebied 
georiënteerde gevel(s) bedraagt 
ten hoogste 1 m

5.3  Specifieke gebruiksregels

1. Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor 
niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de 
volgende voorwaarden:

a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning,met 
een absoluut maximum van 50 m2 per woning;

b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer 

en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande 

distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de 
verzorgingsstructuur tot gevolg;

f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden 
in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;

g. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de 
bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel 
naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.

Artikel 6  Groen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. fiets- en voetpaden;
c. evenementen;
d. nutsvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
f. vijvers, watergangen en overige voorzieningen voor de waterhuishouding;
met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder begrepen speel- en klimtoestellen.
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6.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en de regels voor gebiedsaanduidingen 
van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, 
waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 
6.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing Maximale 
oppervlakte

Maximale 
goothoogte

Maximale bouwhoogte Bijzondere regels

Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde

speel- en klimtoestellen: 4 
m (6.4)
overig: 2,50 m

- van de bouwhoogtebepaling 
zijn bruggen uitgezonderd 

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de verkeersveiligheid, het in het 
plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen nadere eisen 
stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 17 opgenomen procedureregels van 
toepassing.

6.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 6.2 
bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte 
van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd en dit voor de omringende woningen 
geen onevenredige hinder oplevert.

Artikel 7  Verkeer - Verblijfsgebied

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verblijfsgebied;
b. evenementen;
c. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
d. water;
e. nutsvoorzieningen;
f. tuin;
g. bevoorrading;
met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

7.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en de regels voor gebiedsaanduidingen 
van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale 
oppervlakte

Maximale 
goothoogte

Maximale 
bouwhoogte

Bijzondere regels

Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde 

antenne-installaties: 
15 m 
speel- en 
klimtoestellen: 4 m 
geuidschermen: 3 m 
overig: 2,50 m

Artikel 8  Wonen

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, waaronder begrepen begeleid wonen tot maximaal 2 woningen per 
bouwvlak;
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b. beroepsuitoefening aan huis;
c. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
d. nutsvoorzieningen;
e. tuin en/of erf;
met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Toegestane woningtypen
Als woningtypen zijn toegestaan:

a. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd': aaneengebouwde woningen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand': vrijstaande woningen.

8.2.2  Bebouwingsschema
Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en de regels voor gebiedsaanduidingen 
van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, 
waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 
8.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing Maximale 
oppervlakte

Maximale 
goothoogte

Maximale 
bouwhoogte

Bijzondere regels

Woningen ter plaatse 
van de aanduiding 
'aaneengebouwd' en 
'vrijstaand'

bouwvlak de ter plaatse 
van de 
aanduiding 
'maximale goot- 
en bouwhoogte 
(m)' aangegeven 
waarde

de ter plaatse van 
de aanduiding 
'maximale goot- en 
bouwhoogte (m)' 
aangegeven waarde

Bijgebouwen, 
overkappingen en aan- 
of uitbouwen bij 
woningen ter plaatse 
van de aanduiding 
'aaneengebouwd' en 
'vrijstaand'

bij een 
kaveloppervlakte tot 
500 m²: 50 m²; 
bij een 
kaveloppervlakte 
tussen 500 m² en 
750 m²: 65 m²; 
bij een 
kaveloppervlakte 
vanaf 750 m²: 85 
m²;

bijgebouwen en 
aan- of 
uitbouwen: 3 m

bijgebouwen en 
aan- of uitbouwen: 
5 m 
overkappingen: 3 m

- tevens toegestaan ter plaatse 
van de aanduiding 'erf'
- bij een aan de woning 
aangebouwd bijgebouw, 
overkapping of aan- of uitbouw 
waarvan het dakvlak in het 
verlengde van het dakvlak van 
de woning ligt mag op de 
bouwhoogte van het dakvlak 
van de woning worden 
aangesloten 
- voor het bepalen van de 
oppervlakte worden bijgebouwen 
en aan- of uitbouwen die 
worden gebruikt voor 
beroepsuitoefening aan huis dan 
wel voor niet-publieksgerichte 
bedrijfsactiviteiten aan huis 
meegeteld 
- in bijgebouwen is het 
aanbrengen van voorzieningen 
die noodzakelijk zijn voor de 
beroepsuitoefening aan huis dan 
wel voor de 
niet-publieksgerichte 
bedrijfsactiviteiten aan huis 
toegestaan

Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, met 
uitzondering van 
overkappingen

tuinmeubilair: 3 m 
antenne-installaties
: 15 m 
geluidschermen: 3 
m 
overig: 2 m

de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen ter plaatse 
van de aanduiding 'tuin' 
bedraagt ten hoogste 1 m (8.4a)

8.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van 
bijgebouwen en de oppervlakte per bijgebouw, voor zover dit noodzakelijk is voor:

a. het waarborgen van de in het plan beoogde stedenbouwkundige kwaliteit;
b. het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 
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aangrenzende gronden en bouwwerken;
c. het bewerkstelligen van een onderlinge afstemming van de bebouwing.
Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 17 opgenomen procedureregels van 
toepassing.

8.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 8.2 
bepaalde:

a. voor het ten behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding op 
hoekpercelen tot een bouwhoogte van 2 meter, indien dit met het oog op het 
stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd en de verkeers- en sociale 
veiligheid niet onaanvaardbaar is.

8.5  Specifieke gebruiksregels

8.5.1  Gebruik niet bebouwde grond
De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin of erf en/of parkeervoorziening worden 
gebruikt; gebruik van de niet bebouwde grond ten behoeve van bedrijfsactiviteiten is 
niet toegestaan. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.

8.5.2  Beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor 
niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de 
volgende voorwaarden:

a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 
100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum 
van 50 m2 per kavel;

b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer 

en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande 

distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de 
verzorgingsstructuur tot gevolg;

f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden 
in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;

g. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de 
bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel 
naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.

8.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door aan ieder bouwvlak 
met de bestemming 'Wonen' de aanduiding 'zorgwoning' toe te voegen teneinde 
zorgwoningen toe te staan indien:

a. geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;
b. geen nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en in de 

parkeerbehoefte wordt voorzien;
c. de bebouwing per bouwvlak maximaal 2.500 m3 bedraagt;
d. de bebouwing voldoet aan de voor de betreffende locatie geldende maatvoerings- en 

bouwaanduidingen en aan de regels in het bebouwingsschema.

Artikel 9  Waarde - Archeologie hoog

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor gronden met een hoge 
archeologische verwachtingswaarde.
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9.2  Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. Behoudens het onder c bepaalde dient, bij een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 50 m2, de 
aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarden van de 
gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd 
gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van 
de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften 
verbinden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring 

te laten begeleiden door de erkend archeoloog;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken, geen bouwwerk zijnde, en 

werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de 
archeologische waarden is omgegaan.

c. Het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van het 
bevoegd gezag de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare 
informatie afdoende is vastgesteld. Het onder b bepaalde is van overeenkomstige 
toepassing.

9.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

9.3.1  Vergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet bepaalde is het verboden om zonder of in 
afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning de volgende werken, 
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. grondwerkzaamheden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld over een oppervlakte 
van meer dan 50 m², zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, 
aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleg van drainage, verwijderen van 
funderingen en aanleg of rooien van bos, boomgaard of diepwortelende beplanting;

b. graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van 
waterlopen, sloten en greppels;

c. aanleggen van leidingen dieper dan 0,50 m onder het maaiveld over een oppervlakte 
van meer dan 50 m².

9.3.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder 9.3.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden in het kader van het 
normale beheer en onderhoud;

b. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden in het kader van het 
normale agrarische gebruik;

c. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden waarmee is begonnen op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;

d. ingeval op grond van de Monumentenwet een vergunning is vereist dan wel overige 
bepalingen van de Monumentenwet van toepassing zijn.

9.3.3  Beoordelingscriteria
a. Onverminderd het onder b bepaalde kan de onder 9.3.1 genoemde vergunning 

slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig 
worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden dient te overleggen. In het rapport moeten 
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de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft 
naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Indien 
het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de erkend archeoloog 
zonodig een opgraving plaats te vinden.

b. Het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van het 
bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare 
informatie afdoende is vastgesteld.

9.3.4  Voorschriften aan omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Overeenkomstig het in artikel 5.2 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht bepaalde kan het 
bevoegd gezag voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, waaronder de 
verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 
waarden in de bodem kunnen worden behouden.

9.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat deze 
bestemming komt te vervallen, indien als gevolg van nader archeologisch onderzoek is 
gebleken dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of 
niet langer aanwezig zijn. 

Artikel 10  Waarde - Beken en sprengen

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beken en sprengen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het beheer, herstel en 
onderhoud van waterhuishoudkundig, landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch 
waardevolle beken en sprengen.

10.2  Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 10.1 mogen, in afwijking van de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en), uitsluitend bouwwerken ten dienste van het beheer van 
de beken en sprengen worden gebouwd.

10.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 10.2 
bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende 
bestemming, indien en voor zover:

a. uit overleg met de beheerder van de beek of spreng blijkt, dat daartegen uit hoofde 
van dat beheer geen bezwaar bestaat;

b. de waterhuishoudkindige, landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 
waarden van de beek of spreng niet onevenredig worden aangetast.
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 11  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 12  Algemene bouwregels

12.1  Algemene regels

a. De bebouwing dient te voldoen aan de maatvoerings- en overige aanduidingen en 
aan het bepaalde in het bij de desbetreffende bestemming behorende 
bebouwingsschema.

b. Gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen bouwvlakken, tenzij in deze 
regels anders is bepaald.

c. Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken die ten dienste staan van de 
bestemming.

d. In afwijking van het in dit lid onder b en c bepaalde is ondergronds bouwen in het 
gehele plangebied, zowel binnen als buiten het bouwvlak, toegestaan voor het tot 
stand brengen van ruimten die een functionele eenheid vormen met en dienstbaar 
zijn aan de woon-, kantoor- en werkfuncties zoals (huishoudelijke) bergruimten, 
parkeerruimten en fietsenstallingen, alsmede fiets- en voetgangerstunnels. 

e. In afwijking van het in dit lid onder b bepaalde is, ter plaatse van de op de weg c.q. 
de openbare ruimte georiënteerde gevel, overschrijding van de bouwgrens door 
ondergeschikte bouwdelen toegestaan, waaronder in ieder geval begrepen een 
erker, luifel, balkon of bouwwerk ten behoeve van de hoofdingang, waarvan de 
diepte niet meer dan 1,20 m en de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt. In 
afwijking van deze dieptemaat en bouwhoogtemaat geldt bij balkons dat de diepte 
niet meer dan 2 meter mag bedragen en er geen bouwhoogtemaat van toepassing 
is. 

f. Daar waar in dit plan is bepaald dat de gronden tevens mogen worden gebruikt voor 
nutsvoorzieningen mogen bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen, zowel 
binnen als buiten het bouwvlak, worden opgericht, met dien verstande dat -indien 
het gebouwen betreft- de inhoud niet meer dan 60 m3 en de goothoogte niet meer 
dan 4 meter bedraagt, en -indien het bouwwerken, geen gebouwen zijnde betreft- 
de oppervlakte niet meer dan 10 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 4 meter 
bedraagt.

g. Voor zover legaal gebouwde (delen van) bouwwerken op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan niet voldoen aan de in het plan genoemde maten 
gelden de dan aanwezige maten, uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als 
vervangende regel. 

12.2  Afdekking van gebouwen

12.2.1  Afdekbepaling
Ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' dient het gebouw 
vanaf de aangegeven goothoogte te worden afgedekt met hellende dakvlakken, waarvan 
de helling niet meer mag bedragen dan 60 graden, met dien verstande dat:

a. tussen de toegestane (denkbeeldige) dakvlakken met een helling van 60 graden en 
de voorgeschreven maximale goothoogte ook platte afdekkingen, dakvlakken met 
een helling van meer dan 60 graden en rechtopgaande gevelconstructies zijn 
toegestaan;

b. geringe overschrijding van de (denkbeeldige) 60 gradenlijn door gedeelten van 
ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen schoorstenen en 
ondergeschikte dakkapellen, is toegestaan;

c. goten, druiplijnen, boeiborden en daarmee gelijk te stellen constructiedelen die 
boven de aangegeven goothoogte liggen, maar die zijn gelegen binnen de 
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(denkbeeldige) dakvlakken als bedoeld onder a, zijn toegestaan.

12.2.2  Aanwezige afwijkende afdekking
Voorzover een (deel van een) gebouw op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
niet voldoet aan de onder 12.2.1 voorgeschreven afdekking geldt de dan aanwezige 
afdekking, uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als vervangende regel.

12.2.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de 
nokrichting van gebouwen, voor zover dit noodzakelijk is in verband met het 
stedenbouwkundig beeld zoals dat in het plan is beoogd.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 17 opgenomen procedureregels van 
toepassing.

12.2.4  Afwijken van de afdekbepaling
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het onder 12.2.1 
bepaalde, voor zover dit geen onevenredige afbreuk doet aan het stedenbouwkundig 
beeld zoals dat door het aangeven van een goothoogte en/of bouwhoogte is beoogd. 

of 

Artikel 13  Algemene gebruiksregels

13.1  Gebruik in strijd met de bestemming

Als gebruik in strijd met de bestemming geldt in ieder geval:

a. het gebruik van bouwwerken voor een seksinrichting;
b. de permanente bewoning van recreatiewoningen, kampeermiddelen en andere 

onderkomens en gebouwen die niet voor permanente bewoning bestemd zijn;
c. het gebruik van niet-bebouwde grond als permanente staan- of ligplaats van 

demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor de verkoop van etenswaren en/of 
dranken;

d. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor kampeermiddelen 
buiten de daarvoor aangewezen gronden;

e. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor voor (menselijk of 
dierlijk) verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken, vaar- of 
voertuigen, arken of andere objecten, voor zover die niet als bouwwerk zijn aan te 
merken;

f. het gebruik van niet-bebouwde grond voor het opslaan, storten of bergen van al dan 
niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik noodzakelijk is 
voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;

13.2  Strafbepaling

Overtreding van het in het eerste lid bepaalde is een strafbaar feit.

Artikel 14  Bijzondere boom

14.1  Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'Bijzondere boom' zijn de gronden, naast de aldaar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van 
bijzondere bomen.

14.2  Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'Bijzondere boom' is geen bebouwing toegestaan.

Winkelcentrum Orden en omgeving       ontwerp,  augustus 2012 
728



14.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 14.2 
bepaalde ten behoeve van het realiseren van bebouwing binnen de aanduiding, mits de 
afstand van de bebouwing tot het hart van de boom niet minder dan 5 meter bedraagt 
en dit geen wezenlijke negatieve gevolgen heeft voor de boom.

14.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

14.4.1  Vergunningplicht
Het is verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende 
vergunning binnen een afstand van 5 meter uit het hart van een bijzondere boom:

a. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen;
b. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen 

aan te brengen;
c. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
d. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee 

samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
e. andere handelingen te verrichten die de dood of ernstige beschadiging van bomen 

ten gevolge hebben of kunnen hebben.

14.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder 14.4.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerk zijnde, en 
werkzaamheden:

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. waarmee is begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
c. als bedoeld in sublid 14.4.1 onder e, voor zover de artikelen 4.5.1 tot en met 4.5.10 

van de Algemene Plaatselijke Verordening daarop van toepassing zijn.

14.4.3  Beoordelingscriteria
Werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts 
toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij 
direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de bijzondere boom niet onevenredig 
wordt of kan worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die 
boom niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Artikel 15  Algemene afwijkingsregels

15.1  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het 
plan:

a. voor het afwijken van deze regels ten behoeve van het bouwen van 
zonnecollectoren, beeldende kunstwerken (waaronder begrepen follies), 
riool-overstortkelders, rioolgemalen, boven- en ondergrondse containerruimten, 
informatie- en reclameborden, niet voor bewoning bestemde gebouwen of 
bouwwerken geen gebouwen zijnde van openbaar nut, indien deze redelijkerwijs niet 
kunnen worden ondergebracht in nabij gelegen bebouwing, een en ander voorzover 
deze -indien het gebouwen betreft- inhoud niet meer dan 60 m3 en de goothoogte 
niet meer dan 3 meter bedraagt, en -indien het bouwwerken geen gebouwen zijnde 
betreft- de oppervlakte niet meer dan 10 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 4 
meter bedraagt; van de bouwhoogtebepaling zijn uitgezonderd beeldende 
kunstwerken en ontluchtingspijpen; van de inhoudsbepaling zijn uitgezonderd 
riool-overstortkelders en rioolgemalen en van de oppervlaktebepaling zijn 
uitgezonderd beeldende kunstwerken;

b. indien en voor zover het in geringe mate afwijken ten aanzien van 
bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen, aanduidingsgrenzen en overige aanduidingen 
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in het horizontale vlak noodzakelijk is ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende 
werkelijke toestand van het terrein;

c. indien en voor zover het afwijken ten aanzien van bouwgrenzen, aanduidingsgrenzen 
en overige aanduidingen in het horizontale vlak noodzakelijk is, indien dit uit het 
oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is, mits die 
afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 10 meter bedraagt;

d. voor het afwijken ten aanzien van de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte 
van gebouwen, aanduidingsgrenzen, bouwhoogte van bouwwerken, oppervlakte 
van bebouwing, onderlinge afstand tussen gebouwen, dieptes, afstand tot 
perceelsgrenzen en overige aanwijzingen, maten en afstanden, eventueel met 
overschrijding van de bouwgrens, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan 
10% van de in het plan voorgeschreven maten, afstanden, oppervlakten en 
percentages;

e. voor het plaatsen van jeugd-ontmoetingsplaatsen, mits de oppervlakte niet meer dan 
20 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 4 meter bedraagt.

15.2  Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit artikel is alleen mogelijk :

a. voor zover het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt 
aangetast;

b. voor zover zich geen dringende redenen daartegen verzetten.

15.3  Aangrenzende percelen

Afwijken als bedoeld in lid 15.1 is niet mogelijk indien enig aangrenzend terrein of 
gebouw in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met de regels van het plan en/of 
de verwezenlijking van de bestemming volgens het plan of de handhaving van de 
verwerkelijkte bestemming overeenkomstig het plan onmogelijk maakt en dit niet door 
het stellen van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

15.4  Bouwwerken onder het overgangsrecht

Het in lid 15.1 onder e bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken als bedoeld in 
artikel 19 van deze regels (Overgangsrecht bouwwerken).

Artikel 16  Algemene wijzigingsregels

16.1  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen:

a. indien en voor zover het noodzakelijk is af te wijken van bestemmingsgrenzen, 
bouwgrenzen, aanduidingsgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak, 
ofwel ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het 
terrein, dan wel indien dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en 
bebouwing gewenst is en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen 
verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen op de kaart is aangegeven, 
niet meer dan 15 meter bedraagt;

b. indien en voor zover uit het oogpunt van doelmatig gebruik het noodzakelijk is af te 
wijken van de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte van gebouwen, 
aanduidingsgrenzen, bouwhoogte van bouwwerken, oppervlakte van bebouwing, 
onderlinge afstand tussen gebouwen, afstand tot perceelsgrenzen en overige 
aanwijzingen, maten en afstanden, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, 
mits deze afwijkingen meer bedragen dan 10%, doch minder dan 15% van de in het 
plan voorgeschreven maten, afstanden, oppervlakten en percentages;

16.2  Voorwaarden voor wijziging

a. Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel mag alleen 
plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende karakteristieke bebouwing en 
het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig worden 
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aangetast.

Artikel 17  Algemene procedureregels
Een beslissing omtrent het stellen van nadere eisen wordt niet genomen dan nadat 
belanghebbenden schriftelijk in kennis zijn gesteld van het voornemen tot het stellen van 
nadere eisen en in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen tegen die voorgenomen 
nadere eisen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Artikel 18  Verwijzing naar andere wettelijke regelingen
Bij een verwijzing naar andere wettelijke regelingen is bedoeld de desbetreffende wet 
zoals die luidt op het tijdstip van terinzageleggen van het ontwerp van dit plan.
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 19  Overgangsrecht bouwwerken

19.1  Overgangsrecht

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

19.2  Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

19.3  Overgangsrecht niet van toepassing

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 
dat plan.

Artikel 20  Overgangsrecht gebruik

20.1  Overgangsrecht

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

20.2  Ander strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

20.3  Onderbreken gebruik onder overgangsrecht

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

20.4  Overgangsrecht niet van toepassing

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan.

Artikel 21  Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 
Winkelcentrum Orden en omgeving.

Vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Apeldoorn

d.d.   nr. 
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Mij bekend,

de griffier,

namens hem:

het hoofd afdeling Ruimtelijk Juridische Zaken

van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling,

J.M. van der Zwan
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage regels 1  Lijst van toegelaten horecatypen

SBI Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar Grootste 
afstand

Catego
rie

5510 Hotels en pensions met keuken, 
conferentie-oorden en congrescentra

10 0 10 10 10 1

561 Restaurants, cafetaria's, snackbars, 
ijssalons met eigen ijsbereiding

10 0 10 10 10 1

563.1 Café's, bars 0 0 10 10 10 1
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Bijlage regels 2  Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen

SBI Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar Grootste 
afstand

Catego
rie

4773 Apotheken 0 0 0 10 10 1
84 Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1
8621, 
8622, 
8623

Artsenpraktijken, klinieken en 
dagverblijven

0 0 10 0 10 1

8691 
8692

Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1
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Bijlage regels 3  Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis

SBI-CODE OMSCHRIJVING CATEGORIE
581 Uitgeverijen (kantoren) 1
1814A Grafische afwerking 1
182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1
9524 Meubelstoffeerderijen 1
461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1
952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1
50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1
5222 Overige ddienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1
5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1
791 Reisorganisaties 1
61 Telecommunicatiebedrijven 1
64, 65 Banken, verzekeringsbedrijf/kantoor 1
41, 68 Verhuur van en handel in onroerend goed 1
62 Computerservice- en informatietechnologie-bureaus e.d. 1
722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1
63, 69 t/m71, 73, 
74, 77, 78, 80 t/m 
82

Overige zzakelijke dienstverlening: kantoren 1

9602 Schoonheidsspecialist op afspraak 1
9602 Kapper op afspraak 1
9609 Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd 1
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Eindnoten

1. stedenbouwkundig plan Een Hart voor Orden, 16 november 2011

2. 29-01-2004 vastgesteld, 16-03-2005 onherroepelijk
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