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TOELICHTING
behorende bij het bestemmingsplan Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen
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1  INLEIDING
In 2004 is een bestemmingsplan in procedure genomen dat voorzag in een herontwikkeling naar 
woningbouw van het voormalige campingterrein De Veldekster. Inzet was te komen tot een ruim 
woonmilieu als overgangszone tussen de kern van Ugchelen en de bosgebieden van de Veluwe. 
Aan de herontwikkeling werd het thema 'wonen in of aan het landschap' gekoppeld; ruime 
kavels met daartussen ruimte voor groen en bos. Voor de herontwikkelingsproject werd een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen gemeente en private partijen.

De Veldekster is als plangebied al geruime tijd in ontwikkeling. Zo'n 75 procent van het 
plangebied is uitgegeven en ontwikkeld en de openbare ruimte is ingericht. De ambities van het 
wonen in het groen op ruime kavels heeft gerealiseerd in een groen opgezette woonbuurt met 
verschillende woningtypen met grote verscheidenheid aan architectuur. 

1.1  Aanleiding

Afgelopen jaren is de behoefte ontstaan het plan De Veldekster op onderdelen aan te passen 
en het villagebied in samenhang en als geheel af te ronden.  

Boswoningen 
De Veldekster heeft binnen Ugchelen unieke uitstraling en is een aantrekkelijk woonmilieu. 
Opvallend daarbij is wel dat de zogenaamde zone tussen het collectieve bosgebied en het 
overig deel van de Veldekster (de zg. boswoningen) niet verkoopt. De zeer stringente 
planvoorschriften, gebaseerd op het bij de start van ontwikkeling onderliggende 
stedenbouwkundige ontwerp, dwingen kopers in deze zone tot een meer modern ontworpen 
woning omgeven door een strak keurslijf. Dit in combinatie met de uitsluiting in de regels van de 
bouw van bijgebouwen op de kavels, maakt dat de vraag al jaren sterk achterblijft. 

Het voorliggende bestemmingsplan wil met de te wijzigen verkavelingsstructuur meer 
afstemming zoeken met de overge delen van De Veldekster. Op deze wijze kunnen vrije kavels 
ontwikkeld worden die rechti doen aan het reeds bestaande beeld met dezelfde 
randvoorwaarden. Het aantal woningen is gelijk gebleven, het uit te geven m2 kavel is iets 
afgenomen, terwijl de hoeveelheid openbare ruimte in enige mate toeneemt. Dit resulteert onder 
andere in een beter zicht op het bosgebied met het wasserijcomplex in het verlengde van De 
Veldekster.  

Enkwoningen 
Ook voor de 4 woningen op de enk nabij de Ugchelsegrensweg wordt een aanpassing voorzien. 
Deze aanpassing ziet vooral toe op een lichte verschuiving richting de Ugchelsegrensweg, 
zodat er ook achtertuinen kunnen ontstaan en er meer ruimte overblijft voor instandhouding van 
de aanwezige houtwal (bosschage) achterop de kavels. De inhoud van de te realiseren 
woningen wordt verhoogd van 800 m3 naar 900 m3. Verder wordt het huidige fietspad meer naar 
het noorden verlegd zodanig dat een logischer aansluiting wordt gevonden op de Europaweg. 

Wasserijcomplex

De ontwikkeling van het wasserijcomplex is door omstandigheden achtergebleven ten opzichte 
van de rest van De Veldekster. Inmiddels is het wasserijcomplex in handen van 
ontwikkelmaatschappij De Veldekster en is met een nieuwe ontwikkelaar een plan ontwikkeld 
dat gebruik maakt van de oorspronkelijke bebouwing aangevuld met 4 woningen. Dat wat aan 
bebouwing bouwkundig te slecht is om te behouden, wordt gesloopt/vervangen zonder dat dit 
afbreuk doet aan de beleving en sfeer van het oude cultuurhistorische complex. Het aantal te 
realiseren woningen binnen het wasserijcomplex neemt met één woning af. 
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Fietspad

Het verloop van het fietspad wordt in enige mate aangepast. Het voorstel is om het fietspad 
vanaf de Veldekster met een knik richting de Europaweg te leiden. Daarmee  wordt de 
functionaliteit vergroot als verbindingsroute naar de stad terwijl het rondje met de hond ook nog 
tot de mogelijkheden behoort. Bijkomend voordeel is dat de route zich nu meer los maakt van 
de woningen waardoor een ontspannen route door het groen kan worden gegarandeerd.   

1.2  Ligging en begrenzing

Dit bestemmingsplan betreft delen van het ontwikkelingsgebied 'De Veldekster'. Het gebied ligt 
aan de zuidwestelijke entree van Apeldoorn en wordt begrensd door de Europaweg aan de 
westkant en door het dorp Ugchelen aan de zuid-oostkant. In dit gebied lag voorheen een 
camping met de naam De Veldekster, het bosje op de hoek van de Hoogbuurloseweg en de 
Steenbeek en het driehoekige akkerperceel ten zuidwesten van de Ugchelsegrensweg.   

Voorliggend bestemmingsplan Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek' betreft 6 delen die 
worden gewijzigd t.o.v. de vigerende bestemmingsplannen 'Ugchelen' en 'Zuidwestpoort De 
Veldekster'. 

Op de onderstaande afbeelding is het uit 6 delen bestaande bestemmingsplangebied 
weergegeven:

1. Boswoningen (7 kavels waarvan 1 bebouwd is)

2. Omzetten van bestemming 'Wonen' naar 'Bos en natuurgebied' 
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3. Boswoningen (5 kavels)

4. Verleggen van het fiets-voetpad

5. Woningen aan de enk (4 kavels) 

6. Wasserijcomplex

afbeelding plankaart (verbeelding)

1.3  Geldend bestemmingsplan

Voor de strook braakliggende woonkavels gelegen aan De Oude Klarenbeek en het 
wasserijcomplex geldt het bestemmingsplan Ugchelen dat is vastgesteld op 18 juni 2009. 
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afbeelding geldend bestemmingsplan Ugchelen

Voor de onbebouwde kavels op de Enk, gelegen aan de Ugchelsegrensweg, geldt het 
bestemmingsplan Zuidwestpoort - De Veldekster dat is vastgesteld op 28 oktober 2004

afbeelding geldend bestemmingsplan Zuidwestpoort De Veldekster
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1.4  Werkwijze en opzet van de toelichting

Het bestemmingspan bestaat uit drie delen:

1. de toelichting: hierin worden de redenen gegeven die hebben geleid tot het wijzigen van het 
geldende bestemmingsplan; ook wordt uitleg van de gebruikte bestemmingen gegeven;

2. de regels: hierin wordt per bestemming een omschrijving van de doeleinden gegeven en 
verder regels met betrekking tot gebruik van de in dit plan begrepen gronden en opstallen;

3. de verbeelding : waarop de bestemmingen van de betreffende gronden zijn aangegeven.

De toelichting is als volgt opgebouwd:

in hoofdstuk 2 wordt een inventarisatie gegeven van voor het plangebied relevante beleid;
in hoofstuk 3 wordt de bestaande situatie van het plangebieden en omgeving beschreven;
in hoofdstuk 4 wordt het plan beschreven. De stedenbouwkundige opzet komt hier ter 
sprake;
in hoofdstuk 5 komen de randvoorwaarden aan de orde die voorwaardelijk zijn voor de 
ontwikkeling en realisatie;
in hoofdstuk 6 worden de gehanteerde bestemmingen beschreven, en wordt ingegaan op 
specifieke juridische aspecten van het plan;
in hoofdstuk 7 wordt de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan beschreven.

Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen       concept,  augustus 2016 
11



Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen       concept,  augustus 2016 
12



2  BELEIDSKADER

2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

In 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in werking getreden. In deze structuurvisie 
geeft het kabinet aan waar het naar streeft: Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig. Om dat te bereiken brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij degene 
die het aangaat (burgers en bedrijven), laat het meer over aan gemeenten en provincies 
('decentraal, tenzij...') en komt de gebruiker centraal te staan. Het Rijk kiest voor een 
selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor die belangen is het 
Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsvrijheid. Het Rijk werkt aan eenvoudiger regelgeving en verwacht dat 
medeoverheden zich ook inzetten voor meer eenvoud en verdere integratie op het gebied van 
ruimtelijke regelgeving.

In de structuurvisie formuleert het kabinet zijn ambities voor 2040.

Concurrentiekracht: in 2040 behoort Nederland tot de top 10 van meest concurrerende 
economieën van de wereld met een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat voor bedrijven en 
kenniswerkers door een goede ruimtelijk-economische structuur.

Bereikbaarheid: in 2040 beschikken gebruikers over optimale ketenmobiliteit door een goede 
verbinding van de verschillende mobiliteitsnetwerken via multimodale knooppunten (voor 
personen en goederen) en door een goede afstemming van infrastructuur en ruimtelijke 
ontwikkeling.

Leefbaarheid en veiligheid: in 2040 sluiten de woon- en werklocaties in steden en dorpen aan 
op de (kwalitatieve) vraag en locaties voor tranformatie en herstructurering worden zoveel 
mogelijk benut. In 2040 biedt Nederland zijn burgers een veilige en gezonde leefomgeving, met 
een goede milieukwaliteit, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Nederland is blijvend 
beschermd tegen extreme weersomstandigheden, mogelijke overstromingen als gevolg van de 
zeespiegelstijging en er is voldoende zoetwater in droge perioden; Nederland is een bepalende 
speler in de internationale transitie naar duurzame mobiliteit en Nederland heeft nog steeds de 
bestaande (inter)nationale unieke cultuurhistorische waarden en een natuurnetwerk dat de flora- 
en faunasoorten in stand houdt. Nederland kent in 2040 een robuust internationaal 
energienetwerk en de transitie naar duurzame energiebronnen is ver gevorderd.

2.2  Omgevingsvisie Gelderland

Op 9 juli 2014 hebben provinciale staten de Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld. Gelderland 
kiest er in de Omgevingsvisie voor om bij te dragen aan gemeenschappelijke maatschappelijke 
opgaven vanuit twee hoofddoelen.

Het eerste doel is het vergroten van de concurrentiekracht van Gelderland door een duurzame 
versterking van de ruimtelijk-economische structuur. Daarbij richt de provincie zich met haar 
partners vooral op:

kansen bieden aan bestaande en nieuwe bedrijven;
het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de stedelijke regio's;
het creëren van een goede bereikbaarheid van de stedelijke gebieden en de economische 
kerngebieden met fiets, openbaar vervoer en auto maar ook digitaal;
het versterken van ruimtelijke randvoorwaarden voor de sterke (top)sectoren en het 
verbeteren van de kennisinfrastructuur;
een gezonde vrijetijdseconomie en aandacht voor cultuurbeleving;
een adequaat beheer (kwaliteit en kwantiteit) van bestaande en eventueel nieuwe 
woongebieden, bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel in Gelderland.

Het tweede doel is het waarborgen en op het verder ontwikkelen van die kwaliteiten van 
Gelderland. Dit betekent vooral:

ontwikkelen met kwaliteit, recht doen aan de ruimtelijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten van de plek;
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zorg dragen voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden 
natuurgebieden en behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap;
een robuust en toekomstbestendig water- en bodemsysteem voor alle gebruiksfuncties; bij 
droogte, hitte en waterovervloed;
een gezonde en veilige leefomgeving;
een gezonde vrijetijdseconomie en aandacht voor beleving, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van cultuur, natuur en landschap.

De provinciale hoofddoelen zijn vertaald in provinciale ambities, die zijn onderverdeeld in drie 
thema's. Het thema Divers Gelderland betreft de regionale verschillen in maatschappelijke 
vraagstukken en opgaven en het koesteren van de regionale identiteiten. Onder het thema 
Dynamisch Gelderland staan de provinciale ambities die zich afspelen op met name 
ruimtelijk-economisch vlak, bijvoorbeeld wonen, werken, mobiliteit. Het derde thema, Mooi 
Gelderland, betreft de Gelderse kwaliteiten die bescherming dan wel ontwikkeling nodig hebben 
en die tegelijk richting geven aan ontwikkelingen. 

2.3  Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

2.3  Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

In januari 2010 hebben GS het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (verder: KWP3) 
vastgesteld. Het voorgaande KWP2 (2005-2014) was in formele zin een uitwerking ex artikel 4a, 
lid 10, Wet op de Ruimtelijke Ordening van het Streekplan Gelderland 2005. Sinds 1 juli 2008 is 
de WRO vervangen door de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van het overgangsrecht is 
het Streekplan Gelderland 2005 gelijkgesteld met de in de Wro bedoelde verplichte provinciale 
structuurvisie. Op deze zelfde grond maakt het KWP3 – als opvolging van het KWP2 - deel uit 
van deze structuurvisie.

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.
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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 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. 

2.4  Woningbouwprogramma 2010-2029 

In november 2012 heeft de gemeenteraad het Woningbouwprogramma 2010-2029 vastgesteld. 
Geconstateerd wordt dat de woningmarkt in rap tempo is veranderd, dat er minder vraag naar 
woningen zal zijn dan was voorzien en dat aanbod en vraag niet meer in evenwicht zijn. Daarom 
zijn alle woningbouwplannen bekeken en zijn keuzes gemaakt: welke projecten worden 
uitgevoerd, welke projecten vervallen, welke projecten worden later uitgevoerd en welke 
projecten krijgen een andere opzet. Wanneer zich nieuwe kansen aandienen moet eerst 
kwantitatieve en kwalitatieve ruimte in het woningbouwprogramma worden gecreëerd. 

Met dit bestemmingsplan wordt in een gelijk aantal woningen voorzien voor de locaties 
boswoningen en de enk. In het wasserijcomplex wordt één woning minder gerealiseerd.  

2.5  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 
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behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde vestigingsstad maakt. Deze 
identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.

 

figuur kaart Groene Mal

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.

De Veldekster is gesitueerd op een interessante plek binnen de Groene Mal. Het boskarakter 
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van de Veluwe dringt, gekoppeld aan de oude beek, het stedelijk gebied binnen. Vanuit de 
Groene Mal geldt het volgende programma:

- herstellen van beek c.q. spreng en deze beleefbaar maken;

- realiseren van een bijzondere plek langs de beek en spreng;

- verweven van de natuur met het stedelijk gebied.

2.6  Woonagenda Apeldoorn 2014-2018

De gemeenteraad heeft op 13 februari 2014 de 'Woonagenda Apeldoorn 2014-2018, buitenstad 
in uitvoering' vastgesteld. De Woonagenda betreft de herijking van het gemeentelijke woonbeleid 
en geeft een visie op de toekomst van het wonen in de gemeente Apeldoorn. 

De gemeentelijke structuurvisie 'Apeldoorn biedt ruimte' geeft de richting. De Woonagenda 
beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting, ondermeer de afnemende 
bevolkingsgroei, de grotere betekenis van de bestaande woningvoorraad, de vergrijzing en de 
onzekere slagingskansen voor de meest kwetsbare groepen huishoudens van Apeldoorn. Op 
basis van deze ontwikkelingen en de ambities uit de structuurvisie is een agenda samengesteld 
voor de komende jaren, ten aanzien van drie hoofdopgaven:

1. het bewaken van de volkshuisvestelijke basisopgave 
Het gaat hier om voldoende, betaalbare en adequate huisvestingsmogelijkheden voor 
huishoudens die afhankelijk van de sociale huurmarkt; daarnaast zijn ook huishoudens met 
een laag middeninkomen doelgroep van beleid.

2. het beheer van de bestaande woningvoorraad om de toekomstbestendigheid ervan de 
bevorderen

3. sturing op de nieuwbouw via programmering en afstemming met derde partijen

De woningen zijn in het huidige bestemmingsplan vigerend mogelijk. Er vindt geen toename 
plaats. 

2.7  Waterbeleid

2.7.1  Nationaal beleid

2.7.1.1  Nationaal Waterplan 2009-2015

Klimaatverandering heeft grote gevolgen in onze kwetsbare delta: hogere stormvloeden op zee, 
meer water door de rivieren, vaker stortbuien, hitte en droogte. In het Nationaal Waterplan heeft 
het Rijk voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe 
ons water schoner wordt en hoe we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust gaan 
inrichten. In het plan staan 5 ambities centraal:

1. Nederland moet de veiligste delta in de wereld blijven. 
2. Een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, 

medicijnresten, microplastics).
3. Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting
4. Nederland is en blijft het gidsland voor watermanagement en -innovaties. 
5. Stimuleren dat Nederlanders waterbewust leven. 
Ambitie 3 heeft directe raakvlakkensamenhang met de ruimtelijke inrichting van Nederland. 
Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten zal daarom uiterlijk in 2020 onderdeel zijn van 
beleid en handelen.

Het Rijk zorgt ervoor dat de watertoets behouden blijft als wettelijk procesinstrument, om 
klimaatbestendig en waterrobuust inrichten vroeg in het ruimtelijk proces mee te laten wegen bij 
ruimtelijke ontwikkelingen.
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2.7.1.2  Watertoets

De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten van ruimtelijke plannen en besluiten. De 
watertoets wordt toegepast bij locatiekeuzen en bij inrichtingsplannen. De uitkomst van de 
watertoets is een advies van de waterbeheerder, dat door de initiatiefnemer wordt meegewogen 
met andere belangen en wordt vertaald in een waterparagraaf. Het Bro verplicht tot het opnemen 
van een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan 
voor de waterhuishouding in de toelichting van ruimtelijke plannen.

2.7.2  Provinciaal beleid

Het provinciale waterbeleid is vastgelegd in de Omgevingsvisie Gelderland en de 
Omgevingsverordening Gelderland. Daarin is onder andere vastgelegd hoe het 
grondwater(winning) beschermd moet worden tegen negatieve effecten (kwaliteit en kwantiteit) 
en hoe moet worden gehandeld wanneer er toch een (dreigende) verontreiniging van het 
grondwater optreedt. Ook zijn verschillende zaken vastgelegd over het omgaan met natte 
landnatuur en oppervlaktewater. Op de kaarten zijn beschermingszones voor verschillende 
onderwerpen vastgelegd.

Uitgangspunt bestemmingsplan

Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is onderdeel van ruimtelijke plannen. Verandering 
van (gebruik van) een gebied mag geen negatief effect op het (grond)water of de 
waterafhankelijke natuur hebben.

2.7.3  Waterschapsbeleid

In 2015 heeft Waterschap Vallei en Veluwe het Waterbeheerprogramma 2016-2021 vastgesteld. 
Hierin beschrijft het waterschap de ambities en doelen voor het waarborgen van de 
waterveiligheid, het zorgen voor voldoende én schoon oppervlaktewater, het zuiveren van 
afvalwater en het verder ontwikkelen van samenwerkings- en innovatiemogelijkheden. Op basis 
van nieuwe opgaven als klimaatverandering, zuivering van complexe stoffen en maatschappelijk 
ontwikkelingen zoals het streven naar een duurzaamheid en circulaire economie zijn zes 
ambities geformuleerd:

1. Beschermen tegen overstromingen
2. Zorgen voor de juiste hoeveelheid water
3. Zorgen voor de goede oppervlaktewaterkwaliteit
4. Schoon en vuil water worden zoveel mogelijk gescheiden
5. Afwalwaterketen en watersysteem samen met de partners als één geheel beheren
De ambities zijn voor de programma's waterveiligheid, watersysteem (voldoende en schoon) en 
waterketen vertaald in doelen en maatregelen voor 2021.

Uitgangspunt bestemmingsplan

Bij veranderingen op of rondom het oppervlaktewater en waterkeringen evenals bij de realisatie 
van voldoende waterberging voor nieuwe ontwikkelingen zijn de regels van de keur van het 
waterschap van toepassing.
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2.7.4  Gemeentelijk beleid

2.7.4.1  Gemeentelijk Waterplan Apeldoorn

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 belangrijkste opgaven met ruimtelijk consequenties zijn 
het afkoppelen en bergen van regenwater en het creëren van waterberging in beekzones.

Bij herontwikkeling, herinrichting en herstructurering zal het verhard oppervlak in het stedelijk 
gebied zoveel mogelijk afgekoppeld worden om het watersysteem op orde te krijgen. Ten 
westen van het Apeldoorns Kanaal wordt het regenwater in de bodem geïnfiltreerd of zoveel 
mogelijk vastgehouden in een groenzones, bijvoorbeeld naast beken en sprengen. Ten oosten 
van het kanaal wordt het regenwater in de vijvers geborgen.

Uitgangspunten bestemmingsplan

Bij het uitvoeren van de watertoets worden de effecten op de waterhuishouding in beeld 
gebracht en getoetst aan het beleid. Ontwikkelingen moeten voldoen aan de uitgangspunten uit 
het waterbeleid.

2.7.4.2  Gemeentelijk Rioleringsplan Apeldoorn

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2020 (GRP) is in 2016 door de gemeenteraad 
vastgesteld. In het GRP is de gemeentelijke invulling van de zorgplichten voor afvalwater, 
regenwater en grondwater beschreven. De zorgplichten vormen het kader voor de ruimtelijke 
invulling van water en riolering en bestemmingsplannen. Het GRP is uitgewerkt in concrete 
opgaven, onderzoeken en maatregelen met een financiële dekking voor de planperiode.

Speerpunt in het GRP is het anticiperen op de effecten van klimaatverandering, zoals 
wateroverlast door extreme buien en verdroging door langere droge perioden. Effecten van 
verdroging zijn periodiek lagere grondwaterstanden en lagere beekafvoeren. Deze effecten 
kunnen worden tegengegaan door de inrichting van de openbare ruimte aan te passen en 
regenwater van verhardingen niet versneld af te voeren via de riolering, maar af te koppelen en 
lokaal te infiltreren in de bodem. Bewoners zal ook gevraagd worden zelf actief bij te dragen aan 
de klimaatopgave door de regenwaterafvoer van hun woningen af te koppelen van het 
vuilwaterriool en hun tuinen te vergroenen. Door deze afkoppelstrategie langjarig door te zetten 
ontstaat een klimaatrobuuste omgeving. Door het regenwater meer onderdeel te laten zijn van 
de openbare ruimte neemt tevens de belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit verder toe.

Uitgangspunten bestemmingsplan

Afkoppelen regenwater bij nieuwe ontwikkelingen, herinrichtingen en herstructureringen.

Ruimtelijke inrichting zodanig aanpassen dat hevige regenval niet leidt tot wateroverlast 
(verhardingen verminderen, maaiveldmorfologie optimaliseren etc.)

Ruimte creëren voor tijdelijke waterberging in de openbare ruimte met name in groenzones.

Grondwaterneutraal bouwen
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2.8  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.

2.8.1  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.

2.8.2  Archeologische beleidskaart

Op 18 juni 2015 heeft de gemeenteraad de Archeologische beleidskaart 2015 vastgesteld, die 
de Archeologische beleidskaart uit 2006 vervangt. De archeologische beleidskaart kent drie 
categorieën terreinen met archeologische waarden. Er is vastgesteld dat op deze terreinen 
archeologische waarden aanwezig zijn of dat het zeer waarschijnlijk is dat deze aanwezig zijn. 
Daarnaast zijn er drie zones met een archeologische verwachting. Deze zones geven de 
dichtheid weer waarop een archeologische vindplaats wordt verwacht. 

De kans op het aantreffen van een archeologische vindplaats is afhankelijk van de 
archeologische verwachting voor het gebied èn van de omvang van de graafwerkzaamheden. 
Daarom is aan de verschillende gebiedscategorieën specifiek beleid gekoppeld. 

Categorie 1: Terrein met monumentale archeologische waarden

Het gaat hier om wettelijk beschermde monumenten en door de gemeente op basis van de 
Monumentenverordening aangewezen gemeentelijke monumenten. Op deze terreinen is het 
vrijwel zeker dat bij grondwerkzaamheden schade aan de archeologische vindplaats 
toegebracht wordt. De bescherming van deze terreinen is geregeld in de Monumentenwet en de 
Monumentenverordening.

Categorie 2: Terrein met vastgestelde archeologische waardens

Terreinen met vastgestelde archeologische waarden zijn die gebieden waarvan in het verleden is 
vastgesteld dat er zich een behoudenswaardige archeologische vindplaats bevindt. Bij 
verstoringen van de bodem groter dan 50 m2 is het verplicht archeologisch onderzoek uit te 
voeren. 
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Categorie 3: Terrein met archeologische waarden 

Tot de terreinen met archeologische waarden behoren de enken, dorpskernen en historische 
locaties. In deze gebieden zijn archeologische waarden aanwezig, maar waar deze precies 
liggen is niet altijd bekend. Bij bodemingrepen is de kans dan ook zeer aannemelijk dat 
archeologische waarden worden aangetroffen. In deze gebieden moet bij verstoringen van de 
bodem groter dan 100 m2 archeologisch onderzoek uitgevoerd worden.

Categorie 4: Zone met (middel)hoge archeologische verwachting

In deze categorie vallen de terreinen die op de archeologische kenniskaart een middelhoge en 
hoge archeologische verwachting bezitten. In deze gebieden wordt verspreide begraving, 
bewoning en landgebruik voorafgaande aan de dorpsvorming in de Late Middeleeuwen verwacht. 
Pas bij grotere bodemingrepen wordt de kans groot dat zo'n vindplaats wordt aangetroffen. 
Daarom hoeft bij verstoringen van de bodem kleiner dan 500 m2 geen archeologisch onderzoek 
uitgevoerd te worden.

Categorie 5: Zone met lage archeologische verwachting 

In gebieden met een lage archeologische verwachting is de dichtheid van archeologische 
vindplaatsen naar verwachting laag. Daarom hoeft er in deze gebieden alleen archeologisch 
onderzoek te worden gedaan als er meer dan 2.500 m2 van de bodem verstoord gaat worden. 

Categorie 6: Zone met geen archeologische verwachting

In gebieden waar het bodemarchief door menselijk of natuurlijk toedoen is verdwenen of waar 
zeker is dat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn hoeft geen archeologisch 
onderzoek te worden uitgevoerd. Het gaat hier om grote verstoringen van de bodem: wegvlak 
A1, de spoorlijn ter hoogte van de stuwwal en niet-historisch water. Deze categorie zal in de 
loop van de tijd groter worden naarmate meer archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Een 
actueel overzicht van overige gebieden in deze categorie wordt door middel van de 
archeologische kenniskaart bijgehouden.

Verstoringsdiepte waarvoor onderzoeksplicht geldt

De verplichting om archeologisch onderzoek uit te voeren geldt voor ieder van de genoemde 
gebiedscategorieën bij een verstoring dieper dan 35 cm onder het vastgestelde maaiveld. Een 
uitzondering op deze diepte wordt gemaakt voor natuurgebieden. Ervaring leert dat 
archeologische waarden in natuurgebieden relatief dicht aan het oppervlak kunnen liggen. 
Daarom is in natuurgebieden bij verstoringen van de bodem groter dan 10.000 m2 altijd een 
archeologisch onderzoek nodig, ongeacht de diepte van de verstoring.

2.9  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.

In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau 
aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied 
geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de 
bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke 
karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het 
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welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, 
gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.

Het 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.

Voor dit gebied is eerder een gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld. Voor de zgn. 
Enkwoningen blijft dit onveranderd van kracht. Voor de Boswoningen zal overeenkomstig de 
planologische mogelijkheden de randvoorwaarden voor de vrije kavels van toepassing worden 
verklaard. Ook voor het wasserijcomplex blijft het beleid ongewijzigd. 
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3  BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING

3.1  Historie

Binnen De Veldekster bevindt zich het cultuurhistorisch waardevolle wasserijcomplex. In 1838 
werd papiermolen De Klarenbeek gebouwd aan de Schoolbeek. Al vrij snel werd de molen 
verbouwd tot wasserij De Veldekster. De naam is afkomstig van de nabijgelegen boerderij uit 
1840. In 1897 werd het oude complex vervangen door een nieuw, eigentijds wasserijgebouw. 
Het was een rechthoekig gebouw bestaande uit 2 lagen; beneden werd gewoond en gewerkt, 
boven werd de was gedroogd. De beek liep via een stenen goot door de wasserij heen.

Het terrein bevat nog verschillende elementen die aan de oude functie herinneren, te weten de 
opgeleide beek met waterval, de wasserij (alle toevoegingen van na 1928 zijn verwijderd), een 
boerderij en een voormalige directeursvilla. Deze villa, gelegen buiten het plangebied,  werd in 
1937 gebouwd voor de eigenaar van de wasserij. 

De opgeleide beek (de zgn. spreng) ligt hoger in het landschap om de val die de molen aandreef 
mogelijk te maken. Door opgaand groen is deze rechte lijn nog goed zichtbaar. De locatie wordt 
ingezet om met behoud van de oorspronkelijke sfeer te komen tot een nieuwe ontwikkeling naar 
woningbouw

3.2  Ruimtelijke en functionele structuur

Aan de oorspronkelijke opzet uit 2003 van het plan 'De Veldekster' lagen de volgende 
uitgangspunten ten grondslag: 

* Hoofddoelstelling; "Het plan beoogt de herontwikkeling van het voormalig campingterrein de 
Veldekster tot een woningbouwlocatie, waarbij een nieuwe overgang wordt vormgegeven tussen 
de kern van Ugchelen en de bosgebieden van de Veluwe. Het gebied kent door haar specifieke 
ligging, cultuurhistorische waarden en bosrijkw omgeving een sterke basiskwaliteit voor een 
bijzondere leefomgeving. Hierdoor wordt het mogelijk een exclusief woonmilieu vorm te geven 
in/aan het landschap."

* Ruimtelijke en functionele karakteristiek; "De specifieke ligging aan de rand van het bos van 
de Veluwe, de strategische plek in de plannen voor de Zuidwestpoort, de beekloop met 
ecologisch-recreatief en landschappelijk-cultuurlijke componenten, de bestaande waardevolle 
bomen en gebouwen alsmede de hinderwetcontouren en zoneringen, hebben als 
uitgangspunten gediend."

* Uitvoering ruimtelijke en functionele karakteristiek; "Door het ontsluitingsprincipe te baseren 
op de bestaande landschappelijke lijnen, wordt de gebiedseigen identiteit gewaarborgd. Hiervoor 
worden 3 bestaande invalswegen genut die voor een gelijkmatige verdelen van het 
gemotoriseerd zorgt. Een ander groot voordeel is dat een doorsnijding van gevoelige groenzones 
langs de Europaweg, welke een ruimtelijk en ecologische betekenis kent, kan worden 
voorkomen. Middels een nieuw fietspad, in deze groenzone, worden de beken en het 
cultuurhistorisch complex beter bereikbaar en daarmee zichtbaar."
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De Veldekster 2015 met oorspronkelijke plancontour 

Bovenstaande visie is in 2004 vastgelegd in het bestemmingsplan 'Zuidwestpoort De Veldekster' 
en nadien tot uitvoer gebracht. Anno 2016 is het plan nagenoeg gerealiseerd (met uitzondering 
van de strook met zogeheten 'boswoningen', de woningen op de enk en het wasserijcomplex). 
De thematiek van 'wonen in en aan het landschap' is inmiddels in de uitgevoerde delen van het 
plan tot uitdrukking gekomen. Hier is goed te zien dat 'groen' (in de vorm van bos en beplanting 
op zowel openbaar als op uitgegeven gronden) versus 'rood' (bebouwing) in een goede 
verhouding tot elkaar staan. Nog steeds heeft daarbij de groene uitstraling de overhand. 
Uitgangspunt is dat de bebouwing als het ware 'te gast' is in deze groene omgeving.

3.3  Groenstructuur

Het ruimtelijk concept van de Veldekster waarbij de bebouwing 'te gast is' in het landschap 
wordt in hoge mate gedragen door het inpassen van de nieuwbouw tussen de bestaande bomen 
en bospartijen in. In de stedenbouwkundige opzet is zowel voor de wijk als geheel als voor de 
verschillende delen zeer gedetailleerd gekeken naar de bestaande groenstructuur en is zoveel 
mogelijk daarvan gespaard. Bij de individuele percelen zijn de bebouwingsmogelijkheden 
afgestemd op de locatie van die bomen die zowel qua soort, grootte en toekomstwaarde 
behoudenswaardig zijn. Op die manier wordt over het hele terrein een los beeld van volwassen 
bomen gegarandeerd. In de  al gerealiseerde delen is te zien dat dit in de praktijk daadwerkelijk 
leidt tot een uiterst groene wijk. Waar nodig is de boomstructuur verder versterkt door de 
aanplant van nieuwe bomen. Deze zijn allen al gerealiseerd.

Op een lager schaalniveau wordt de groenstructuur van de wijk ook gedragen door de 
beukenhagen die overal op de grens tussen openbaar en privetuinen zijn aangeplant. Daar waar 
de boomstructuur juist veel variatie kent brengen de beukenhagen ruimtelijke eenheid en 
duidelijke begrenzingen. Juist daarom zijn de hagen al bij het woonrijp maken van de wijk overal 
aangeplant, net als de inritten en de grasbermen inclusief nieuwe bomen. 

Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen       concept,  augustus 2016 
24



Als onderdeel van de ontwikkeling van de totale wijk is ook op het gebied dat als 'enk' bekend 
staat een stuk natuur en bosontwikkeling gerealiseerd. Daarmee is de scherpe scheiding 
tussen bos en open akker/weide die er voorheen was getransformeerd naar een meer 
geleidelijke en ecologisch meer diverse zone.

3.4  Verkeer en vervoer

De ontsluiting van het gebied vindt plaats via de bestaande wegen De Veldekster en De 
Steenbeek. De kavels hebben een zodanige omvang dat in parkeren op eigen terrein kan 
worden voorzien. De kavels op de Enk krijgen een een in/uitrit op de Ugchelsegrensweg. 
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4  RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET
Het stedenbouwkundig plan de Veldekster voorziet in verschillende woningtypen, te weten; 
boswoningen langs de beek met een typologische variant op de Enk, twee onder één 
dakwoningen langs de Veldekster, vrijstaande woningen centraal in het binnengebied van de 
ontsluitingslus (Oude Klarenbeek) met een typologische variant in het noordoostelijk deel van 
het plangebied, twee gebundelde wooncomplexen bij de entrees langs de Steenbeek en de 
Kleine Veldekster en een nieuwe invulling van het monumentale wasserijcomplex. 

Inmiddels is het hier boven beschreven beeld voor een groot deel al gerealiseerd. In het 
plangebied van dit bestemmingsplan is tot nu toe slechts één woning gebouwd in ter plaatse 
van de bosstrook. Het plandeel aan de Ugchelsegrensweg is tot nu toe onbebouwd gebleven. 

4.1  Bebouwing - nieuwe stedenbouwkundige opzet

'Boswoningen'

Voor de nog te ontwikkelen vrije kavels in de bosrand, de 'boswoningen' en aan de enk wordt er 
op de al ingezette uitvoering aangesloten. Hierbij zijn de ruimtelijke uitgangspunten op 
onderdelen aangepast t.o.v. het 'oude' plan:

De kavels in de bosrand zijn in de breedte ingedikt ten gunste van bredere doorgangen 
tussen de Oude Klarenbeek en het achtergelegen bos met fiets-voetpad. De fysieke en 
ruimtelijke relatie tussen de buurt en het bos wordt daarmee versterkt. Dit betekent dat de 
totale breedte van de kavels is afgenomen. Tussen twee naast elkaar gelegen percelen is 
de bestemming 'bos' op uitgeefbaar terrein komen te vervalen. Wel is deze bestemming nog 
gehandhaafd aan de achterzijde, grenzend aan het fiets-voetpad  van de afzonderlijke 
percelen. Op deze wijze wordt een groene overgang aan het fietspad gegarandeerd.  
De gebruiksmogelijkheden van de kavels zijn vergroot binnen dit bestemmingsplan; Zo heeft 
het gehele kavel m.u.v. het achterste deel, de bestemming 'Wonen' gekregen 
overeenkomstig de overzijde van de weg en andere delen van de Veldekster. Hiermee is de 
positionering van de woning flexibeler en zijn bijgebouwen mogelijk. 

'Enkwoningen'

De bepalingen voor de 'Enkwoningen' aan de Ugchelsegrensweg zijn in geringe mate gewijzigd 
in het voorliggende bestemmingsplan; 

De bestemming is hier nog steeds 'Wonen' maar er is geen stringente scheiding meer 
tussen de aanduiding 'Tuin' en 'Erf'. Dit heeft te maken met het feit dat de regelgeving 
tegenwoordig uitgaat van een scheidslijn tussen tuin- en erf-aanduiding op 1 meter achter 
de voorgevelrooilijn van de hoofdbouw. Met andere woorden; dat deel van het perceel dat 
zich bevindt tussen de openbare ruimte en 1 meter achter de voorgevelrooilijn van de 
hoofdbouw wordt beschouwd als achtererfgebied waar bebouwing met onder andere 
bijgebouwen mag plaatsvinden. 
De bouwvlakken zijn t.o.v. elkaar verschoven en qua maatvoering aangepast. 
Ook is een nieuw tracé voor het fietspad voorzien. 
Voorzien wordt in een groter volume; max. 900 m3 (was 800 m3). De grootte van de kavels 
kunnen een dergelijke massa aan. 

'Wasserij'

Nog steeds gaat het eindbeeld uit van  2 woningen in de voormalige boerderij. Ook worden er 2 
woningen voorzien in het bestaande volume van het wasserijcomplex; nieuw is dat de bouw van 
2 x een 2/1 1 kap en en vrijstaand huis vervalt, en wordt vervangen door de bouw van 2x een 2/1 
kap met een eigen tuin die naast elkaar gesitueerd uitkijken op het oude bleekveld. Sprake is in 
het nieuwe plan van een grondgebonden woning met eigen tuin die in in omvang gelijk is aan de 
oorspronkelijk bedachte situatie. 
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Fietspad

Deze wordt meer naar het noorden verlegd waarbij een betere aansluiting op de Europeweg 
mogelijk wordt. Het oude trace over de enk wordt verwijderd. 

4.2  Beeldkwaliteit

De confrontatie van wonen en landschap stelt hoge eisen aan de architectuur. Om die reden 
geldt voor geheel Veldester een 'zwaar' welstandsniveau. Om dit ingezette niveau te continueren 
zullen de nog te bebouwen delen in het plangebied moeten voldoen aan deze zware eis.  

Van belang is en blijft dat de verhouding tussen de groene omgeving en de bebouwing die hierin 
een plek krijgt in balans blijft. Doel is dat deze bebouwing zich naadloos voegt in de 
landschappelijke context. Naast juridisch-ruimtelijke eisen (bestemmingsplan-bepalingen) 
worden ook aan de architectuur van de woningen eisen gesteld in de beeldkwaliteit paragraaf. 
Deze staan hieronder opgesomd in gebiedsgerichte welstandscriteria per deelgebied. Deze 
dienen enerzijds als criteria en handreikingen voor architecten bij het ontwerpen van een plan. 
Anderzijds vormen ze toetsstenen voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) bij het 
beoordelen van bouwplannen. Het uiteindelijke doel is dat deze criteria bijdragen aan een helder 
en hoogwaardig plan.

'Boswoningen'

Ten noorden van de Oude Klarenbeek liggen op de overgang van het bos en het woongebied 
een twaalftal vrije kavels; de z.g. 'boswoningen'. De woningen in deze strook zijn gelegen op 
riante percelen met rondom het bouwvlak ruimte. Hiermee ontstaat er een mooie verhouding 
tussen bebouwing en 'ruimte'/afstand tussen de woningen onderling. 

De rechthoekige bouwvlakken zijn in de breedte of diepte op de percelen gepositioneerd waarbij 
de vlakken onderling ook nog t.o.v. elkaar verspringen. Hiermee ontstaat een 'los' en levendig 
straatbeeld. 

Er is binnen het ruimtelijk-juridische kader relatief veel vrijheid voor een persoonlijke invulling van 
het kavel voor wat betreft de bouwstijl van de architectuur ('modern' naast 'traditioneel'). Ook in 
de massaopbouw is wordt veel ruimte gelaten, waarbij zowel platte daken als hellende kappen 
zijn toegestaan.   

 

De oriëntatie van de woningen is primair gericht op Oude Klarenbeek. Daar waar een perceel 
met twee zijden aan de openbare ruimte grenst dienen de woningen een dubbele oriëntatie te 
krijgen. Verder dient er gestreefd dient te worden naar een zo compact mogelijke woning.  

De 'verbinding' tussen de verschillende bouwstijlen zit in de materialisatie van de woningen; er 
dienen natuurlijke materialen (zoals bijvoorbeeld baksteen, hout, keramische dakpannen, riet, 
leien) te worden toegepast in gedekte kleuren (donkere, 'natuurlijke' tinten). Met felle tinten 
dient zeer terughoudend te worden omgegaan (hooguit in de vorm van klein accent), net als het 
toepassen van 'onnatuurlijke' materialen als kunststoffen en plaatmaterialen. De woningen 
dienen als het ware in de bosachtergrond te worden opgenomen. 

'Enkwoningen'

De Ugchelsegrensweg is een van de hoofdontsluitingswegen van Ugchelen vanaf de Europaweg. 
De vier geprojecteerde kavels aan deze weg vormen dan ook de eerste aanzet van de 
dorpsbebouwing. Om die reden worden er stringente eisen gesteld aan de inpassing van de 
bebouwing en de uitstraling en beeldkwaliteit van de architectuur. De vier woningen die hier 
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voorzien zijn verspringen ten opzichte van elkaar, waarbij de meest zuidelijke woning het dichtst 
bij de weg is gesitueerd. Elke volgende woning ligt vervolgens een stuk verder van de weg af. 
Ruimtelijk gezien ontstaat hiermee het beeld van een naarmate de passant, komende vanaf de 
Europaweg, dichter het dorp benaderd, de bebouwing zich letterlijk meer 'opdringt' naar de weg 
toe.   

Qua architectuur  woningen in dit plandeel traditioneel van stijl en opzet. Royale villa's met een 
hellende kappen zijn hier voorzien. Een opzet met een samenstelling van meerdere volumes is 
mogelijk. Wel dient elk volume (ook garages en andere bijgebouwen) te zijn voorzien van een 
hellende kap. Het kleur- en materiaalgebruik sluit aan op de traditionele bouwstijl, door 
traditionele bouwmaterialen (bijvoorbeeld baksteen, hout, keramische pannen en riet) in een 
terughoudende tinten. Als uitzondering hierop is wit keimwerk toegestaan.   

4.3  Groenstructuur

De groenstructuur van de delen waar dit bestemmingsplan op van toepassing is, bestaat in zijn 
geheel al. Deels bestaat hij uit het originele boombestand dat voor de ontwikkeling van de wijk 
aanwezig was en dat ten tijde van de ontwikkeling van de wijk is aangevuld met nieuwe bomen, 
beukenhagen, grasbermen en de ecologische ontwikkeling van de boszone langs de beek (o.a. 
met poelen en natuur/bosontwikkeling op de enk). 

De planwijzigingen leiden niet tot een andere groenstructuur. De oorspronkelijke ambities 
worden ook na aanpassing van het bestemmingsplan gegarandeerd door:

Het beperken van de breedtemaat van de kavelstrook langs de beek in het deelgebied 
'boswoningen' waardoor aan de koppen van de stroken meer openbaar groen (bos, ruigte, 
grasland) openblijft en de zichtrelatie vanuit de wijk naar de omliggende boszone royaler 
wordt.
Het behouden van de bosbestemming op een deel van de percelen om daarmee de 
positionering van (bij)gebouwen dicht bij het fietspad en de beekzone te voorkomen.
Het dusdanig positioneren van de woongebouwen dat de bestaande bomen op de kavels 
maximaal behouden blijven. Door de verruiming van de mogelijkheden qua positie van de 
'boswoningen' ontstaat ook meer flexibliteit om met het bouwplan voor elke kavel zelf in te 
spelen op de behoefte om de bestaande bomen duurzaam in stand te houden terwijl ook 
een aantrekelijk en logische indeling van de kavel (ligging woning, orientatie, parkeren etc.) 
kan worden gerealiseerd. 
Het doorzetten van het beukenhagen thema langs de buitenzijde van de kavels om daarmee 
de eenheid tussen het al gerealiseerd deel en het nieuwe deel te garanderen. 
Een andere tracering van het fietspad over de enk waardoor (naast een meer directere 
aansluiting op de kruising met de Europaweg) afstand wordt gecreëerd tot de te bouwen 
enkwoningen met meer ruimte en groen tussen beide.

Met de verkaveling van de Boswoningen is uitdrukkelijk rekening gehouden met de 
aanwezigheid van bomen. Hiermee wordt recht gedaan aan het leidende principe van wonen in 
en aan het landschap. 
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4.4  Infrastructuur

Ontsluiting; De Boswoningen worden voor (auto-)verkeer ontsloten via de Oude Klarenbeek. De 
woningen op de enk worden via de Ugchelsegrensweg ontsloten.  

Parkeren; Voor het gebruik van de auto dient elke kavel minimaal 2 parkeerplaatsen te hebben. 
Dit om de openbare weg zoveel mogelijk te ontlasten van parkerende auto's, en de bermen te 
ontzien.   

Het fiets-voetpad langs de beek vormt een verbinding tussen de Ugchelsegrensweg en de 
Europaweg. Met een tweetal doorsteken is er een verbinding met de oude Klarenbeek. Het 
fiets-voetpad zal tussen de Schoolbeek en de Ugchelsegrensweg worden afgebogen richting het 
kruispunt met de Europaweg, om zo de afstand tussen het noordelijkste woonkavel aan de enk 
te vergroten. Hiermee komt het fietspad geheel vrij in het groen te liggen.    
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5  UITVOERBAARHEID

5.1  Milieuaspecten

5.1.1  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 vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. 

5.1.2  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. Dit kan worden aangetoond met een actueel 
bodemonderzoek. Ook als de bodem niet verdacht is op bodemverontreiniging en er geen 
onoverkomelijke problemen te verwachten zijn bij de bestemmingsplanwijziging is daarmee de 
geschiktheid voldoende aangetoond. 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. Indien er sprake is van bouwactiviteiten, is ook in 
het kader van de omgevingsvergunning een actueel onderzoek naar de kwaliteit van de bodem 
nodig. 

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

Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen of functies mogelijk. Daar waar nu 
sprake is van een woonfunctie blijft dat zo, alleen wordt de ligging van de woonbestemmingen 
minimaal gewijzigd. Er is voor de bospercelen en het wasserijcomplex in het verleden veelvuldig 
onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat de 
bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Er hebben sinds die onderzoeken geen 
activiteiten plaatsgevonden die om een nieuw onderzoek vragen voor deze 
bestemmingsplanwijziging. Het meest recente onderzoek is uit 2013 en bijgevoegd als bijlage 
bij het bestemmingsplan. 

Ter plaatse van de 4 woonkavels aan de Ugchelsegrensweg is een verkennend bodem- en 
asbestonderzoek van de bodem uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door Tauw bv, 
gedateerd op 20 juli 2016 en heeft 1241369 als projectnummer. Uit de resultaten van dit 
onderzoek blijkt dat zowel in de bovengrond, de ondergrond als in het grondwater voor geen van 
de onderzochte stoffen verhoogde gehalten zijn aangetroffen. Ook is er zowel visueel al 
analytisch geen asbest in de grond aangetroffen. 
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5.1.3  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. 

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 normaliter 
bepaald 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 weinig 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.

milieucategori

e

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
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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. Binnen (hiervoor aangewezen) gebieden met functiemenging 
zijn milieubelastende en milieugevoelige functies op korte afstand van elkaar gesitueerd. Bij 
gebieden met functiemenging kan gedacht worden aan stads- en wijkcentra, 
horecaconcentratiegebieden en woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke 
bedrijvigheid. Het kan gaan om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar 
bewust functiemenging wordt nagestreefd, bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te 
brengen. Voor gebieden met functiemenging wordt een aparte afweging gemaakt ten aanzien 
van de aan te houden afstand en de te nemen maatregelen in relatie tot het gewenste woon- en 
leefklimaat. Voor de toelaatbaarheid van activiteiten binnen gebieden met functiemenging 
gelden randvoorwaarden. Het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid en de 
activiteiten vinden hoofdzakelijk inpandig en overdag plaats.

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 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

Het overgrote deel van het plangebied is te kwalificeren als rustige woonwijk. Hier dienen in 
principe de richtafstanden uit de hiervoor opgenomen tabel te worden aangehouden. Er bevinden 
zich binnen deze richtafstanden geen milieubelastende bedrijfsmatige functies. Het tankstation 
langs de Europaweg verstrekt geen LPG meer en heeft daarom nog maar een milieuzone van 
30 meter. De beoogde woonbestemmingen liggen daar ruimschoots buiten. Het aspect 
milieuzonering levert geen belemmering op voor de beoogde bestemmingsplanwijziging.

5.1.4  Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en 
industrielawaai. Het plangebied ligt binnen de invloedssfeer van diverse 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 (opnieuw) 
akoestisch onderzoek worden gedaan naar die geluidsbelasting. 

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

1. wegen die liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied;
2. 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.

In het verleden zijn de woonbestemmingen dusdanig geprojecteerd dat de geluidsbelasting 
minder dan 48 dB bedroeg. De woningen liggen echter wel in de zone van de Europaweg en 
Ugchelsegrensweg en aangezien de woningen zijn geprojecteerd binnen een geluidzone moet 
opnieuw akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van die 
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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 63 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

In de rapportage d.d. 6 juli 2016, opgesteld door OVIJ en opgenomen de Bijlagen bij de 
toelichting, is de geluidsbelasting ten gevolge van de N304, Ugchelsegrensweg en 
Brouwersmolenweg berekend. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 
overschreden als gevolg van de N304 en de Ugchelsegrensweg.

Bronmaatregelen en/of overdrachtsmaatregelen om de geluidsbelasting te reduceren tot de 
voorkeursgrenswaarde zijn niet mogelijk of stuiten op stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
landschappelijke en/of financiële bezwaren. Het plan is derhalve alleen mogelijk na vaststelling 
van hogere waarden. De grond waarop het vaststellen van hogere waarden is gebaseerd, is 
opvullen van een open gat. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het 
plan niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de nieuwe en bestaande 
geluidgevoelige bestemmingen.

5.1.5  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:

a. het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden van de in de wet genoemde 
grenswaarden, of

b. 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

c. het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof 
waarvoor in de wet grenswaarden zijn opgenomen, of

d. de ontwikkeling is opgenomen of past in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit.

Dit bestemmingsplan is op dit punt conserverend van aard: het legt de bestaande situatie vast 
(woonbestemming blijft woonbestemming met minder woningen) en maakt geen uitbreiding 
mogelijk. Dit betekent dat de luchtkwaliteit niet zal verslechteren als gevolg van het vaststellen 
van het bestemmingsplan. Op grond van de Wet milieubeheer is het daarom niet nodig de 
luchtkwaliteit te onderzoeken. Er wordt immers voldaan aan artikel 5.16 onder b Wm: de 
luchtkwaliteit blijft ten minste gelijk ten gevolge van de vaststelling van het bestemmingsplan. 
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5.1.6  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 (verder: PR-contour).
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 aanvaardbaar groepsrisico. Indien een 
ontwikkeling is gepland in de nabijheid van een risicobron geldt afhankelijk van de 
ontwikkeling een verantwoordingsplicht voor het toelaten van gevoelige functies.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

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

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 Basisnet.

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.

Nota milieu-veiligheid Apeldoorn

In november 2011 is de Nota milieu-veiligheid 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 afwijkingsbevoegdheid mogelijk worden gemaakt op de grote 
industrieterreinen. Als voorwaarde geldt wel dat de PR-contour zich niet buiten de 
inrichtinggrens 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 
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1 maal de oriëntatiewaarde.

Onderzoeksresultaten externe veiligheid

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Parallel aan de Rijksweg A1 en het zuidelijk deel van de Europaweg zijn twee hogedruk 
aardgastransportleidingen  gelegen.  Het  betreffen  een  6  inch  (N552-69)    en  12  inch 
(N552-70) leiding met een ontwerpdruk van 40 bar. De beoogde woningen zijn buiten de PR van 
deze leidingen geprojecteerd. Voor de bepaling van het GR geldt voor de buisleiding van 6 inch 
een onderzoeksgebied (inventarisatieafstand)  van 70 meter en voor de buisleiding van 12 inch  
140 meter. De planlocatie  ligt  buiten  beide  onderzoeksgebieden.  Het  groepsrisico  ligt  
ruimschoots  onder  de oriëntatiewaarde en aangezien er geen woningen worden toegevoegd, 
neemt het groepsrisico ook  niet  significant  toe.  Gelet hierop hoeft  het  groepsrisico  niet  te  
worden verantwoord.  

Transport van gevaarlijke stoffen over water, spoor en weg

De planlocatie is gelegen nabij de provinciale weg N304 (Europaweg). Provinciale wegen zijn 
aangewezen als doorgaande routes voor gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de N304 is dermate beperkt dat er geen significante EV risico's zijn rond deze weg, zo 
blijkt uit de milieunota externe veiligheid gemeente Apeldoorn.

Verder is een deel van de geprojecteerde woningen gelegen binnen het invloedsgebied 
groepsrisico van de rijksweg A1 (880 meter). Zowel het plaatsgebonden risico als het 
groepsrisico leveren geen belemmering voor het bestemmingsplan. Wel is gezien de ligging 
binnen het invloedsgebied gekeken naar:

De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 
ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater;
De mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, 
spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet. Dit is alleen van toepassing op nog niet 
aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten.

Uit de notitie 'VGR voor standaard externe veiligheidssituaties' blijkt dat wanneer een ruimtelijk 
besluit buiten de 200 meter zone van een transportroute ligt en het besluit geen objecten 
toestaat voor verminderd zelfredzame personen, er sprake is van een standaard externe 
veiligheidssituatie. Voor deze situaties wordt de onderstaande verantwoording van het 
groepsrisico gehanteerd. De Veiligheidsregio heeft op ….. bevestigd dat e.e.a. van toepassing 
is op het onderhavige besluit. 

Maatgevende scenario's

De maatgevende scenario´s voor de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
waarbij het plangebied binnen het invloedsgebied van brandbare gassen en toxische 
vloeistoffen/gassen ligt is een wolkbrandexplosie en een toxische wolk. Onderstaand is vanuit 
deze scenario's ingegaan op de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. 

De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 
een ramp 

Bij een calamiteit zal de brandweer zich inzetten om effecten ten gevolge van het incident te 
beperken of te voorkomen. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De brandweer 
richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. Eventuele 
secundaire branden in het plangebied kunnen met behulp van de primaire 
bluswatervoorzieningen worden bestreden door de brandweer. De mogelijkheden voor 
bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen.
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De mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen

Bij een calamiteit is het belangrijk dat de aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd 
hoe te handelen bij een incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 
waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij een scenario waarin toxische 
stoffen vrijkomen, is het advies om te schuilen in een gebouw, waarvan ramen, deuren en 
ventilatie gesloten kunnen worden. Bij een wolkbrandexplosie scenario is het advies om te 
vluchten van de risicobron af.

5.1.7  Elektromagnetische velden

De minister van VROM heeft bij brief van 3 oktober 2005 en 28 mei 2013 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). De aanleiding voor dit advies is een Engels onderzoek waarbij een licht statistisch verband 
naar voren is gekomen tussen het langdurig aanwezig zijn van kinderen binnen de 0,4 µT 
magneetveldzone van bovengrondse hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen tussen 0 en 
15 jaar. Het is nog niet duidelijk wat de achterliggende oorzaak hiervan is. 

Gemeenten en provincies hebben een onderzoeksplicht om te bezien waar het betreffende 
magneetveld ligt. Het RIVM heeft daarvoor een netkaart opgesteld waarbij  indicatieve 
magneetveldzones zichtbaar zijn. Gemeenten zijn dus niet gebonden aan een norm. Wel zijn 
zij verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening en aanspreekbaar op het door hen 
toepassen van het voorzorgbeleid. Er wordt daarom geadviseerd om in nieuwe situaties 
rekening te houden met deze 0,4 µT–magneetveldzone rondom hoogspanningslijnen. Gelet op 
de maatschappelijke kosten-baten afweging en ook gezien de huidige onzekerheden over de 
mogelijke gezondheidsrisico's adviseert VROM dat er geen directe aanleiding is om 
maatregelen te nemen in bestaande situaties. Daaronder worden ook geldende maar nog niet 
gerealiseerde gevoelige bestemmingen begrepen.

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 elektromagnetische velden

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen bovengrondse hoogspanningslijnen.

5.1.8  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 (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 
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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 geen activiteit mogelijk die is opgenomen in onderdeel C of D van 
de bijlage bij het Besluit m.e.r. De milieueffecten zijn onderzocht in het kader van de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De resultaten daarvan zijn beschreven in de 
paragrafen 5.1.1. tot en met 5.1.7. Daaruit kan worden geconcludeerd dat kan worden 
uitgesloten dat het bestemmingsplan belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. 
Er geldt daarom geen m.e.r-plicht, geen m.e.r.-beoordelingsplicht en ook is het niet 
noodzakelijk een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

5.2  Waterhuishouding

5.2.1  Algemeen

Het plan 'Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek' ligt in bestaand stedelijk gebied. Het 
plangebied is circa 2,5 hectare groot. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone 
en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in de 
omgevingsvisie heeft aangegeven.

5.2.2  Grondwater

Het gebied ligt in de grondwaterfluctuatiezone die in het streekplan is vastgelegd. Uit gegevens 
van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied tussen 27.00 en 
29.00 m +NAP ligt. Nabij het plangebied ligt de grondwaterstand circa 1,40 m onder maaiveld. 
Er is in het plangebied geen grondwateroverlast bekend. In de nabijheid van het plangebied zijn 
wel zones met grondwateroverlast, dit wordt veroorzaakt door in het gebied aanwezige 
kleischotten. Het plan dient grondwaterneutraal te worden ontwikkeld.

5.2.3  Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Parallel aan het plangebied en de straat De Oude Klarenbeek loopt de Schoolbeek. Ander 
oppervlaktewater is niet aanwezig. Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Er zal 
niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor (de 
kwaliteit van) het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen 
nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

5.2.4  Afvoer van regenwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en 
regenwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de 
maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.
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Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van 
regenwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het 
regenwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden 
geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Bij het bepalen van de manier waarop het regenwater wordt afgevoerd, hanteert de gemeente de 
Beslisboom voor regenwater. Deze beslisboom geeft de volgende voorkeursvolgorde voor het 
afvoeren van regenwater:

1. gebruik van regenwater (in grijswatercircuit of door vegetatiedak);
2. infiltratie in de bodem;
3. afvoer naar oppervlaktewater;
4. afvoer via rioolstelsel.
De materialen die in aanraking komen met het regenwater mogen niet uitlogen en dienen 
volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van regenwater mag de bodem 
niet verontreinigd raken door met het regenwater afgevoerde vervuilende stoffen.

In dit plangebied wordt het regenwater hergebruikt of in de bodem geïnfiltreerd. De voorzieningen 
dienen minimaal 36 mm neerslag in één uur te kunnen verwerken. Een overschot aan water 
mag over maaiveld naar openbaar gebied afstromen. Door het niet toepassen van uitlogende 
materialen wordt voorkomen dat het te infiltreren regenwater het grond- en/of oppervlaktewater 
verontreinigt.

5.2.5  Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en 
regenwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de 
bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande 
rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer 
van de nieuwbouw.

5.2.6  Watertoets

Het plan omvat minder dan 1.500 m² extra verhard oppervlak. Het plangebied ligt niet in een 
Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief 
beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. 
Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het 
oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als 
omschreven door Waterschap Vallei en Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard 
wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd aangegeven. Bij 
negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze gemitigeerd dan wel 
gecompenseerd worden.

Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten; dit in overeenstemming met de richtlijn 
'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het waterschap.

5.3  Natuurwaarden

5.3.1  Algemeen

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de 
Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- en natuurcompensatie.

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 
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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 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 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 
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maart en medio juli.

Naast de soortbescherming zijn er vormen van gebiedsbescherming. In het kader van de 
Natuurbeschermingswet zijn daartoe Natura 2000 gebieden aangewezen met bijzondere 
beschermingsdoelen. Binnen Apeldoorn is met name het Natura 2000 gebied Veluwe relevant 
dat zich over een groot deel binnen het westelijk deel van de gemeente Apeldoorn uitstrekt. 
Binnen dit gebied zijn specifieke vegetaties (habitats) beschermd en daarnaast ook diverse 
soorten met de daarbij horende leefgebieden. Natura 2000 gebied de Veluwe omvat zowel de 
beschermingszones vanuit de Europese Vogel- alsook de Europese Habitatrichtlijn.

Gebiedsbescherming is er ook in de vorm van de planologische bescherming, Dat omvat het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) dat in Gelderland als het Gelders Natuurnetwerk (GNN) te boek 
staat. Het GNN overlapt in grote mate met Natura 2000 maar kan ook natuurbestemmingen 
omvatten die daar buiten liggen. In het GNN geldt een “nee-tenzij” regime: nieuwe functies zijn 
er niet toegestaan. Aansluitend bij het GNN zijn er ook Groene Ontwikkelzones, die veelal een 
verbinding vormen tussen de GNN gebieden. In de GO-gebieden geldt eerder een “ja-mits” 
principe: ontwikkelen zijn er mogelijk als ze bijdragen aan het versterken van de (groene) 
kernkwaliteit van de die zones.

Compensatie en verevening

Wanneer ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden ten koste van natuur(bestemmingen) is vaak 
compensatie aan de orde. Dit kan het geval zijn op basis van de natuurwetgeving en/of de 
planologische bescherming. Dat wil zeggen dat een vervangende bestemming natuur op een 
andere locatie –gelijktijdig- moet zijn verankerd.

Wanneer ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden in Groene Ontwikkelzones zal “verevening” aan 
de orde zijn; dat betekent dat de ruimtelijke ontwikkeling in gelijke mate moet bijdragen aan het 
versterken van de kenkwaliteiten van dat gebied.Ook dat moet planologisch zijn vastgelegd.

In het verlengde daarvan wordt in Apeldoorn compensatie gevraagd in het geval er 
bestemmingen natuur of bos verloren gaan; in eerste instantie fysiek, maar als dat in of 
aansluitend bij het gebied niet mogelijk of gewenst is, dan kan dat ook financieel. Deze 
compensatiebedragen worden geoormerkt opgenomen in een reserve (“groene kluis”) waarmee 
elders projecten in de groene hoofdstructuur van Apeldoorn (de Groene Mal) worden 
gefinancierd. 

5.3.2  Onderzoeksresultaten

Het plangebied ligt in Ugchelen niet ver van Natura2000-gebied De Veluwe en kent een groen 
karakter. Hieronder worden de verschillende deelgebieden beschreven.

Ugchelsegrensweg

Een deel van het plangebied lijkt te vallen binnen of is gelegen tegen een bosrand. Deze is 
opgebouwd uit tot ruim twintig meter hoge zomereiken en enkele berken. De zoom- en 
mantelzone is opgebouwd uit flinke Amerikaanse vogelkersen en bosbraam. Verspreid ook 
andere kleine bomen als lijsterbes, hazelaar en vuilboom. In het bos groeit klimop op de bodem 
en langs de boomstammen. Dauwbraam en echt wilgenroosje vormen een onderdeel van de 
ondergroei. Een onverhard wandelpaadje loopt nu langs deze bosstrook.

De rest van het plangebied kent een lage begroeiing. Voor een groot deel grazig met algemene 
soorten als gestreepte witbol, kropaar, kweek en gewoon timoteegras en kruiden als grote 
ratelaar, grasmuur, gewoon biggenkruid, ridder- en bermzuring.

Een deel van het terrein is flink afgegraven, vele decimeters onder maaiveld. Dit deel kent 
plekken met nog open zand en een pioniersvegetatie van mossen (o.a. gewoon haarmos) en 
andere voor schrale, zandige biotopen kenmerkende soorten zoals zandblauwtje, vogelpootje, 
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hazenpootje, schapenzuring en St. Janskruid. Op de rand groeien intussen vrij grote struikjes 
struikheide. Verder overal opschietende zaailingen van berken en dennen (de laatste worden 
blijkbaar bestreden). Van de sprinkhaanfauna werden grote groene sabelsprinkhaan, wekkertje, 
knopsprietje en kalkdoorntje gezien. Zoemertje is daar vorig jaar gezien (eigen waarneming). 
Tevens werd een julikever gezien. In het terrein zijn veel mierennesten gevonden. Deze kunnen 
van belang zijn voor het in stand houden van de groene specht binnen dit deel van Apeldoorn. Er 
vlogen twee appelvinken over het terrein. Het belang van het voormalige campingterrein voor 
deze soort werd reeds in 2003 aangegeven (bureau Schenkeveld). In de hellende strook met 
struikheide kunnen levendbarende hagedissen verwacht worden. Deze waren op korte afstand 
(enkele honderden meters) aanwezig in een open strook in het bos achter het Wegenerterrein 
(Visie Eendrachtspreng, 2007). Mogelijk dient het fietspad door het terrein iets verlegd te 
worden. Hiervoor zijn geen beperkingen vanuit wettelijke regelgeving aan te geven.

Molenterrein

De exacte beoogde bouwlocatie is niet geheel duidelijk. Er is een boomgroepje aanwezig 
bestaande uit een zomereik en een plataan waarachter een greppel ligt met daarachter jongere 
bomen als hazelaar, Amerikaanse vogelkers en rode beuk. Ten westen hiervan, de mogelijke 
bouwlocatie, is grazig (o.a. rood zwenkgras en gestreepte witbol) met kruiden: St. Janskruid, 
margriet, echte koekoeksbloem, grasmuur, gewone rolklaver, gewone brunel, schapenzuring, 
gewone engelwortel, echt wilgenroosje, grote ratelaar. Bovendien groeit er dicht bij de spreng 
een groepje van acht rietorchissen. Deze zijn beschermd. Nabij de spreng groeit verder grote 
wederik, heelblaadjes en blaassilene. Het oude gebouw erachter is in slechte staat en kan 
meerdere beschermde diersoorten herbergen (vogels en zoogdieren).

De Oude Klarenbeek (oostelijk deel)

Dit perceel is vrijwel ontoegankelijk vanwege de vegetatie. Er staan oude douglassparren (ca. 
60 cm doorsnee), zomereiken (doorsnee ca. 30 cm) en diverse kleinere/jongere bomen (gewone 
es, zomereik, Robinia, hazelaar, plataan, zwarte els, ruwe berk. Het heeft het karakter van een 
bosstrook. De ruimte tussen de bomen is vol gegroeid met bosbraam. Op enkele nog enigszins 
open plekjes overheerst een grazige vegetatie met ook soorten als vingerhoedskruid en brem. 
Langs het fietspad is een dichte strook jonge, enkele meters hoge, beuken aanwezig. Vele 
broedvogels worden verwacht. Er was een grote bonte specht aanwezig.

De Oude Klarenbeek (westelijk deel)

Het naar de weg gelegen deel kent nauwelijks bomen van formaat, maar wel jong bos 
(zomereik, grove den, ruwe berk, schietwilg, beuk) met bosbraam. Op kleine meer open plekjes 
groeit brem, dagkoekoeksbloem, vingerhoedskruid, brem e.d. Erachter begint een deel met veel 
en grote bomen. Op de overgang staan grote rode beuken. De vraag is of de bouwvlakken het 
voortbestaan van deze reuzenbeuken in de weg staat. Aan vogels werden merel, zanglijster, 
vink, zwartkop en roodborst waargenomen.

Een van de kavels is reeds bebouwd en toont hoe in de praktijk met het bos wordt omgegaan. 
Er staan als restant van het bos in de tuin strak in het gazon naast een zomereik nog enkele 
grote douglassparren die hoog opgekroond zijn. Verder is er nauwelijks natuurlijke begroeiing 
over. Ook is er een boomhut gebouwd. Het op de duur aantasten of verdwijnen van het 
bestaande groen op de uit te geven percelen en daarmee het boskarakter aldaar valt te 
voorzien.

conclusie

Met het vaststellen van het bestemmingsplan zullen meerdere natuurwaarden, zoals planten en 
dieren verdwijnen. De meeste hiervan kennen echter geen bescherming op wettelijke basis. 
Nabij het te bestemmen bouwvlak op het molenterrein groeien rietorchissen. Op het afgegraven 
deel langs de Ugchelsegrensweg kunnen levendbarende hagedissen voorkomen. Dit laatste zou 
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nader onderzocht dienen te worden. Beide soorten staan in tabel 2 van de AMvB en kennen een 
vrij strikte bescherming binnen de Flora- en faunawet. Indien gewerkt wordt conform een 
erkende gedragscode is geen ontheffing nodig. Als maatregel kan gedacht worden aan een 
verplaatsing van de soorten tot buiten de gevarenzone (ontheffingsplichtig of gedragscode 
nodig). Met ingang van 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet Natuurbescherming in en is de 
beschermde status van deze soorten onzeker. 

De kavels langs de De Oude Klarenbeek hebben het karakter van bos, dat door de uitgifte 
aangetast zal worden. Het verlies aan bos wordt financieel gecompenseerd en komt ten goede 
van de Groene Kluis. 

Compensatie en verevening

De ontwikkelingen in gebied  leiden tot een vermindering van natuurbestemmingen. In totaal is 
dat berekend op 3150 m2 aan natuurbestemming dat verdwijnt. Tegelijkertijd wordt er 750 m2 
aan natuurbestemming toegevoegd. Netto levert dat een verlies van ca. 2400 m2 op. In een 
eerdere bestemmingsplanfase is een 50% compensatie toegepast omdat de compensatie 
plaatsvond t.l.v. boskavels. Rekening houdend met dat gegeven is de compensatie uiteindelijk 
gesteld op 1200m2. Deze 1200 m2 zal elders vervangen worden; daartoe wordt een financiële 
regeling getroffen waarbij de gelden gereserveerd worden voor natuurontwikkelingsprojecten ter 
ontwikkeling van de groene hoofdstructuur van de Groene Mal.

5.4  Archeologie

Zoals in paragraaf Archeologische beleidskaart al is uiteengezet heeft de gemeenteraad op 18 juni 2015 
de Archeologische beleidskaart 2015 vastgesteld. Op deze beleidskaart is voor het hele grondgebied 
van de gemeente Apeldoorn aangegeven hoe groot de kans op het aantreffen van archeologische sporen 
en vondsten is.

Het plangebied ligt op de beleidskaart voor het overgrote deel in een zone met een (middel)hoge 
archeologische verwachting (categorie 4). Dit wil zeggen dat er in dat deel van het plangebied sprake is 
van een archeologische onderzoeksplicht, indien er bodemingrepen plaats (gaan) vinden met een 
oppervlakte groter dan 500 m2 en dieper dan 35 cm -Mv (zoals vastgesteld in de AHN2). Een kleine 
strook langs de Ughelsegrensweg heeft een lage archeologische verwachting (categorie 5), waar de 
onderzoeksgrenzen 2.500 m2 en 35 cm -Mv bedragen. 

De (middel)hoge en lage archeologische verwachtingen van het plangebied zijn gebaseerd op de 
geomorfologische en bodemkundige situatie ter plaatse. Het plangebied ligt voornamelijk op een kleine 
daluitspoelingswaaier (middelhoge verwachting), waarbinnen een dalvormige laagte loopt langs de 
Ughelsegrensweg (lage verwachting). De bodem ter plaatse bestaat uit gooreerdgronden en 
veldpozolgronden. 

Onderzoeksresultaten

De rechthoekige deelplangebieden langs de Oude Klarenbeek op de plankaart zijn reeds volledig 
archeologisch onderzocht, samen met enkele andere percelen die destijds tot plan Veldekster werden 
gerekend (bureau- en booronderzoek in 2012, proefsleuvenonderzoek in 2013). Deze delen hoeven 
straks op de plankaart dan ook geen archeologische gebiedsaanduiding meer te krijgen;

Het driehoekige deelplangebied langs de Ughelsegrensweg valt binnen een gebied dat in 2010 nog deel 
uitmaakte van plan Wegenerterrein. Hier is destijds booronderzoek uitgevoerd, op basis waarvan de 
gemeente heeft geadviseerd om vervolgonderzoek d.m.v. proefsleuven uit te voeren, o.a. op de locaties 
van de vier bouwvlakken die nu op de plankaart staan. Dit proefsleuvenonderzoek is destijds niet 
uitgevoerd, omdat de bestemmingsplanherziening die destijds speelde geen doorgang vond.
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In het kader van onderhavig bestemmingsplan wordt het proefsleuvenonderzoek alsnog uitgevoerd. 

5.5  Financieel-economische uitvoerbaarheid

De wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van de bebouwingsmogelijkheden van uit 
te geven kavels voor de realisatie van vrijstaande woningen op de locaties de Boswoningen en 
de Ugchelse Enk. 

De boskavels maken onderdeel uit van een samenwerkingsverband waarin de gemeente 
participeert. De grondopbrengsten wijzigen niet door deze aanpassing waardoor de 
economische uitvoerbaarheid blijft verzekerd.

De Ugchelse Enk wordt door private partijen ontwikkeld. Het aantal uit te geven m2 en het 
aantal maximaal te realiseren woningen wijzigen niet door de planaanpassing. Er bestaat  géén 
verplichting voor de opstelling van een exploitatieplan, omdat de kosten anderszins zijn 
verzekerd.
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6  JURIDISCHE PLANOPZET

6.1  Inleiding

In hoofdstuk RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET is de voorgestane invulling van het 
plangebied beschreven. Hoofdstuk UITVOERBAARHEID toont 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 Karakter bestemmingsplan wordt het 
karakter van dit bestemmingsplan beschreven. Paragraaf Bestemmingen beschrijft de gebruikte 
bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave van de bestemmingen op de 
plankaart beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de regeling geïnterpreteerd moet worden. 
In paragraaf Algemene regels en overgangs- en slotregels tenslotte worden de algemene regels 
en de overgangs- en slotregels besproken. 

6.2  Karakter bestemmingsplan

Bestemmingsplan Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen is een 
ontwikkelingsplan, mett als doelstelling te komen tot een stedebouwkundige afronding van het 
woningbouwproject De Veldekster. De voorgestelde aanpassingen in de kavel- en 
bebouwingsopzet hebben als vertrekpunt de geldende regeling en de bestaande situatie. 

6.3  Bestemmingen

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

Bos

Op de gronden met de bestemming Bos zijn bos, struikgewas, hakhout en afschermende 
groenbeplanting toegestaan. Verder zijn paden, in- en uitritten en nutsvoorzieningen 
toegestaan. 

Verkeer - Verblijfsgebied 

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie 
hebben. Dit betreft de wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in 
de woongebieden. 

Wonen 

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op de 
plankaart een bouwvlak gegeven. Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand, twee-onder-een-kap en 
aaneengebouw. Ter plaatse van de aanduiding twee-aaneen zijn zowel 
twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan. 

Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mogen worden gesitueerd in 
achtererfgebied. Hiermee is aansluiting gezocht met de regeling voor het vergunningvrij bouwen 
van bijbehorende bouwwerken. De definities van de begrippen achtererfgebied, voorerfgebied en 
openbaar toegankelijk gebied zijn uit artikel 2 lid 3 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht 
overgenomen.

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. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet 
meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd. 
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Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van de gebouwen voor beroepsuitoefening en 
niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige 
beperkingen gesteld, waaronder aan de daarvoor te gebruiken oppervlakte, 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.

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. 

6.4  Algemene regels en overgangs- en slotregels

6.4.1  Algemene regels

In hoofdstuk ALGEMENE REGELS (Algemene regels) staan de regels die gelden voor alle 
bestemmingen. In artikel Algemene bouwregels zijn bouwregels opgenomen die voor alle 
bestemmingen gelden. Lid Algemene regels bevat onder andere de bepaling over ondergronds 
bouwen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen alleen daar is toegestaan waar ook 
bovengronds gebouwd mag worden, mits er een functionele relatie bestaat met de bovengronds 
toegelaten functie. 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. 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 Afdekking van gebouwen 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 Algemene gebruiksregels staan de algemene gebruiksregels. In lid Gebruik in strijd 
met de bestemming is beschreven welke vormen van gebruik in ieder geval gelden als gebruik in 
strijd met de bestemming. In lid Strafbepaling is het daadwerkelijke strijdig gebruik strafbaar 
gesteld. Deze strafbaarstelling is noodzakelijk voor vormen van gebruik die onwenselijk zijn en 
waarvoor het bestemmingsplan dus niet de mogelijkheid biedt daarvoor een 
omgevingsvergunning te verlenen; de strafbaarstelling van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is derhalve niet van toepassing.
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In artikel Algemene procedureregels 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 Verwijzing naar 
andere wettelijke regelingen 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. 

6.4.2  Parkeren

Door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn op 29 november 2014 de 
stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening vervallen. De stedenbouwkundige 
bepalingen van de Bouwverordening waren in Apeldoorn overwegend nog van belang vanwege de 
koppeling met de parkeernormen. Door het vervallen van deze bepalingen moet, daar waar het 
aanwezig zijn van voldoende ruimte voor het parkeren van auto's in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening nodig is, in het bestemmingsplan een regeling voor het parkeren worden 
opgenomen.

In dit bestemmingsplan is in de Algemene gebruiksregels van artikel Algemene gebruiksregels 
in lid Gebruiksregel parkeren een Gebruiksregel parkeren opgenomen. Hierin is bepaald dat 
gebruik van gronden en bouwwerken zonder dat op de eigen kavel of in het openbaar gebied 
voldoende ruimte voor het parkeren van auto's aanwezig is, geldt als gebruik in strijd met de 
bestemming. Verder is bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen, uitbreiden en/of 
het wijzigen van het gebruik alleen wordt verleend als wordt aangetoond dat er op de eigen kavel 
of in het openbaar gebied voldoende ruimte voor het parkeren van auto's aanwezig is. In de 
Algemene afwijkingsregels van artikel Algemene afwijkingsregels is in lid Afwijkingsbevoegdheid 
parkeren de bevoegdheid opgenomen om van deze parkeerbepalingen af te wijken wanneer het 
voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit of 
als op andere wijze in de benodigde parkeerruimte wordt voorzien.

De uitleg bij de uitoefening van deze bevoegdheden wordt, zoals op grond van artikel 3.1.2 lid 2 
onder a Bro mogelijk is, afhankelijk gesteld van de beleidsregel over de toepassing van die 
bevoegdheid. Het gaat dan om de beleidsregel die op het moment van uitoefening van die 
bevoegdheid geldig is.

Als uitwerking van deze algemene parkeerregel wordt een beleidsregel opgesteld die uitleg 
geeft over de toepassing hiervan. Deze beleidsregel zal de op 24 juni 2004 vastgestelde notitie 
'Actualisatie Parkeernota' vervangen. Tot dat moment zal de geldende parkeernota, die als 
bijlage aan de regels van het bestemmingsplan wordt toegevoegd, deze rol vervullen. Ter 
verduidelijking hiervan wordt opgemerkt dat, conform de vaste beleidslijn hierin, eventuele 
historische parkeertekorten worden betrokken bij de toetsing of er voldoende parkeerruimte is. 
Het gestelde over parkeren in de op 9 juli 2009 vastgestelde Verkeersvisie 2010-2020 (paragraaf 
4.4) betreft een nadere uitleg van de notitie 'Actualisatie Parkeernota' en vormt dan ook 
onderdeel van de toetsing.

6.4.3  Bepalingen over waarden, milieuzones en andere zones

In hoofdstuk 3 zijn ook de regels voor de in het plangebied voorkomende waarden, 
belemmeringenzones en dergelijke opgenomen. Dit zijn regels voor waarden, 
belemmeringenzones en dergelijke die in meerdere bestemmingen voorkomen. Door middel van 
gebiedsaanduidingen is aangegeven waar deze zones voorkomen. 

Beken en sprengen

De (gebieds)aanduiding 'overige zone - beken en sprengen' is gegeven aan het tracé van de 
beek. De gronden zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor 
het beheer, herstel en onderhoud van de landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en 
sprengen. De regeling beoogt ook de beekoevers te beschermen. Daarom is het 
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aanduidingsvlak beduidend breder dan de beek zelf. Op de gronden waar deze aanduidig 
voorkomt 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 landschappelijke en ecologische waarden van de 
beek of spreng niet mogen worden aangetast. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, 
en werkzaamheden geldt dat ze alleen mogen worden uitgevoerd nadat daarvoor een 
omgevingsvergunning is verleend.

Bijzondere bomen

De bepalingen voor bijzondere bomen zijn 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 op de plankaart 
aangegeven. In de regels is bepaald dat, daar waar de aanduiding 'bijzondere boom' voorkomt, 
de afstand van bebouwing tot het hart van de boom ten minste 10 meter dient te bedragen; 
onder voorwaarden kan het bevoegd gezag afwijken van de bouwregels voor het verkleinen van 
deze afstand tot 5 meter. 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 
monumentale boom aangeduide boom slechts toegestaan indien een omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend.

Archeologie

De Archeologische beleidskaart 2015 kent zes categorieën gebieden met een verschillende 
archeologische verwachting. Voor twee van die categorieën bevat het bestemmingsplan geen 
regeling. De bescherming van terreinen met monumentale archeologische waarden, oftewel de 
archeologische monumenten, is geregeld in de Monumentenwet en de gemeentelijke 
monumentenverordening. Van de zones met geen archeologische verwachting staat vast dat er 
geen archeologische waarden (meer) zijn. Voor de overige vier categorieën wordt in 
bestemmingsplannen een beschermende regeling opgenomen. 

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als Terrein met vastgestelde 
archeologische waarden hebben de aanduiding 'overige zone – vastgestelde archeologische 
waarden' gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als Terrein met archeologische waarden 
hebben de aanduiding 'overige zone – archeologische waarden' gekregen. Voor beiden geldt dat 
bij het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwwerk waarvoor een 
bodemingreep wordt gedaan met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (vastgestelde 
archeologische waarden) respectievelijk 100 m2 (specifieke archeologische waarden) en een 
diepte van 35 cm onder het vastgestelde maaiveld tevens een archeologisch onderzoeksrapport 
moet worden ingediend. Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als 
Zone met (middel)hoge archeologische verwachting hebben de aanduiding 'overige zone – hoge 
archeologische verwachtingswaarde' gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als Zone met lage 
archeologische verwachting hebben de aanduiding 'overige zone – lage archeologische 
verwachtingswaarde' gekregen. Hiervoor geldt dat bij het indienen van een aanvraag om 
omgevingsvergunning voor een bouwwerk waarvoor een bodemingreep wordt gedaan met een 
oppervlakte van meer dan 500 m2 (hoge archeologische verwachtingswaarde) respectievelijk 
2.500 m2 (lage archeologische verwachtingswaarde) en een diepte van 35 cm onder het 
vastgestelde maaiveld tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend.

Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die mogelijke 
archeologische waarden in de bodem kunnen verstoren geldt voor alle vier de categorieën dat ze 
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niet mogen worden uitgevoerd tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Daarbij 
gelden dezelfde oppervlakten en diepte als hiervoor genoemd. De vergunning kan alleen worden 
verleend als uit archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden niet onevenredig 
worden aangetast.

Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit 
eerder uitgevoerd onderzoek) in voldoende mate is vastgesteld, is het niet nodig nieuw 
onderzoek uit te voeren. 

Als uit het archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische waarden door het 
oprichten van het bouwwerk of door het uitvoeren van de werkzaamheden zullen worden 
verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de omgevingsvergunning 
verbinden. Deze voorschriften kunnen bestaan uit het treffen van technische maatregelen of uit 
het uitvoeren van nader onderzoek; van beide dient verslag aan het bevoegd gezag uitgebracht 
te worden. 

Archeologisch onderzoek kent vele vormen en maten. Voor het archeologische 
onderzoeksrapport dat bij een vergunningaanvraag moet worden ingediend wordt meestal in 
eerste instantie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd, eventueel aangevuld met een 
verkennend booronderzoek. Veelal is na deze fase bekend of vrijgave van het terrein mogelijk is 
of dat nader (of aanvullend) onderzoek noodzakelijk is. Het nader of aanvullend onderzoek, dat 
bij wijze van voorschrift aan de omgevingsvergunning verplicht kan worden gesteld, kan 
bijvoorbeeld bestaan uit een gedetailleerder booronderzoek of het graven van proefsleuven om 
een vindplaats op te sporen of uit te sluiten. Uiteindelijk kunnen deze vormen van onderzoek 
erin resulteren dat een behoudenswaardige archeologische vindplaats is aangetroffen. 
Afhankelijk van de ontwikkeling zal de vindplaats in dat geval ex situ (door een opgraving) of in 
situ (door inpassing in het plan) behouden moeten worden.

Bepalend voor het al dan niet bestaan van een onderzoeksverplichting zijn steeds de 
oppervlakte en de diepte van de bodemingreep. Bij de oppervlakte van de bodemingreep gaat 
het om de daadwerkelijk verstoorde oppervlakte. Als een gebouw op stroken gefundeerd wordt 
en er geen extra graafwerk plaatsvindt, dan geldt als bodemingreep alleen de oppervlakte van de 
strokenfundering. Wordt daarentegen ook de grond tussen de stroken dieper dan 35 cm 
vergraven, dan geldt als bodemingreep de volledige oppervlakte van het gebouw. Wanneer een 
gebouw wordt onderkelderd, wordt in de regel een flink grotere bouwput gegraven dan de 
oppervlakte van het gebouw. Daarom geldt als bodemingreep bij een onderkeldering de 
oppervlakte van de bouwput. Om dit zeker te stellen is in artikel 2 Wijze van meten bepaald hoe 
de oppervlakte van een bodemingreep moet worden gemeten.

In de regels is bepaald dat de diepte van de bodemingreep wordt bepaald vanaf de vastgestelde 
maaiveldhoogte van het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2). De AHN2 is een digitale 
hoogtekaart van Nederland, met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze 
hoogtegegevens die de ligging van het maaiveld met grote nauwkeurigheid weergeeft. Door het 
hanteren van deze vastgestelde hoogteligging wordt bereikt dat niet alleen bij een eenmalige 
bodemingreep dieper dan 35 cm onder AHN2-maaiveld er een plicht tot het uitvoeren van 
archeologisch onderzoek is, maar dat dat ook het geval is als er in de loop der jaren bij 
achtereenvolgende activiteiten meer dan 35 cm onder deze vastgestelde maaiveldhoogte 
gegraven wordt. In de begripsbepalingen is een definitie van het begrip AHN2-maaiveld 
opgenomen.

6.4.4  Overgangs- en slotregels

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

7.1  Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is met de dorpsraad Ugchelen besproken. De 
Doerpsraad heeft in in kunnen stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de 
bestemmingsplannen. 

7.2  Inspraak

Omdat de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk slechts een beperkte invloed op de 
omgeving heeft, heeft de gemeente geen gelegenheid geboden om een inspraakreactie op het 
bestemmingsplan in te dienen. Wel is er op 6 juli 2016 een infomatieavond gehouden voor 
omwonenden. 
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REGELS
behorende bij het bestemmingsplan Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan
Het bestemmingsplan Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen mett 
identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1297-ont1 van de gemeente Apeldoorn.

1.2  bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen.

1.3  aan- of uitbouw
Een aan een woning toegevoegd visueel ondergeschikt bouwdeel, waarin woonfuncties zijn 
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  achtererfgebied
Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit 
evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw 
opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

1.9  AHN2-maaiveld
De maaiveldhoogte die is vastgelegd in het Actueel Hoogtebestand Nederland 2.

1.10  ander werk
Een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. 

1.11  antennedrager
Een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.12  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.

1.13  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.
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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, 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  bestaand
bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan legaal 
aanwezig of in uitvoering is dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning;
bij gebruik: het legale gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan.

1.18  bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.

1.19  bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.20  bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk. 

1.21  bouwgrens
De grens van een bouwvlak.

1.22  bouwlaag
Een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering gelijke 
bouwhoogte liggende vloeren of balklagen.

1.23  bouwvlak
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.24  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.

1.25  bruto vloeroppervlakte
De gezamenlijke vloeroppervlakte ten dienste van kantoren, winkels, horeca of andere bedrijven, 
met inbegrip van de daarbij behorende magazijnruimte en overige dienstruimten.

1.26  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.

1.27  bijzondere boom
Een als zodanig aangeduide boom, die is vermeld op de krachtens de Algemene Plaatselijke 
Verordening vastgestelde lijst van bijzondere bomen.
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1.28  dependance
Een voor de huisvesting van een zelfstandig huishouden geschikt gebouw, dat blijvend 
onderdeel uitmaakt van de kavel van de woning.

1.29  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.

1.30  dienstverlening
Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een 
balie) te woord wordt gestaan en geholpen.

1.31  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.

1.32  folly
Een bouwwerk bedoeld ter verfraaiing, als blikvanger of oriëntatiepunt, niet noodzakelijkerwijs 
functioneel van aard.

1.33  gebouw
Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.

1.34  groepsaccommodatie
Een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat niet voor permanente bewoning bestemd is en 
dat gedurende het hele jaar gebruikt wordt voor recreatief nachtverblijf door wisselende groepen 
personen.

1.35  hoofdgebouw
Een gebouw dat op een kavel door zijn ligging, constructie, afmetingen of functie als 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.36  kamerverhuurbedrijf
Het exploiteren van onroerende zaken door bedrijfsmatige verhuur van in hoofdzaak afzonderlijke 
kamers ten behoeve van bewoning.

1.37  kampeermiddel
Een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander 
voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen recreatiewoning, trekkershut of 
stacaravan zijnde; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele 
blijvend zijn bestemd of opgericht.

1.38  kantoor
Een (deel van een) gebouw dat door aard, indeling en inrichting kennelijk is bedoeld voor het 
verrichten van werkzaamheden van hoofdzakelijk administratieve aard.

1.39  kavel
De bij een bestaand of te realiseren hoofdgebouw behorende gronden, samenvallend met de 
eigendomsgrens of met de grens van het gehuurde.
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1.40  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.

1.41  openbaar toegankelijk gebied
Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek 
algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting 
van percelen door langzaam verkeer.

1.42  overkapping
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten 
hoogste één wand.

1.43  peil
Het gemiddelde afgewerkte bouwterrein dat aansluit aan de naar de weg dan wel openbare 
ruimte gekeerde gevel.

1.44  permanente bewoning
Gebruik als woonadres als bedoeld in de Wet basisregistratie personen, 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 basisregistratie personen bepaalde leidt tot 
inschrijving in de basisregistratie personen 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 woonadres beschikt.

1.45  prostitutie
Het tegen betaling hebben van seksuele omgang met anderen. 

1.46  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. 

1.47  recreatieverblijf
Een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf, niet zijnde 
permanente bewoning, en dat gedurende het hele jaar gebruikt wordt voor recreatieve 
doeleinden door wisselende personen. 

1.48  recreatiewoning
Een gebouw of gedeelte van 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 dat gedurende het hele jaar gebruikt wordt voor verblijfsrecreatie. 

1.49  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 en/of een inrichting waarbinnen een risicobron aanwezig is met een contour 
voor het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar berekend conform de uitgangspunten zoals 
vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen.
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1.50  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.

1.51  stacaravan
Onderkomens, onder welke benaming ook aangeduid, die uitsluitend of in hoofdzaak dienen of 
kunnen dienen tot het dag- en/of nachtverblijf van een of meer personen, en die door de 
aanwezigheid van een chassis, assenstelsel en wielen wel over een korte afstand kunnen 
worden verreden, doch niet bestemd en/of geschikt zijn om regelmatig en op normale wijze op 
de verkeerswegen als een aanhangsel van een personenauto te worden voortbewogen. Ook 
indien deze onderkomens wegens daaraan of daarbij aangebrachte wijzigingen of voorzieningen 
niet of niet meer geschikt zijn om te worden verreden, worden zij aangemerkt als stacaravan.

1.52  trekkershut
Een gebouw zonder sanitaire voorzieningen, geen woonkeet en geen stacaravan of een ander 
bouwwerk op wielen zijnde, dat niet voor permanente bewoning bestemd is en dat gedurende 
het hele jaar gebruikt wordt voor .

1.53  twee-onder-een-kapwoningen
Twee woningen waarvan de hoofdgebouwen aan elkaar zijn gebouwd. 

1.54  verblijfsgebied
Gebied bedoeld voor verblijf, waartoe in ieder geval (ontsluitings)wegen, fiets- en voetpaden, 
water, parkeer-, groen- en speelvoorzieningen en hondenuitlaatplaatsen worden gerekend.

1.55  voorerfgebied
Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.56  windturbine
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de opwekking van energie door benutting 
van windkracht.

1.57  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.
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1.58  woning
Een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van 
personen.

1.59  woonadres
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 ten minste twee derde van de tijd zal overnachten.

1.60  woonwagen
Een voor huisvesting van personen bestemd gebouw dat is geplaatst op een  en dat in zijn 
geheel of in delen kan worden verplaatst.

1.61  zakelijke dienstverlening
Kantoor met baliefunctie ten behoeve van publieksgerichte commerciële en/of maatschappelijke 
dienstverlening.

1.62  zonnecollector
Een bouwwerk ten behoeve van de opvang van zonne-energie.

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.

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
Boven peil tussen de buitenwerkse gevelvlakken, dakvlakken en harten van scheidsmuren.

2.7  de bodemingreep
De oppervlakte van de bodem die daadwerkelijk is afgegraven dan wel wordt afgegraven bij de 
uitvoering van een verleende omgevingsvergunning.

2.8  de dakhelling
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Bos

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bos, struikgewas, hakhout en afschermende groenbeplanting;
b. behoud, bescherming en versterking van het bos met de aldaar voorkomende landschaps- 

of natuurwaarden;
c. fiets-, voet- en ruiterpaden;
d. in- en uitritten;
e. nutsvoorzieningen;
f. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;
met de daarbij behorende bouwwerken.

3.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 7 en de regels voor gebiedsaanduidingen van 
hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing Maximum 

oppervlakte

Maximum 

goothoogte

Maximum 

bouwhoogte

Bijzondere regels

Bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, met 

uitzondering van 

overkappingen

2,50 m - van de bouwhoogtebepaling zijn 

bruggen uitgezonderd 

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van het bos nadere eisen 
stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 16 opgenomen procedureregels van 
toepassing.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

3.4.1  Vergunningplicht
Het is verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning:

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.

3.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder 3.4.1 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.
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3.4.3  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 het bos niet onevenredig wordt of kan worden aangetast.

Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verblijfsgebied;
b. watergangen en overige voorzieningen voor de waterhuishouding;
c. nutsvoorzieningen;
d. tuin;
e. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;
met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 7 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 Maximum 

oppervlakte

Maximum 

goothoogte

Maximum 

bouwhoogte

Bijzondere regels

Bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde 

speel- en 

klimtoestellen: 4 m 

(4.3) 

erf- en 

terreinafscheidingen: 

1 m 

overig: 2,50 m

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 4.2 bepaalde ten 
behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits 
hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige kwaliteit die met 
het plan is beoogd en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.

Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen,
b. beroepsuitoefening aan huis;
c. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
d. nutsvoorzieningen;
e. tuin en/of erf;
f. voorzieningen voor de waterhuishouding;
g. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;
met de daarbij behorende bouwwerken.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Toegestane woningtypen
Als woningtypen zijn toegestaan:
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a. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen': twee-onder-een-kapwoningen ;
b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand': vrijstaande woningen.

5.2.2  Bebouwingsschema
Naast de algemene bouwregels van artikel 7 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 5.4 genoemde 
afwijkingen.

Bebouwing Maximum 

oppervlakte/inhou

d

Maximum 

goothoogte

Maximum 

bouwhoogte

Bijzondere regels

Woningen ter plaatse 

van de aanduidingen 

'vrijstaand' en 

'twee-aaneen'

bouwvlak, mits niet 

meer dan 60% van de 

kavel (met inbegrip 

van alle op de kavel 

aanwezige 

bebouwing) 

bebouwd wordt, met 

inachtneming van de 

ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum 

volume (m3)' 

aangegeven waarde

de ter plaatse 

van de 

aanduiding 

'maximum 

goothoogte (m), 

maximum 

bouwhoogte (m)' 

aangegeven 

waarde

de ter plaatse 

van de 

aanduiding 

'maximum 

goothoogte (m), 

maximum 

bouwhoogte 

(m)' 

aangegeven 

waarde

- binnen het bouwvlak bedraagt de 

afstand tot de zijdelingse 

perceelsgrens, voorzover de 

woningen daarop niet aaneen 

gebouwd zijn, voor woningen ter 

plaatse van de aanduidingen 

'vrijstaand' en 'twee-aaneen' ten 

minste 2,50 m 

- ter plaatse van de aanduiding 

'maximum aantal woningen' mag het 

aantal woningen niet meer bedragen 

dan de aangegeven waarde

Bijgebouwen, 

overkappingen en 

aan- of uitbouwen 

bij woningen ter plaatse 

van de aanduidingen 

'vrijstaand', 

'twee-aaneen''

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; 

mits niet meer dan 

60% van de kavel 

(met inbegrip van alle 

op de kavel 

aanwezige 

bebouwing) 

bebouwd wordt; 20 

m² is in ieder geval 

toegestaan

bijgebouwen en 

aan- of 

uitbouwen: 3 m

bijgebouwen en 

aan- of 

uitbouwen: 5 

m 

overkappingen: 

3 m 

- situering in achtererfgebied (5.4c) 

- de bouwhoogte van aan- en 

uitbouwen ter plaatse van de 

specfiieke bouwaanduiding ' 

'afwijkende hoogtematen aanbouwen' 

bedraagt niet meer dan de aangegeven 

waarde 

- voor het bepalen van de oppervlakte 

worden niet meegeteld aan- of die 

worden gesitueerd daar waar volgens 

deze regels de bouw van een woning  

is toegestaan

- 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-installat

ies: 15 m 

overig: 2 m

de bouwhoogte van erf- en 

terreinafscheidingen in voorerfgebied 

bedraagt ten hoogste 1 m (5.4d)
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5.3  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 stedenbouwkundige kwaliteit die met het plan is beoogd;
b. het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken;
c. het bewerkstelligen van een onderlinge afstemming van de bebouwing.
Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 16 opgenomen procedureregels van 
toepassing.

5.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 5.2 bepaalde 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 de stedenbouwkundige kwaliteit die met 
het plan is beoogd en de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.

5.5  Specifieke gebruiksregels

5.5.1  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.

5.5.2  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. detailhandel is uitsluitend toegestaan in de vorm van verkoop via Internet, met dien 

verstande dat uitstalling ten verkoop en het ter plaatse afhalen van goederen door klanten 
niet is toegestaan;

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.
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 6  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 7  Algemene bouwregels

7.1  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. Daar waar volgens deze regels bebouwing is toegestaan, mag tevens ondergronds worden 

gebouwd, met dien verstande dat uitsluitend zijn toegestaan ruimten die een functionele 
eenheid vormen met de ter plaatse toegestane functies, 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 3,50 m bedraagt.
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. 

f. Voor zover legaal gebouwde (delen van) bouwwerken op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan niet voldoen aan de in het plan genoemde maten en situering gelden de dan 
aanwezige maten en situering, uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als vervangende 
regel. 

7.2  Afdekking van gebouwen 

7.2.1  Afdekbepaling
Ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum 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 maximum 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 (denkbeeldige) dakvlakken 
als bedoeld onder a, zijn toegestaan.

7.2.2  Aanwezige afwijkende afdekking
Voorzover een (deel van een) gebouw op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan niet 
voldoet aan de onder 7.2.1 voorgeschreven afdekking geldt de dan aanwezige afdekking, 
uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als vervangende regel.
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7.2.3  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 de stedenbouwkundige 
kwaliteit die met het plan is beoogd.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 16 opgenomen procedureregels van 
toepassing.

7.2.4  Afwijken van de afdekbepaling
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het onder 7.2.1 bepaalde, 
voor zover dit geen onevenredige afbreuk doet aan de stedenbouwkundige kwaliteit zoals door 
het aangeven van een goothoogte en/of bouwhoogte is beoogd. 

of 

Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  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. het gebruik van bouwwerken die bestemd zijn voor  ten behoeve van permanente bewoning.
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.

8.2  Strafbepaling

Overtreding van het in lid 8.1 bepaalde is een strafbaar feit.

8.3  Gebruiksregel parkeren

8.3.1  Gebruiksregel
Als gebruik in strijd met de bestemming geldt het gebruik van gronden of bouwwerken waarbij 
niet in voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren van auto's ter plaatse 
van de eigen kavel en/of het openbaar gebied. Dit volgens de notitie 'Actualisatie Parkeernota' 
zoals vastgesteld op 24 juni 2004, die is opgenomen in bijlage 2 van de Bijlagen, dan wel, bij 
intrekking hiervan, een beleidsregel over de toepassing van artikel 8 lid 8.3 en artikel 14 lid 14.2.

8.3.2  Voorwaardelijke verplichting
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden en het wijzigen van het gebruik van 
gebouwen en gronden wordt slechts verleend indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat in 
voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren van auto's ter plaatse van de 
eigen kavel en/of het openbaar gebied. Dit volgens de notitie 'Actualisatie Parkeernota' zoals 
vastgesteld op 24 juni 2004, die is opgenomen in bijlage 2 van de Bijlagen, dan wel, bij 
intrekking hiervan, een beleidsregel over de toepassing van artikel 8 lid 8.3 en artikel 14 lid 14.2.
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Artikel 9  overige zone - beken en sprengen

9.1  Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - beken en sprengen' zijn de gronden, naast de 
aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het beheer, herstel en onderhoud van 
landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle beken en sprengen.

9.2  Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - beken en sprengen' mogen, in afwijking van de 
andere aldaar voorkomende bestemming(en), uitsluitend bouwwerken ten dienste van het 
beheer van de beken en sprengen worden gebouwd.

9.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 9.2 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 landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van de beek of spreng niet 
worden aangetast.

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

9.4.1  Vergunningplicht
Het is verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren die de waterhuishouding 
beïnvloeden door bemaling en onderbemaling, het draineren van gronden, het dempen van 
beken en/of sprengen en het slaan van putten;

b. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen;
c. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te 

brengen;
d. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
e. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee 

samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen.

9.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder 9.4.1 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.

9.4.3  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 beek of spreng niet onevenredig wordt of kan worden 
aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de beek of spreng niet onevenredig 
worden of kunnen worden verkleind. 

Artikel 10  overige zone - bijzondere boom

10.1  Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - bijzondere boom' zijn de gronden, naast de aldaar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van bijzondere 
bomen.
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10.2  Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - bijzondere boom' dient de afstand van bebouwing 
tot het hart van de als zodanig aangewezen boom tenminste 10 meter te bedragen. 

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 verkleinen van de genoemde afstand tot ten minste 5 meter uit het hart van de 
boom, mits dit geen wezenlijke negatieve gevolgen heeft voor de boom.

10.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

10.4.1  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.

10.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder 10.4.1 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 10.4.1 onder e, voor zover de Algemene Plaatselijke Verordening 

daarop van toepassing is.

10.4.3  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 11  overige zone - hoge archeologische verwachtingswaarde

11.1  Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - hoge archeologische verwachtingswaarde' zijn de 
gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming 
van archeologische waarden die voorkomen in het gebied waarvan de verwachting middelhoog 
tot hoog is dat er bij bodemingrepen archeologische sporen en/of vondsten worden aangetroffen.

11.2  Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - hoge archeologische verwachtingswaarde' gelden 
voor het oprichten van bebouwing de volgende regels:

a. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk 
waarvoor een bodemingreep wordt gedaan dieper dan 0,35 m onder het AHN2-maaiveld met 
een oppervlakte van meer dan 500 m2, dient 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. 
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b. In afwijking van het onder a bepaalde is het overleggen van een rapport niet nodig indien de 
archeologische waarden van de gronden met behulp van andere beschikbare informatie naar 
het oordeel van het bevoegd gezag afdoende zijn vastgesteld. 

c. Indien uit het onder a genoemde rapport dan wel uit de onder b bedoelde andere 
beschikbare informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de 
bodemingreep als bedoeld onder a 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 en tot het uitbrengen van een verslag 
waaruit naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate blijkt op welke wijze 
met de archeologische waarden is omgegaan;

2. de verplichting tot het uitvoeren van nader onderzoek en tot het uitbrengen van een 
verslag waarmee de archeologische waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate buiten de bodem behouden blijven.

11.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

11.3.1  Vergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet bepaalde is het verboden om ter plaatse van de 
aanduiding 'overige zone - hoge archeologische verwachtingswaarde' zonder of in afwijking van 
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren voor zover daarvoor een 
bodemingreep wordt gedaan dieper dan 0,35 m onder het AHN2-maaiveld met een oppervlakte 
van meer dan 500 m²:

a. grondwerkzaamheden, 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.

11.3.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder 11.3.1 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 regels 
van de Monumentenwet van toepassing zijn.

11.3.3  Beoordelingscriteria
a. De onder 11.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan 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 de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag 
betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld.

b. In afwijking van het onder a bepaalde is het overleggen van een rapport niet nodig indien de 
archeologische waarden van de gronden met behulp van andere beschikbare informatie naar 
het oordeel van het bevoegd gezag afdoende zijn vastgesteld. 
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11.3.4  Voorschriften aan omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

Indien uit het in lid 11.3.3 onder a genoemde rapport dan wel de in dat lid onder b bedoelde 
andere beschikbare informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de 
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld onder 11.3.1 zullen worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan 
de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 
waarden in de bodem kunnen worden behouden en tot het uitbrengen van een verslag 
waaruit naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate blijkt op welke wijze met 
de archeologische waarden is omgegaan;

b. de verplichting tot het uitvoeren van nader onderzoek en tot het uitbrengen van een verslag 
waarmee de archeologische waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende 
mate buiten de bodem behouden blijven.

11.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de aanduiding 'overige zone 
- hoge archeologische verwachtingswaarde geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien uit 
archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden van de gronden niet 
behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn. 

Artikel 12  overige zone - lage archeologische verwachtingswaarde

12.1  Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - lage archeologische verwachtingswaarde' zijn de 
gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming 
van archeologische waarden die voorkomen in het gebied waarvan de verwachting laag is dat er 
bij bodemingrepen archeologische sporen en/of vondsten worden aangetroffen.

12.2  Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - lage archeologische verwachtingswaarde' gelden 
voor het oprichten van bebouwing de volgende regels:

a. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk 
waarvoor een bodemingreep wordt gedaan dieper dan 0,35 m onder het AHN2-maaiveld met 
een oppervlakte van meer dan 2.500 m2, dient 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. In afwijking van het onder a bepaalde is het overleggen van een rapport niet nodig indien de 
archeologische waarden van de gronden met behulp van andere beschikbare informatie naar 
het oordeel van het bevoegd gezag afdoende zijn vastgesteld. 

c. Indien uit het onder a genoemde rapport dan wel uit de onder b bedoelde andere 
beschikbare informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de 
bodemingreep als bedoeld onder a 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 en tot het uitbrengen van een verslag 
waaruit naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate blijkt op welke wijze 
met de archeologische waarden is omgegaan;

2. de verplichting tot het uitvoeren van nader onderzoek en tot het uitbrengen van een 
verslag waarmee de archeologische waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate buiten de bodem behouden blijven.
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12.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

12.3.1  Vergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet bepaalde is het verboden om ter plaatse van de 
aanduiding 'overige zone - lage archeologische verwachtingswaarde' zonder of in afwijking van 
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren voor zover daarvoor een 
bodemingreep wordt gedaan dieper dan 0,35 m onder het AHN2-maaiveld met een oppervlakte 
van meer dan 2.500 m²:

a. grondwerkzaamheden, 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.

12.3.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder 12.3.1 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 regels 
van de Monumentenwet van toepassing zijn .

12.3.3  Beoordelingscriteria
a. De onder 12.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan 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 de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag 
betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld.

b. In afwijking van het onder a bepaalde is het overleggen van een rapport niet nodig indien de 
archeologische waarden van de gronden met behulp van andere beschikbare informatie naar 
het oordeel van het bevoegd gezag afdoende zijn vastgesteld.

12.3.4  Voorschriften aan omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

Indien uit het in lid 12.3.3 onder a genoemde rapport dan wel de in dat lid onder b bedoelde 
andere beschikbare informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de 
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld onder 12.3.1 zullen worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan 
de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 
waarden in de bodem kunnen worden behouden en tot het uitbrengen van een verslag 
waaruit naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate blijkt op welke wijze met 
de archeologische waarden is omgegaan;

b. de verplichting tot het uitvoeren van nader onderzoek en tot het uitbrengen van een verslag 
waarmee de archeologische waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende 
mate buiten de bodem behouden blijven.
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12.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de aanduiding 'overige zone 
- lage archeologische verwachtingswaarde geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien uit 
archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden van de gronden niet 
behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn. 

Artikel 13  overige zone - vastgestelde archeologische waarden

13.1  Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - vastgestelde archeologische waarden' zijn de 
gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming 
van archeologische waarden die voorkomen in het gebied waarvan is vastgesteld dat er zich een 
of meer behoudenswaardige archeologische vindplaatsen bevinden.

13.2  Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - vastgestelde archeologische waarden' gelden voor 
het oprichten van bebouwing de volgende regels:

a. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk 
waarvoor een bodemingreep wordt gedaan dieper dan 0,35 m onder het AHN2-maaiveld met 
een oppervlakte van meer dan 50 m2, dient 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. In afwijking van het onder a bepaalde is het overleggen van een rapport niet nodig indien de 
archeologische waarden van de gronden met behulp van andere beschikbare informatie naar 
het oordeel van het bevoegd gezag afdoende zijn vastgesteld. 

c. Indien uit het onder a genoemde rapport dan wel uit de onder b bedoelde andere 
beschikbare informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de 
bodemingreep als bedoeld onder a 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 en tot het uitbrengen van een verslag 
waaruit naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate blijkt op welke wijze 
met de archeologische waarden is omgegaan;

2. de verplichting tot het uitvoeren van nader onderzoek en tot het uitbrengen van een 
verslag waarmee de archeologische waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate buiten de bodem behouden blijven.

13.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

13.3.1  Vergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet bepaalde is het verboden om ter plaatse van de 
aanduiding 'overige zone - vastgestelde archeologische waarden' zonder of in afwijking van een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk 
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren voor zover daarvoor een 
bodemingreep wordt gedaan dieper dan 0,35 m onder het AHN2-maaiveld met een oppervlakte 
van meer dan 50 m²:

a. grondwerkzaamheden, 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.

Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen       concept,  augustus 2016 
72



13.3.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder 13.3.1 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 regels 
van de Monumentenwet van toepassing zijn.

13.3.3  Beoordelingscriteria
a. De onder 13.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan 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 de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag 
betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld.

b. In afwijking van het onder a bepaalde is het overleggen van een rapport niet nodig indien de 
archeologische waarden van de gronden met behulp van andere beschikbare informatie naar 
het oordeel van het bevoegd gezag afdoende zijn vastgesteld.

13.3.4  Voorschriften aan omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

Indien uit het in lid 13.3.3 onder a genoemde rapport dan wel de in dat lid onder b bedoelde 
andere beschikbare informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de 
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld onder 13.3.1 zullen worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan 
de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 
waarden in de bodem kunnen worden behouden en tot het uitbrengen van een verslag 
waaruit naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate blijkt op welke wijze met 
de archeologische waarden is omgegaan;

b. de verplichting tot het uitvoeren van nader onderzoek en tot het uitbrengen van een verslag 
waarmee de archeologische waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende 
mate buiten de bodem behouden blijven.

13.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de aanduiding 'overige zone 
- vastgestelde archeologische waarden' geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien uit 
archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden van de gronden niet 
behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

Artikel 14  Algemene afwijkingsregels

14.1  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan:

a. 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 
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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. ten aanzien van de voorgeschreven bouwhoogte voor antenne-installaties, voor zover de 
bouwhoogte daarvan niet meer dan 40 meter bedraagt en deze bouwhoogte noodzakelijk is 
in verband met het beoogde gebruik;

c. indien en voor zover het in geringe mate afwijken ten aanzien van bestemmingsgrenzen, 
bouwgrenzen, aanduidingsgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak 
noodzakelijk is ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het 
terrein;

d. 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;

e. 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;

f. voor het plaatsen van jeugd-ontmoetingsplaatsen, mits de oppervlakte niet meer dan 20 m2 
en de bouwhoogte niet meer dan 4 meter bedraagt.

14.2  Afwijkingsbevoegdheid parkeren

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in artikel 8 lid 8.3 
bepaalde indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 
overwegende bezwaren stuit of voor zover op andere wijze in de benodigde parkeerruimte wordt 
voorzien. Dit volgens de notitie 'Actualisatie Parkeernota', zoals vastgesteld op 24 juni 2004, 
dan wel, bij intrekking hiervan, een beleidsregel over de toepassing van artikel 8 lid 8.3 en 
artikel 14 lid 14.2.

14.3  Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in lid 14.1 is alleen mogelijk:

a. voor zover de stedenbouwkundige kwaliteit die met het plan is beoogd niet onevenredig 
wordt aangetast;

b. voor zover zich geen dringende redenen daartegen verzetten;
c. bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in lid 14.1 onder b voor een 

antenne-installatie met een bouwhoogte van meer dan 53 meter boven NAP: voor zover de 
antenne-installatie niet leidt tot een onaanvaardbare vermindering van de werking van de 
radar, blijkend uit een advies ter zake van de beheerder van de radar. 

14.4  Voorwaarden voor afwijken

a. Afwijken als bedoeld in lid 14.1 is alleen mogelijk:
1. voor zover de stedenbouwkundige kwaliteit die met het plan is beoogd niet onevenredig 

wordt aangetast;
2. voor zover zich geen dringende redenen daartegen verzetten;
3. bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in lid 14.1 onder b voor een 

antenne-installatie met een bouwhoogte van meer dan 53 meter boven NAP: voor zover 
de antenne-installatie niet leidt tot een onaanvaardbare vermindering van de werking van 
de radar, blijkend uit een advies ter zake van de beheerder van de radar. 

b. Afwijken als bedoeld in lid 14.2 is alleen mogelijk indien naar het oordeel van het bevoegd 
gezag geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan. 
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14.5  Aangrenzende percelen

Afwijken als bedoeld in lid 14.1 en lid 14.2 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.

14.6  Bouwwerken onder het overgangsrecht

Het in lid 14.1 onder e bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken als bedoeld in artikel 18 
van deze regels (Overgangsrecht bouwwerken).

Artikel 15  Algemene wijzigingsregels

15.1  Wijzigingsbevoegdheid algemeen

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.

15.2  Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden voor 
zover de in het gebied voorkomende karakteristieke bebouwing en de met het plan beoogde 
stedenbouwkundige kwaliteit niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 16  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 17  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 18  Overgangsrecht bouwwerken

18.1  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.

18.2  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%.

18.3  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 19  Overgangsrecht gebruik

19.1  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.

19.2  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.

19.3  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.

19.4  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 20  Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 
Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen.

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn

d.d.   nr. 
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Mij bekend,

De griffier,

Namens hem:

John de Meij

manager Team Omgevingsrecht & Advies
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Bijlage 1  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 dienstverlening 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 zakelijke dienstverlening: kantoren 1

9602 Schoonheidsspecialist op afspraak 1

9602 Kapper op afspraak 1

9609 Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd 1
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Bijlage 2  Notitie Actualisatie Parkeernota
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Inleiding   
 

 

In de raadsopdracht “Actualisering Verkeersbeleid” is een actualisatie van het 

parkeerbeleid, zoals dat in de Parkeernota van 1999 is vastgelegd, aangekondigd. In de 

raadsopdracht is aangegeven dat de onderwerpen parkeernormen en parkeertarieven in de 

actualisatie aan de orde komen. De voorliggende notitie bevat voorstellen voor 

parkeernormen evenals voor enkele andere parkeeronderwerpen. Het onderwerp 

parkeertarieven zal in een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd. 

 

In de Parkeernota, die in 1999 door de gemeenteraad van Apeldoorn is vastgesteld, zijn 

parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen. 

Met name de parkeernormen voor woningen hebben de laatste jaren nogal eens discussie 

opgeroepen, waarbij de vraag gesteld werd of de Apeldoornse parkeernormen niet te laag 

zijn. Reden hiervoor is het feit dat in enkele wijken in Apeldoorn, ten gevolge van het 

toenemende autobezit en het niet gebruiken van parkeerplaatsen op eigen terrein, een hoge 

parkeerdruk in de straten bestaat. 

In deze notitie worden de Apeldoornse parkeernormen voor woningen tegen het licht 

gehouden en wordt een voorstel voor aanpassing  gedaan. 

 

Naast de parkeernormen voor wonen worden ook de parkeernormen voor bedrijven en 

voorzieningen heroverwogen en worden op onderdelen aanpassingen voorgesteld. 

 

Met de ontwikkelingen in de binnenstad werpt de vraag zich op hoe het parkeren voor 

dergelijke grootschalige ontwikkelingen moet worden opgevangen. Komt een vijfde 

parkeergarage in beeld? 

 

In steeds meer woonwijken wordt het parkeren gereguleerd door vergunningenparkeren. 

Hiertoe wordt overgegaan wanneer een grote publiekstrekker parkeeroverlast veroorzaakt 

in een woonomgeving. Wat is de stand van zaken op het gebied van vergunningenparkeren 

en wat omhelst de nieuwe aanpak die hierin wordt voorgesteld? 

 

Tot slot komen diverse kleinschalige parkeervoorstellen aan de orde. 

 

De notitie begint met een samenvatting van de voorstellen.

 Inleiding   
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Samenvatting voorstellen 
 

 

 

Parkeernormen 

• De huidige parkeernorm voor woningen, te weten 1,5 per woning, wordt opgehoogd naar 2 

parkeerplaatsen per woning, 1 op eigen terrein en 1 in de openbare ruimte (waarvan 0,25 

voor bezoekers). Door deze ophoging ontstaan er voor een aantal woningtypes in feite meer 

parkeerplaatsen in de openbare ruimte dan nodig is. Daarom wordt per woningtype een 

correctie toegepast die bepaald wordt door de mate waarin het eigen terrein al dan niet 

gebruikt wordt voor parkeren/andere doeleinden. 

De volgende parkeernormen en correctiefactoren worden onderscheiden: 

 
 

Type woning Parkeernorm Correctie Parkeernorm inclusief 

correctie 

Woning in de binnenstad 2,0 -0,5 1,5 

Seniorenwoning in de binnenstad 2,0 -0,8 1,2 

Woning buiten de binnenstad 

• Woning zonder parkeergelegenheid 

• Garage met oprit 

• Garage zonder oprit 

• Carport 

• Tuinparkeerplaats 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

gezamenlijke parkeervoorziening 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

deels gezamenlijke/deels eigen parkeervoorziening 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

eigen parkeervoorziening 

 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

-0,5 

-0,25 

+0,25 

n.v.t. 

+0,25 

-0,4 

 

-0,4/-0,25 

 

-0,25 

 

1,5 

1,75 

2,25 

2,0 

2,25 

1,6 

 

1,6/1,75 

 

1,75 

Seniorenwoning buiten de binnenstad 

• Woning zonder parkeergelegenheid 

• Garage met oprit 

• Garage zonder oprit 

• Carport 

• Tuinparkeerplaats 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

gezamenlijke parkeervoorziening 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

deels gezamenlijke/deels eigen parkeervoorziening 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

eigen parkeervoorziening 

 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

-0,8 

-0,55 

-0,05 

-0,3 

-0,05 

-0,7 

 

-0,7/-0,55 

 

-0,55 

 

 

1,2 

1,45 

1,95 

1,7 

1,95 

1,3 

 

1,3/1,45 

 

1,45 

 

 

 

• Per project wordt bepaald of de extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte ten koste gaan 

van groen/overige openbare ruimte danwel dat de plaatsen worden aangelegd op potentieel 

bouwterrein. 

• In de binnenstad is het uitgangspunt dat parkeerplaatsen ondergronds danwel in gebouwde 

voorzieningen worden aangelegd. Buiten de binnenstad verdient het aanbeveling om bij 

hogere dichtheden de parkeervoorzieningen te concentreren zo mogelijk in gebouwde 

voorzieningen. 

• De volgende parkeernormen worden aangepast: 

- Opsplitsing in de categorie onderwijs tot 18 jaar (was 0,5 per lokaal): 

+ Basisschool:     0,5 parkeerplaats per lokaal 

+ Voorgezet onderwijs jonger dan 18 jaar: 1 parkeerplaats per lokaal 

- Horeca in woonbuurt: 10 parkeerplaatsen per 100 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) (was 6 

parkeerplaatsen per 100 m2 bvo) 

- Locatiebeleid: het loslaten van het onderscheid tussen A- en B-locaties en de daaraan 

gekoppelde eindnormen. De bestaande normen voor kantoren en bedrijven voor de 

binnenstad en daarbuiten blijven gehandhaafd. 
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Parkeertarieven 
• Op grond van onduidelijkheid bij de parkeerder op de volgende feestdagen afzien van 

betaald parkeren en dit vermelden op de parkeerapparatuur: 1e en 2e Kerstdag, 

Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag. 

• De tariefzones 1 en 2 samenvoegen tot 1 binnenstadszone waarbij het tarief van zone 1 

wordt gehanteerd. 

 

 

Parkeerregulering 
• Er dient sprake te zijn van bestaande c.q. toekomstige knelpunten op het gebied van 

parkeren alvorens tot invoering van vergunningenparkeren in een gebied zal worden 

overgegaan. Bij de invoering van vergunningenparkeren zal de door het college 

geaccordeerde nieuwe aanpak (d.d. 19 juni 2003) worden gevolgd, waarbij de doorlooptijd 

van het traject wordt bekort en een groter gebied in één keer wordt aangepakt, in plaats 

van in 2 of 3 afzonderlijke fasen. 

 

 

Diversen 
• De parkeerbijdrage met ingang van 1 januari 2005 over 4 jaar te verhogen van  

€ 6.800,- tot € 12.000,- per plaats. 

• De openingsuren van de garage Marktplein op donderdag, vrijdag en zaterdag terugbrengen 

tot 24.00 uur (op dit moment op donderdag tot 02.00 uur en tot 04.00 uur op vrijdag en 

zaterdag). 

• Ten aanzien van de bezoekerskaarten voor bewoners van de binnenstad de huidige 

doelgroepenregeling (65+ en WVG) handhaven met mogelijk een hoger dagdeeltarief. Voor 

de bezoekers van de overige bewoners van de binnenstad mogelijke invoering van een 

korting voor het parkeren overwegen, door middel van een chipknip o.i.d. Na uitwerking zal 

een definitief voorstel worden voorgelegd. 
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1.  Parkeernormen 

 

1.1. Inventarisatie huidige situatie 

 

De huidige parkeernormen voor woningen zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Type woning Norm (inclusief 

bezoek) 

Per 

Eengezins woning 

Sociale stapelbouw 

Bejaardenwoning 

Seniorenwoning  

Kamerverhuur 

1,5 

1,2 

1,0 

1,2 

0,5 

Woning

Woning 

Woning 

Woning 

Kamer 

Tabel 1: Huidige parkeernormen gemeente Apeldoorn 

 

 

In diverse buurten in Apeldoorn blijkt er sprake te zijn van lokale parkeerdruk als gevolg van het 

toenemende autobezit (autobezit in Nederland bedraagt op dit moment 0,98 auto per woning). 

Het gaat dan om primaire woongebieden, zoals Woudhuis en De Maten, maar ook oudere wijken 

zoals Zuid, Zevenhuizen en Orden, waarin geen sprake is van een andere verkeersaantrekkende 

voorziening (zoals groot kantoor of publieke voorziening) die voor parkeeroverlast zorgt. In de 

woongebieden waarin wel sprake is van een verkeersaantrekkende voorziening die voor 

parkeeroverlast zorgt, wordt sinds enkele jaren vergunningenparkeren ingevoerd, waarbij de 

openbare weg weer beschikbaar komt voor de bewoners. 

 

Genoemde wijken zijn destijds ontwikkeld op basis van een parkeernorm van 1,25 parkeerplaats 

per woning (inclusief 0,25 voor bezoekers). Door het toenemende autobezit leidt dit op diverse 

locaties tot problemen. Uit uitgevoerde lokale parkeeronderzoeken blijkt vaak dat in de directe 

nabijheid van woningen geen ruimte is, terwijl op enige afstand wel parkeerruimte aanwezig is. 

De maximale loopafstand die hierbij gehanteerd wordt is 100 tot 150 meter. 

Op diverse locaties is er inderdaad sprake van een tekort aan openbare parkeerruimte.   

Naast het toenemende autobezit is een andere oorzaak van lokale parkeertekorten het niet 

gebruiken van de eigen parkeergelegenheid. Dit komt enerzijds doordat eigen 

parkeergelegenheid is opgeofferd voor tuin, danwel dat garages/carports een ander gebruik 

hebben gekregen (opslag, werkruimte, speelgelegenheid, stalling van caravan e.d.). 

 

 

1.2. Overzicht  parkeernormen grootste gemeenten in Nederland 

 

Ten behoeve van de actualisatie van de Apeldoornse parkeernormen voor woningen is er een 

vergelijkend onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau naar de gehanteerde parkeernormen 

bij de 21 grootste gemeenten in Nederland. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van 

minimum en maximumwaarden zoals deze uit de inventarisatie onder de 21 gemeenten kunnen 

worden opgemaakt. De minimumwaarden refereren aan de gemeente(n) met de laagste 

geconstateerde waarde. Voor de maximumwaarden wordt gerefereerd aan de gemeente(n) met 

de hoogste geconstateerde waarde. 

 

 

 

 

 Parkeernormen    
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Type woning Centrum Overig Per 

Eengezins woning 

Sociale stapelbouw 

Bejaardenwoning 

Seniorenwoning 

Kamerverhuur 

0,7 - 2,0 

0,5 – 1,2 

1,0 – 2,0 

0,5 – 1,3 

0,15 – 1,2 

0,3 – 1,2 

0,15 – 0,6 

Woning 

Woning 

Woning 

Woning 

Kamer 

Tabel 2: Bandbreedte van parkeernormering in grote gemeenten in Nederland 

 

 

Deze normen zijn inclusief parkeerplaatsen voor bezoekers. 

 

De vraag is hoe de parkeernormen in Apeldoorn zich verhouden tot normen in andere grote 

gemeenten. 

Een vergelijking tussen tabel 1 (huidige Apeldoornse normen) en tabel 2 (bandbreedte 

parkeernormen grote gemeenten in Nederland) leert dat de huidige parkeernormen in de 

Gemeente Apeldoorn vallen binnen de bandbreedte van de parkeernormering zoals deze in 

andere grote gemeenten van toepassing zijn. Binnen de maximum en minimumwaarden uit tabel 

2 zijn de parkeernormen als toegepast door de Gemeente Apeldoorn als gemiddeld tot hoog te 

kwalificeren. 

Recent heeft het CROW de publicatie “Parkeerkencijfers – basis voor parkeernormering” 

uitgebracht. Ook ten opzichte van deze kencijfers scoren de Apeldoornse parkeernormen 

gemiddeld tot hoog (dat wil zeggen relatief veel parkeerruimte per woning). 

 

Correctiefactoren 

In de praktijk blijkt dat niet alle beschikbare parkeergelegenheid op eigen terrein als zodanig 

wordt benut. Daarom zijn er in een aantal gemeenten in Nederland correctiefactoren opgesteld. 

De correctiefactoren geven aan in hoeverre ervan uit wordt gegaan dat een bepaald soort 

parkeerplek op eigen terrein ook als zodanig wordt gebruikt. De correctiefactoren zorgen in de 

parkeerbalans voor compensatie van het niet gebruiken door bewoners van parkeergelegenheid 

op eigen terrein. De compensatie wordt gerealiseerd door de mate waarin parkeerplaatsen op 

eigen terrein niet worden gebruikt, terug te brengen aan toegevoegde parkeercapaciteit in de 

openbare ruimte. 

 

Uit ervaringen met het vergunningenparkeren in Apeldoorn blijkt dat eigen parkeergelegenheid  

in veel gevallen niet wordt gebruikt ofwel voor andere doeleinden wordt gebruikt. Bij de 

invoering van vergunningenparkeren is een voorwaarde dat het eigen parkeerterrein wordt 

gebruikt. Immers er wordt geen vergunning verleend wanneer men beschikt over eigen 

parkeergelegenheid. Door het vergunningenparkeren wordt het gebruik van de eigen 

parkeergelegenheid afgedwongen. In de overige gebieden in de stad is deze dwangmogelijkheid 

(nog) niet aanwezig. Uit de ervaring blijkt dat na invoering van vergunningenparkeren er 

voldoende parkeerruimte resteert voor de bewoners en bezoekers van bewoners in de 

betreffende straat danwel omliggende straten. 

 

Conclusie 

Op basis van de vergelijking van de Apeldoornse parkeernormen met die van andere grotere 

gemeenten en de eigen ervaringen in vergunningengebieden wordt geconcludeerd dat de 

parkeernormen voor woningen in Apeldoorn in principe voldoende zijn, maar dat als gevolg van 

het toenemende autobezit en/of het feit dat de eigen parkeerruimte lang niet altijd gebruikt 

wordt voor het parkeren maar voor andere doeleinden, er in diverse buurten parkeerproblemen 

voorkomen. In die gebieden waarin sprake is van woningen met eigen parkeergelegenheid is het 

dus veelal de keuze van de bewoners zelf om de eigen parkeergelegenheid niet te gebruiken 

voor het parkeren van de auto, waardoor parkeeroverlast ontstaat. 
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1.3. Prestatieafspraken corporaties 

 

In het kader van de uitvoering van de Woonvisie heeft de gemeenteraad in oktober 2003 de 

Prestatieafspraken met de corporaties goedgekeurd. Daarnaast heeft het college van B&W in 

december 2003 de nota “Vermaatschappelijking van de Zorg” vastgesteld.   

In deze twee documenten is voor seniorenwoningen en woonzorgcentra expliciet een indicatieve 

parkeernorm opgenomen. Gezien het bijzondere karakter van bedoelde complexen zijn de 

volgende parkeernormen opgenomen (exclusief parkeren voor werknemers): 

 

 1,0 parkeerplaatsen voor seniorenwoningen (levensloopbestendig); 

0,8 parkeerplaatsen voor zorgwoningen; 

 0,0 parkeerplaatsen voor intensieve zorg; 

voor alle categorieën geldt een bezoekersnorm van 0,2 parkeerplaatsen. 

 

Bij de ontwikkeling van Mandala is met bovengenoemde parkeernormen gerekend. 

In de prestatieafspraken is verder ruimte gecreëerd voor geïndividualiseerde toepassing van 

afwijkende normen (naar beneden) bij: 

 

• Zorggerelateerd wonen (zie hierboven); 

• Studentenhuisvesting; 

• Binnenstadslocaties. 

 

Verder hebben corporaties en gemeente afgesproken dat in “binnenstadslocaties” en overige 

locaties met hoge dichtheid, in samenhang met een nader te bepalen dichtheid per m2 er per 

definitie geheel of gedeeltelijk gebouwd (in garages) geparkeerd moet worden.  

In de periferie zou het principe van “maaiveldparkeerders uit zicht – tenzij” moeten gaan gelden. 

Alleen bij vrije sector bouw, het bouwen volgens bijzondere concepten, het bouwen in 

bijzondere natuur en het bouwen in gebieden met bijzondere kwaliteit moet er in principe 

gebouwd geparkeerd gaan worden. 

 

Conclusie 

Ten aanzien van de parkeernormen zoals die in de prestatieafspraken met de corporaties zijn 

vastgelegd, moet worden opgemerkt dat deze voor het grootste deel overeenkomen met de  

parkeernormen uit de Parkeernota van 1999. De parkeernorm voor intensieve zorg viel tot nu 

toe onder de categorie maatwerk, waarbij per locatie de parkeernorm wordt bepaald. 

 

 

1.4. Aanpassing parkeernormen woningen  

 

1.4.1 Opties 

Ten aanzien van de parkeernormen voor woningen worden twee opties voorgesteld: 

A Handhaven huidige parkeernormen 

B Verhogen parkeernormen met toepassing correctiefactor 

 

Optie A Handhaven huidige parkeernormen 

Aangezien in paragraaf 1.2 geconcludeerd is dat in principe de Apeldoornse parkeernormen voor 

woningen voldoende zijn, worden de parkeernormen in deze optie niet gewijzigd. 
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Optie B  Verhogen parkeernormen met toepassing correctiefactor 

Als andere mogelijkheid wordt voorgesteld  om de huidige parkeernormen te verhogen van 1,5 

naar 2 parkeerplaatsen per woning aangezien de eigen parkeergelegenheid vaak voor andere 

doeleinden wordt gebruikt dan parkeren. Omdat het parkeren op eigen terrein niet afgedwongen 

kan worden, behalve in situaties waarin er sprake is van vergunningenparkeren, is het gewenst 

om het niet gebruiken van het eigen parkeerterrein te compenseren in de openbare ruimte. 

Immers, door de Gemeente Apeldoorn wordt het belang onderkend van voldoende 

parkeergelegenheid bij de woningen, om te voorkomen dat er parkeerproblemen in woonbuurten 

ontstaan. Dit met het oog op de leefbaarheid van de toekomstige woonwijken. 

Daarom wordt de parkeernorm voor woningen in beginsel opgehoogd naar 2 parkeerplaatsen per 

woning, 1 op eigen terrein en 1 in de openbare ruimte (waarvan 0,25 voor bezoekers). Door 

deze ophoging ontstaan er voor een aantal woningtypes in feite meer parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte dan nodig is. Daarom wordt per woningtype een correctie toegepast die 

bepaald wordt door de mate waarin het eigen terrein al dan niet gebruikt wordt voor 

parkeren/andere doeleinden. 

In onderstaande tabel is per woningtype de correctie en de gecorrigeerde, toe te passen 

parkeernorm aangegeven. Bij de gecorrigeerde parkeernorm is aangegeven welke deel op eigen 

terrein en welk deel openbaar moet worden aangelegd. 
  
 

 

Type woning P-norm Correctie 

 

P-norm incl. 

correctie  

Op eigen 

terrein 

Openbaar 

Woning in de binnenstad 2,0 -0,5 1,5   

Seniorenwoning in de binnenstad 2,0 -0,8 1,2   

Woning buiten de binnenstad 

• Woning zonder parkeergelegenheid 

• Garage met oprit 

• Garage zonder oprit 

• Carport 

• Tuinparkeerplaats 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

gezamenlijke parkeervoorziening 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

deels gezamenlijke/deels eigen parkeervoorziening 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

eigen parkeervoorziening 

 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

-0,5 

-0,25 

+0,25 

n.v.t. 

+0,25 

-0,4 

 

-0,4/-0,25 

 

-0,25 

 

1,5 

1,75 

2,25 

2,0 

2,25 

1,6 

 

1,6/1,75 

 

1,75 

 

- 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,25 

 

1,25/1,25 

 

1,25 

 

1,5 

0,75 

1,25 

1,0 

1,25 

0,35 

 

0,35/0,5 

 

0,5 

Seniorenwoning buiten de binnenstad 

• Woning zonder parkeergelegenheid 

• Garage met oprit 

• Garage zonder oprit 

• Carport 

• Tuinparkeerplaats 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

gezamenlijke parkeervoorziening 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

deels gezamenlijke/deels eigen parkeervoorziening 

• Appartementen/stapelbouw/andere bouw met 

eigen parkeervoorziening 

 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

-0,8 

-0,55 

-0,05 

-0,3 

-0,05 

-0,7 

 

-0,7/-0,55 

 

-0,55 

 

 

1,2 

1,45 

1,95 

1,7 

1,95 

1,3 

 

1,3/1,45 

 

1,45 

 

- 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

1,0/1,0 

 

1,0 

 

 

1,2 

0,45 

0,95 

0,7 

0,95 

0,3 

 

0,3/0,45 

 

0,45 

 

 

Onderscheid is aangebracht in de binnenstad en het gebied buiten de binnenstad omdat er in de 

binnenstad sprake is van parkeerregulering, waardoor bewoners gedwongen zijn op eigen terrein 

te parkeren, dit in tegenstelling tot de gebieden buiten de binnenstad. Ook voor nieuwe 

woongebieden waarin van meet af aan parkeerregulering wordt ingevoerd, kunnen dezelfde 

normen die gelden voor de binnenstad worden toegepast. 

Bij de verschillende type seniorenwoningen zijn de toe te passen correcties groter aangezien er 

in mindere mate dan bij de eengezinswoningen sprake is van het aanwenden van de eigen 

parkeergelegenheid voor andere doelen. Ook is het tweede autobezit bij dit type woningen lager. 
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Bij het type woningen met een garage zonder oprit of een tuinparkeerplaats is de mate waarin 

de eigen parkeergelegenheid wordt gebruikt zodanig laag dat een correctie naar boven nodig is, 

waardoor de uiteindelijke parkeernorm uitkomt op 2,25 (1 op eigen terrein en 1,25 in de 

openbare ruimte). 

De verdeling eigen terrein versus openbaar is voor (senioren)woningen in de binnenstad niet 

aangegeven aangezien dit verschilt per woningtype. 

Het bezoekersaandeel in de parkeernorm dient altijd in de openbare ruimte te worden 

aangebracht.  

Wanneer er bij een woning 2 gebouwde parkeervoorzieningen (garage met oprit, garage zonder 

oprit en carport) op eigen terrein worden gerealiseerd, hoeft alleen het bezoekersgedeelte (0,25) 

in de openbare ruimte worden aangelegd.  

 

Verder worden voor de overige type woningen de volgende parkeernormen (zonder 

correctiefactoren) voorgesteld: 

 

Type woning Centrum Overig  Per  Aandeel bezoek 

Zorg-/aanleunwoning 

Kamerverhuur 

1,0 

0,5 

1,0 

0,5 

Woning 

Wooneenheid 

0,2 

0,2 

 

Werkgelegenheid Centrum Overig Per Aandeel bezoek 

Verpleeg-/verzorgingshuis 0,3 0,3 Wooneenheid 0,2 

 

- seniorenwoningen zijn normale, levensloopbestendige, zelfstandige woningen waarin in 

principe iedere oudere kan wonen, goed of slecht ter been; 

- zorgwoningen zijn normale zelfstandige woningen met extra aandacht voor 

toegankelijkheid. Hierin kunnen ouderen wonen die mogelijk in de toekomst 24 uurszorg 

nodig hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de woningen in het nieuwe Mandala. 

- bij verpleeg-/verzorgingstehuizen gaat het om onzelfstandige eenheden voor mensen die 

niet zelfstandig kunnen wonen vanwege lichamelijke danwel geestelijke/verstandelijke 

beperkingen. 

Voorgesteld wordt om de categorie voor intensieve zorg expliciet op te nemen in de 

Apeldoornse parkeernormen, met inbegrip van de parkeerplaatsen voor werknemers (dit in 

aanvulling op de prestatieafspraken met de corporaties). 

 

Als centrum wordt beschouwd het gebied tussen de spoorlijn, het Kanaal, Deventerstraat, 

Molleruslaan, v. Rhemenslaan, Kerklaan, Loolaan, Sprengenweg, Handelstraat, 

Vosselmanstraat, Wilhelmina Druckerstaat (zie zone 1 en 2 op kaart in bijlage 1). 

 

Uitzonderingsgevallen worden apart beoordeeld. Hiervoor is in de normen de mogelijkheid 

opgenomen in de laatste categorie (“maatwerk”). 

 

Per saldo is er dus sprake van een verhoging van het ruimtegebruik voor parkeren, waarbij 

rekening gehouden wordt met het feitelijke parkeergedrag van bewoners en waarbij de 

verhoging niet bij de woningen zelf wordt gerealiseerd. 

Daarnaast zal de gemeente zich inspannen om bij nieuwbouw waarborgen in te bouwen die erop 

gericht zijn de parkeergelegenheid bij de woningen op eigen terrein te handhaven voor parkeren 

en niet aan te wenden voor andersoortig gebruik (bijvoorbeeld tuin).  

 

In de planopzet voor Zuidbroek wordt al rekening gehouden met een verhoogd ruimtegebruik, te 

weten 1,7 (1 op eigen terrein en 0,7 in de openbare ruimte). 

Het extra aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte komt grotendeels overeen met de 

voorgestelde nieuwe rekenmethode. 
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1.4.2  Gevolgen opties 

De gevolgen voor de bestaande wijken, voor de leefbaarheid en de financiële gevolgen worden 

vervolgens voor de beide opties aangegeven. 

 
1.4.2.1 Gevolgen voor bestaande wijken 

Optie A Handhaven huidige parkeernormen 

In bestaande wijken zal de parkeeroverlast die in bepaalde delen aanwezig is, blijven bestaan. 

 

Optie B  Verhogen parkeernormen met toepassing correctiefactor 

Indien mogelijk kan deze aanpak ingezet worden bij de uitvoering van de beheersvisies voor de 

openbare ruimte. Op grond van de verhoogde parkeernorm kan extra parkeergelegenheid 

worden gecreëerd in de openbare ruimte indien dit door de bewoners wordt gewenst. In buurten 

waar geen openbare ruimte aanwezig is om extra parkeerplaatsen aan te leggen, is de 

parkeeroverlast niet op te lossen. 

 
1.4.2.2  Gevolgen voor leefbaarheid 

Optie A Handhaven huidige parkeernormen 

In deze optie is geen extra (openbare) ruimte benodigd voor het parkeren van auto’s. Er blijft 

derhalve meer ruimte over voor andere functies, zoals groen, wonen. Wel blijft de 

parkeeroverlast bestaan. 

 

Optie B  Verhogen parkeernormen met toepassing correctiefactor 

De consequenties voor nieuwe uitbreidings- danwel inbreidingslocaties is dat meer 

parkeerplaatsen moeten worden aangelegd.  

Dit impliceert een groter ruimtebeslag dat ten koste gaat van woningen danwel andere openbare 

bestemmingen. Bij gelijkblijvende groennorm neemt het aantal woningen af. 

Bij invoering van vergunningenparkeren waarbij ieder gedwongen wordt van zijn eigen 

parkeergelegenheid gebruik te maken, kan ervoor gekozen worden om deze extra 

parkeerplaatsen in de openbare ruimte te vervangen door groen. Wanneer een toekomstige 

parkeerregulering in beeld is, kan er ook voor gekozen worden om binnen de beschikbare 

openbare ruimte tijdelijk minder groen aan te leggen en deze na invoering van parkeerregulering 

toe te voegen. 

 

De hoeveelheid blik op de weg blijft hetzelfde omdat er in feite hiervan nu reeds sprake is. Door 

de voorgestelde aanpak wordt alleen voorkomen dat de auto’s van betrokken bewoners in 

omliggende buurten worden geparkeerd doordat in de eigen wijk voldoende parkeerplaatsen  

worden gerealiseerd. 

 
1.4.2.3  Financiële gevolgen 

Optie A Handhaven huidige parkeernormen 

Bij het handhaven van de huidige parkeernormen zijn er geen financiële consequenties. Op dit 

moment is er echter wel sprake van zogenaamde ‘verborgen’ kosten, omdat kosten worden 

gemaakt voor groenonderhoud ten gevolge van parkeren in het groen door de hoge parkeerdruk 

in bepaalde gebieden. 

 

Optie B  Verhogen parkeernormen met toepassing correctiefactor 

De aanleg van extra parkeerplaatsen per woning heeft tot gevolg dat de kostprijs van de uit te 

geven grond hoger wordt. Immers er moet meer verharding in de openbare ruimte worden 

aangelegd. Dit leidt tot minder uitgeefbare m2. De verhoging van de parkeernorm per woning 

leidt tot verlaging van de winstpotentie in uitleggebieden omdat het slechts gedeeltelijk kan 

worden opgevangen door planoptimalisatie.  Dit laatste kan bijvoorbeeld resulteren in verkleining 

van  de uit te geven kavels tegen een hogere verkoopprijs per m2 (de kavelprijs blijft in dat 

geval gelijk) of vermindering van de overige openbare ruimte. 
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In principe worden de kosten van extra parkeervoorzieningen opgebracht door de veroorzakers 

en niet door de gemeente. 

 

Om de financiële consequenties van de verhoging van de parkeernormen inzichtelijk te maken, is 

deze optie voor de in ontwikkeling zijnde wijk Zonnehoeve doorgerekend. Voor een 

woningbouwprogramma van 422 woningen (exclusief woningen Schuylenburg) betekent de 

verhoging van de parkeernorm een toevoeging van 80 extra parkeerplaatsen.  

Ten aanzien van realisatie hiervan zijn drie mogelijkheden met financiële consequenties 

denkbaar: 

 

1 de extra parkeerplaatsen worden aangelegd in het groen langs bestaande wegen: de 

kosten hiervan bedragen € 30.000,-; 

2 de extra parkeerplaatsen worden aangelegd in het groen geconcentreerd op enkele 

locaties: de kosten hiervan bedragen €  90.000,-; 

3 de extra parkeerplaatsen worden aangelegd op potentieel bouwterrein: de extra kosten 

hiervan bedragen € 380.000,-. 

 

Opgemerkt moet worden dat er bij Zonnehoeve sprake is van een bestaande verkaveling met 

veel groen waar ruimschoots de mogelijkheid bestaat de aanleg van extra parkeerplaatsen op te 

vangen in de aanwezige groenstructuur. Echter in nieuw te ontwikkelen uitleggebieden zal geen 

sprake zijn van dergelijke ruime groenstructuren en moet ervan worden uitgegaan dat extra te 

realiseren parkeerplaatsen ten koste gaan van uitgeefbaar bouwterrein. Dit betekent dat elke toe 

te voegen parkeerplaats boven de huidige parkeernorm een nadelige invloed op de 

planexploitatie heeft van € 4.800,-. 

Een andere benaderingswijze is om het parkeren niet ten koste te laten gaan van uitgeefbaar 

bouwterrein maar op te lossen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in het groen (zie mogelijkheid 

1 en 2). De kosten zijn in dat geval beperkt, te weten € 375,- en € 1.125,- per plaats. Zoals 

reeds aangegeven kan in situaties waarin sprake is van toekomstige parkeerregulering de extra 

parkeerruimte weer worden ingeleverd voor groen. 

 

1.4.3 Voorstel 

Op basis van de afweging in deze paragraaf wordt de voorkeur uitgesproken voor optie B, te 

weten de verhoging van de parkeernormen met toepassing van correctiefactoren. Hierdoor 

wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar extra openbare parkeerruimte door enerzijds het 

toenemende autobezit en anderzijds het niet gebruiken van de eigen parkeergelegenheid bij 

woningen.  

Per project kan afzonderlijk bepaald worden of de extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

ten koste gaan van groen /overige openbare ruimte danwel dat de plaatsen worden aangelegd 

op potentieel bouwterrein. Bij projecten die zich momenteel in de I en de P-fase bevinden zullen 

de gewijzigde parkeernormen direct worden geïmplementeerd. Het verdient aanbeveling om de 

parkeernormen ook toe te passen in projecten die zich in de O-fase bevinden. Per project moet 

worden bekeken of dit al dan niet haalbaar is.   

 

In de Veiligheidshandleiding openbare ruimte Apeldoorn (VRB) is ten aanzien van het aspect 

parkeren een aantal aanbevelingen opgenomen. De parkeergelegenheid voor bewoners en 

bezoekers dient in de nabijheid van de woningen en woongebouwen te zijn. De 

parkeergelegenheid dient veilig te zijn door een goed zicht op de geparkeerde auto’s vanuit de 

woningen. 

 

1.5. Geconcentreerde parkeervoorzieningen 

 

In de binnenstad moet het uitgangspunt zijn dat parkeerplaatsen ondergronds danwel in 

gebouwde voorzieningen worden aangelegd. 
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Buiten de binnenstad verdient het aanbeveling dat in geval van hogere dichtheden er een 

concentratie van parkeervoorzieningen plaatsvindt zo mogelijk in gebouwde voorzieningen. 

 

1.6. Aanpassing overige parkeernormen 

 

1.6.1 Overige parkeernormen 

Een toetsing van de overige Apeldoornse parkeernormen aan de normen zoals genoemd in de 

CROW-publicatie “parkeerkencijfers – basis voor parkeernormering” geven aan dat de 

Apeldoornse normen in grote lijnen in overeenstemming zijn met de landelijke richtlijnen. 

Voorstellen voor aanpassing van de Apeldoornse normen hebben betrekking op de categorieën 

onderwijs en horeca: 

 

 

• Opsplitsing in de categorie onderwijs tot 18 jaar: 

� Basisschool:     0,5 parkeerplaats per lokaal 

� Voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar: 1 parkeerplaats per lokaal 

(was 0,5 per lokaal) 

• Horeca in woonbuurt: 10 parkeerplaatsen per 100 m2 bruto vloeroppervlak (bvo)  

(was 6 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo) 

 

 

1.6.2 Parkeren bij scholen 

Het parkeren bij scholen behoeft nadere aandacht. Op diverse fronten wordt aandacht 

geschonken aan de veiligheid rond scholen. Speciale aandacht heeft de onveiligheid die het 

gevolg is van het halen en brengen van kinderen per auto.  

In de Parkeerkencijfers van het CROW wordt een rekenmethode aangegeven voor het berekenen 

van het benodigde aantal parkeerplaatsen voor het halen en brengen van kinderen naar 

basisscholen en kinderdagverblijven. Een rekenvoorbeeld geeft aan dat voor een school met 160 

leerlingen 9 parkeerplaatsen nodig zijn voor het halen en brengen van kinderen.  

Betwijfeld wordt of dit aantal in de praktijk voldoende zal zijn. Vaak is er sprake van 

medegebruik van parkeerplaatsen die zijn bedoeld voor de omliggende woningen. Gezien het 

korte tijdsbestek van gebruik voor het halen en brengen is deze situatie acceptabel. Problemen 

doen zich voor wanneer te dicht bij de ingang van de school wordt geparkeerd waardoor 

veiligheidsconflicten tussen auto’s en kinderen kunnen ontstaan.  

 

In de Veiligheidshandleiding Scholen Apeldoorn (VRB) zijn ten aanzien van het aspect 

verkeersveiligheid van schoolomgevingen een aantal aanbevelingen opgenomen. Zo ligt 

de school bij voorkeur in een verblijfsgebied en niet aan een ontsluitingsweg. In de 

directe omgeving van de school liggen snelheidsremmende maatregelen. Ook kan het 

snelle en langzame verkeer op de routes van en naar school worden gescheiden. 

Indien bij nieuwe scholen ook gebruik kan worden gemaakt van de parkeerplaatsen voor 

de omliggende woningen, verdient dit vanuit medegebruik de voorkeur. Is hiervan geen 

sprake dan kunnen specifieke plaatsen voor het halen en brengen worden aangelegd. 

 

 

1.6.3 Locatiebeleid 

In het Ontwerp Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2 Gelderland is aangegeven dat de 

provincie een integraal locatiebeleid wenst met een globaal en flexibel toetsingskader 

voor gemeenten. Locatiebeleid is van toepassing op bedrijven en voorzieningen, inclusief 

grootschalige detailhandel. Het doel is: de juiste ontwikkeling op de juiste plaats. 

In het PVVP 2 zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het nieuwe 

locatiebeleid. 

Verder is aangegeven dat de gemeenten een actief parkeerbeleid moeten voeren en dat 

onderling afstemmen. Dit beleid moet zich richten op meer betaald parkeren en het 
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tegengaan van parkeeroverlast. Parkeerproblemen mogen niet afgewenteld worden op 

de omgeving. Een parkeeroplossing moet onderdeel uitmaken van een plan. 

Het integrale locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen wordt vastgelegd in het 

streekplan. Tot het streekplan van kracht is, dienen gemeenten bij het vestigingsbeleid 

de uitgangspunten van het nieuwe locatiebeleid toe te passen. De provincie toetst de 

plannen met behulp van een door het ministerie van V&W ontwikkelde mobiliteitstoets 

aan het locatiebeleid. De mobiliteitstoets is een hulpmiddel om bij grote projecten 

(bedrijventerreinen, woonlocaties en voorzieningen) de mobiliteitseffecten goed in beeld 

te kunnen brengen. 

 

In navolging van rijk en provincie wordt ook het Apeldoornse locatiebeleid op 

onderdelen herzien. Mede op basis van de recente CROW-publicatie over 

Parkeerkencijfers wordt het volgende voorgesteld: 

  

• Loslaten van het onderscheid tussen A- en B-locaties en de daaraan gekoppelde 

eindnormen. Tot de aanscherping van de normen zou worden overgegaan nadat de 

kwaliteitsverbeteringen voor fiets en openbaar vervoer naar de betreffende locaties zijn 

gerealiseerd. Als B-locaties in wording zijn onderscheiden Osseveld en Ecofactorij. De A-

locatie is de stationsomgeving. 

De bestaande normen voor kantoren en bedrijven blijven gehandhaafd. Dat wil zeggen voor 

kantoren houdt dit voor de binnenstad in de norm 1,2 parkeerplaats per 100 m2 bvo  en 

voor de gebieden buiten de binnenstad de norm 1,6 parkeerplaats per 100 m2 bvo. Voor 

bedrijven geldt zowel binnen als buiten de binnenstad een norm van 0,8 parkeerplaats per 

100 m2 bvo. De binnenstad is hetzelfde gebied als omschreven bij de parkeernormen voor 

woningen. 

 

Voor een totaaloverzicht van de geactualiseerde parkeernormen wordt verwezen naar  

bijlage 2. 

 

1.7. Parkeernormen en bestemmingsplannen 

 

Voorgesteld wordt om in bestemmingsplannen geen parkeernormen meer op te nemen, 

maar te verwijzen naar de dan geldende parkeernormen. Nu gebeurt het nog incidenteel 

dat de op dat moment geldende parkeernormen in bestemmingsplannen worden 

vastgelegd en daarmee voor de looptijd van het bestemmingsplan, waardoor tussentijdse 

herzieningen van de normen niet kunnen worden toegepast.  
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2. Tarieven 

 

2.1. Parkeertarieven algemeen 

 

Tariefsverhogingen in voorgaande jaren hadden in eerste instantie altijd een schokeffect tot 

gevolg, maar resulteerden nagenoeg altijd in een positief effect op de parkeeropbrengsten van 

circa 80%.  

Bij de aanzienlijke tariefsverhoging met gemiddeld 12½% in het kader van de Parkeernota 

1999, o.a. met als doel het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en fiets, werd nog 

uitgegaan van een positief effect op de opbrengsten van maximaal 50% van deze verhoging.  

De laatste tariefverhoging in 2001 gekoppeld aan de invoering van het tariefexperiment in het 

openbaar vervoer heeft géén meetbaar effect gehad op de opbrengsten, zodat de verwachting 

gerechtvaardigd is dat verdere verhoging van de parkeertarieven op korte termijn mogelijk een 

negatief effect zouden kunnen hebben op de opbrengsten. Uit het voorgaande zou de conclusie 

getrokken kunnen worden dat het parkeerbeleid, dat gericht is op beperking van autogebruik en 

stimulering van het gebruik van openbaar vervoer en fiets, door recente “honingmaatregelen” 

(goedkoop OV en gratis fietsenstallen) in combinatie met “azijnmaatregelen” (verhoging parkeer- 

en vergunningtarieven) haar vruchten afwerpt. 

Naast de effecten van verbetering van het gebruik van OV en fiets in combinatie met alleen 

tariefverhoging spelen de volgende factoren een rol bij de parkeeropbrengsten: 

 

permanente negatieve effecten 

- opheffing parkeerterreinen Vosselmanstraat en openstelling parkeergarage Museum Centrum; 

- goedkoop ov op alle dagen van de week 

- beperking betaalplicht tot 18.00 uur 

- negatieve effecten van tariefsverhoging van november 2001 groter dan geraamde extra opbrengst 

- afnemende bezoekersaantallen op maaiveld (ca. € 200.000) 

- afnemende verblijfsduur per parkeerder in binnenstad (slechtere economie?)  

- méér fiets en busgebruik 

- gratis parkeren invaliden (ca. € 50.000) 

- goedkoop parkeren voor bezoek aan  65+ en invalide-bewoners binnenstad 

tijdelijke negatieve effecten 

- invoering euro 

- invoering chip-only apparatuur 

- integrale vervanging parkeerapparatuur 

- verlies maaiveld t.g.v. niet werkende apparatuur 

- m.i.v. april 2002 slechte bereikbaarheid binnenstad  i.v.m. werkzaamheden infrastructuur, waardoor 

  afnemende bezoekersaantallen in garage Marktplein (ca. 8% = € 150.000) 

  Ná openstelling van Deventerstraat en Stationsstraat treedt in december 2002 een 

  stabilisatie van de opbrengsten op. 

 

2.1.1 Voorstel parkeertarieven algemeen 

In de MPB 2004-2007 is bij de doorrekening van de Reserve Bereikbaarheid afgezien van 

verhoging van de parkeertarieven en indexering van de ramingen in de komende jaren. 

Vanuit de wens om een verdere stimulering van het gebruik van openbaar en fiets te 

bewerkstelligen kunnen echter op ieder gewenst moment de parkeertarieven verhoogd worden. 

Het effect van deze verhoging op de parkeeropbrengsten kan echter negatief zijn. 

Naar verwachting zal een verhoging van de parkeertarieven wel van invloed zijn op de 

vervoerwijzekeuze en dus een negatieve invloed hebben op de parkeeropbrengsten maar geen 

merkbaar effect hebben op de omzet van de ondernemers in de binnenstad (bestedingspatroon).  

 

 

 

  Tarieven  
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2.1.2 Betaalplicht feestdagen 

Op dit moment bestaat er af en toe verwarring over de betaalplicht op feestdagen: wat zijn 

feestdagen en wat als een feestdag samenvalt met een koopzondag (bv. 1e Paasdag).  

Om duidelijkheid te scheppen zal er op alle betaalapparatuur worden aangegeven dat op 

feestdagen, waarbij deze dagen worden benoemd, niet betaald hoeft te worden. Het gaat dan 

om 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 1e en 

2e Pinksterdag. 

 

2.1.3 Samenvoegen zone 1 en 2 tot één tariefzone 

Het oorspronkelijke doel van de tariefdifferentiatie in twee zones (zone 1 en 2 in bijlage 1) was 

de mogelijkheid om de keuze van de parkeerlocaties te beïnvloeden. Op dit moment is er sprake 

van één binnenstad met 4 volwaardige parkeergarages. Ook het parkeerverwijssysteem (PRIS) is 

afgestemd op een evenredige verdeling over de binnenstad.  

Derhalve wordt voorgesteld om de tariefzones 1 en 2 samen te voegen tot 1 binnenstadszone 

en hierbij het tarief van zone 1 te hanteren. Doordat het merendeel van de auto’s op dit moment 

al wordt geparkeerd in zone 1 zal het gelijktrekken van de tarieven dan ook slechts een beperkte 

invloed hebben op de parkeeropbrengsten. 
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3. Parkeeraanbod binnenstad 

 

Met de opening van de parkeergarage Museum Centrum is op dit moment de parkeercapaciteit 

in de binnenstad voltooid. Uit de parkeeronderzoeken in de binnenstad die eens per 2 jaar 

gehouden worden, blijkt dat de parkeercapaciteit voldoende is. Op piekmomenten 

(donderdagavond en zaterdagmiddag) is de parkeerdruk als hoog te omschrijven, maar wel 

voldoende. Het parkeerverwijssysteem (PRIS) zorgt voor een evenwichtige verdeling over de 

parkeergarages. 

 

In de binnenstad staan diverse bouwontwikkelingen op stapel. Zo zal Securion zich in de 

binnenstad vestigen, is er een verkennende studie gedaan naar een stuk stadsvernieuwing rond 

de Marktstraat e.d. Daarnaast zijn in de Binnenstadsvisie diverse ruimtelijke ontwikkelingen 

aangekondigd. Deels zijn de ontwikkelingen die hierin zijn aangekondigd inmiddels gewijzigd. 

Derhalve zal door ROW een actualisatie worden gemaakt van de te verwachten ruimtelijke 

ontwikkelingen en de daarbij behorende programma’s. Op basis van deze bouwontwikkelingen 

zal door Mobiliteit een parkeerbehoefte worden bepaald. Het gaat hier over een parkeerbalans 

voor de binnenstad. 

 

Met het oog op de leefbaarheid van de binnenstad worden ten aanzien van het parkeren een 

aantal beleidsuitgangspunten voorgesteld.  

• Allereerst moet de parkeerbehoefte voor nieuwe voorzieningen in de binnenstad worden 

opgevangen in gebouwde parkeervoorzieningen. 

• Het parkeren voor bewoners moet zo dicht mogelijk bij de woningen worden gerealiseerd 

conform de parkeernormen. Door alleen te voorzien in bewonersparkeren bij de woningen 

blijft de verkeersdruk op de wegen in het centrum beperkt, alsook de benodigde 

infrastructurele voorzieningen. 

• Voor het bezoekersparkeren zijn langere loopafstanden (200 tot 600 meter) acceptabel. Het 

verdient de voorkeur de parkeerplaatsen voor het winkelend publiek en andere bezoekers en 

functies op te vangen aan de randen van de binnenstad.  

 

Naar verwachting komt op grond van de berekende parkeerbehoefte, gebaseerd op de te 

verwachten bouwvolumes in de binnenstad, een vijfde parkeergarage in beeld. Deze zal met 

name een functie hebben voor de bezoekers van de te ontwikkelen gebieden.  

 

Indien meer duidelijkheid bestaat over de geactualiseerde ruimtelijke ontwikkelingen in de 

binnenstad en de hiervoor benodigde parkeercapaciteit zal door Mobiliteit een voorstel worden 

gedaan over de manier waarop hierin kan worden voorzien. 

 

 

  Parkeeraanbod binnenstad  



Gemeente Apeldoorn  -   Actualisatie Parkeernota  Pagina 18 

 

4. Parkeerregulering 

 

4.1. Stand van zaken 

 

In de Parkeernota (1999) is na een afweging van de diverse toe te passen 

parkeerreguleringssystemen in woonwijken gekozen voor het vergunningenparkeren. Vanwege 

de duidelijkheid voor de weggebruiker is er gekozen voor de toepassing van één systeem. 

Vanaf 1996 is vergunningenparkeren (dat in de binnenstad sinds 1980 bestaat) ingevoerd in de 

volgende woonwijken (zie zone 4 op kaart in bijlage 1): 

 

• Walterbos (rond rijkskantoren aan de J.F. Kennedylaan); 

• Station-Zuid; 

• Binnenstad West; 

• Berg en Bos; 

• Orpheus. 

 

Hoewel de invoering van het vergunningenparkeren vaak gepaard gaat met  weerstand 

(“moeten betalen voor een probleem dat hen door anderen aangedaan wordt”) komen er na  de 

invoering over het algemeen geen klachten meer. 

Na invoering van het vergunningenparkeren in Walterbos blijkt uit een enquête dat 75% van de 

bewoners redelijk tot zeer tevreden is. 

Uit een recente tevredenheidsenquête in de omgeving van station-zuid (oktober 2003) blijkt dat 

71% van de respondenten de parkeersituatie na invoering van vergunningenparkeren redelijk tot 

goed vindt. 

 

De invoering in een aantal vergunningengebieden is fasegewijs tot stand gekomen. 

Tot op heden is de werkwijze om te komen tot vergunningengebieden als volgt: 

• In overleg met de betrokken wijkraad (-raden) wordt een enquête uitgezet onder bewoners 

om de mening te peilen over parkeeroverlast en invoering van vergunningenparkeren; 

• Op basis van het criterium dat de meerderheid van de respondenten in een straat/gebied 

voor invoering is en dat er sprake is van een aaneengesloten gebied, wordt een voorstel aan 

het college van b&w voorgelegd voor invoering van vergunningenparkeren in een aantal 

straten; 

• Dit voorstel wordt aan alle bewoners voorgelegd met de mogelijkheid om een reactie op het 

voorstel te leveren; 

• Op basis van de reacties wordt een definitief voorstel aan het college voorgelegd; 

• Vervolgens worden de bewoners wederom bericht over de definitieve besluitvorming en de 

gang van zaken rond de invoering. 

 

Het nadeel is dat het gehele proces zeer arbeidsintensief is. Dit heeft te maken met het feit dat 

bewoners twee keer kunnen reageren (enquête en reactieformulier) en met het gegeven dat 

alleen indien de meerderheid voor is, in de betreffende straat/gebied vergunningenparkeren 

wordt ingevoerd. De olievlekwerking die ontstaat na de invoering van een vergunningenzone 

werkt extra vertragend in de verdere aanpak. Bij de evaluatie die na één jaar na invoering wordt 

gehouden, blijkt vaak dat op basis van het meerderheidscriterium slechts enkele straten aan de 

vergunningenzone toegevoegd worden. Bovendien is de doorlooptijd van het gehele proces (van 

probleem tot invoering) lang, te weten circa één jaar. 

 

 

 Parkeerregulering   
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4.2. Nieuwe aanpak proces parkeerregulering  

 

Om deze redenen is het college van b&w in juni 2003 akkoord gegaan met een gewijzigde 

aanpak. 

• In overleg met de betrokken wijkraad wordt een gebied aangegeven waar naar verwachting 

de komende jaren parkeerproblemen zullen ontstaan, dus inclusief de olievlekwerking; 

• Aan het college wordt voorgesteld om in dit gebied vergunningenparkeren in te voeren; 

• De bewoners worden hier vervolgens over ingelicht en krijgen de mogelijkheid om een 

reactie op het voorstel te leveren; 

• Op basis van de reacties wordt een definitief voorstel aan het college voorgelegd, eventueel 

voorzien van een gefaseerde invoering; 

• Vervolgens worden de bewoners bericht over de defintieve besluitvorming en invoering. 

Door het vervallen van de enquête wordt de doorlooptijd van het traject verkort. Bovendien 

wordt een groter gebied in één keer aangepakt, in plaats van in 2 of 3 afzonderlijke fasen. De 

olievlekwerking die ontstaat door de verschuiving van het parkeerprobleem naar omliggende 

straten wordt hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. 

De mate van burgerparticipatie in het proces van vergunningenparkeren was zeer groot en 

wordt in de nieuwe aanpak beperkter, maar blijft ruim voldoende. 

 

 

4.3. Potentiële reguleringsgebieden 

 

Er zal tot invoering van vergunningenparkeren in een samenhangend gebied worden overgegaan 

indien door de gemeente de noodzaak voor invoering van vergunningenparkeren wordt 

onderkend. Bestaande of toekomstige knelpunten op het gebied van parkeren moeten hier 

derhalve aan ten grondslag liggen. 

Ten aanzien van de huidige vergunningenzones wordt in beperkte mate een uitbreiding van de 

zones verwacht met de straten die gelegen zijn aan de randen. 

De volgende gebieden komen naar verwachting in de toekomst voor parkeerregulering in 

aanmerking: 

 

-  Welgelegen; 

- 2e fase Orpheus (n.a.v. evaluatie); 

- 2e fase Berg en Bos (n.a.v. evaluatie); 

- gebied tussen Walterbos en Binnenstad West/Orpheus. 

 

Ten aanzien van de discussie over meeropbrengsten van vergunningenparkeren bij invoering in het 

gehele stedelijke gebied moet worden opgemerkt dat de kosten die gepaard gaan met een 

algehele invoering exponentieel hoger zijn dan de opbrengsten. De kosten zijn dan met name voor 

parkeercontrole en parkeerapparatuur. Uit een globale berekening blijkt dat de kosten voor 

invoering van vergunningenparkeren in geheel Apeldoorn circa € 7 miljoen bedragen. Het aantal 

uit te geven vergunningen wordt geraamd op 30.000. Dit impliceert dat, wil het systeem 

kostendekkend zijn, de kostprijs van een bewonersvergunning circa € 235,- per jaar zou moeten 

bedragen. Bovendien is er vanuit reguleringsoogpunt geen aanleiding voor invoering van 

vergunningenparkeren in het gehele stedelijke gebied en zal er derhalve weinig draagvlak voor 

bestaan.  
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5. Diversen 

5.1. Parkeerbijdrage 

 

Voor nieuwe woningen, bedrijven, winkels waarin minder parkeerplaatsen op eigen terrein 

(kunnen) worden aangelegd dan op grond van de parkeernorm vereist is, dient er sinds de 

zeventiger jaren een parkeerbijdrage per parkeerplaats te worden betaald. Door het ontvangen 

van de parkeerbijdrage gaat de zorg voor het voorzien in voldoende parkeerareaal over van 

veroorzaker naar gemeente. Deze investeert de ontvangen parkeerbijdragen in voorzieningen. Op 

dit moment bedraagt de parkeerbijdrage € 6.800,- per plaats. Gezien de huidige kosten van 

parkeerplaatsen in gebouwde voorzieningen (parkeergarages) wordt voorgesteld om de 

parkeerbijdrage met ingang van 1 januari 2005 over 4 jaar te verhogen tot € 12.000,- per 

parkeerplaats (2005 € 8.000,- ; 2006 € 9.000,-; 2007 € 10.500,-; 2008 € 12.000,-). 

Overigens stijgt daarmee de verkoopwaarde van woningen en bedrijfspanden vanwege de 

beschikbaarheid van parkeergelegenheid. Bij projecten van woningbouwcorporaties en 

particuliere projectontwikkelaars bedragen de verkoopwaarden van parkeerplaatsen € 16.000,- 

(in Stadskade) tot € 25.000,- per plaats. 

Bij het indienen van het bouwplan is de dan geldende parkeerbijdrage van toepassing, tenzij in 

een vigerend contract anders is aangegeven. 

 

5.2. Openingstijden parkeergarage Marktplein 

 

Van 1982 tot 1993 was de garage Marktplein geopend van maandag t/m zaterdag tot 19.00 

uur en op koopavond tot 22.00 uur.  

Ná de ingebruikname van het Stadhuis in 1993 werd besloten de openingstijden van de garage 

Marktplein te verruimen: 

• tot 24.00 uur op maandag, dinsdag en woensdag; 

• tot 02.00 uur op donderdag; 

• tot 04.00 uur op vrijdag en zaterdag  

Dit besluit was gebaseerd  op de aanname dat het gebruik in met name de avond- en nachturen 

aanzienlijk zou toenemen door bezoekers aan het Stadhuis en aan horecaondernemingen in de 

binnenstad.  

 

In onderstaande tabel zijn de gebruiksgegevens over het jaar 2003 verwerkt. Deze gegevens 

komen overeen met de gegevens uit eerdere onderzoeken die sinds 1993 zijn gehouden. 

   

   Gemiddeld aantal in- en uitgereden auto’s 

   22:00-00:00    00:00-02:15    00:00-04:15 

   In Uit In uit in uit 

Donderdagavond     4 58 2 13   

Vrijdagavond     6 28   2 14 

Zaterdagavond   5 32   3 19 

 

In de afgelopen jaren is het gebruik van de garage niet veranderd. Ook de afsluiting van het 

voetgangersdomein met fysieke middelen, waardoor niet meer op het Marktplein geparkeerd kon 

worden, heeft niet geleid tot een toename van het gebruik van de garage. 

 

- ná 22.00 uur wordt bijna niet meer ingereden; 

- tot 24.00 uur wordt uitgereden door bezoekers van horeca, commissie- en 

raadsvergaderingen; 

 Diversen   
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- op donderdagen ná 24.00 uur bestaat het uitrijdend verkeer voornamelijk uit bezoekers van 

uitgelopen commissie- en raadsvergaderingen; 

- op vrijdag en zaterdag verlaten ná 24.00 uur nog slecht enkele bezoekers van 

horecagelegenheden (Caterplein en Raadhuisplein) de garage; 

- voor deze laatste beperkte groep zijn na 18.00 uur voldoende gratis parkeeralternatieven 

aanwezig rond Caterplein en op Stationsstraat/Regentesselaan/Kerklaan en Paslaan.  

 

De exploitatielasten (bewakingspersoneel, energievoorziening e.d.) voor de extra openingsuren 

ná 24.00 uur bedragen circa € 30.000 op jaarbasis. Hier staan geen inkomsten tegenover. 

Voorgesteld wordt dan ook om: 

 

- de openingsuren van de garage Marktplein op donderdag, vrijdag en zaterdag terugbrengen 

tot 24.00 uur; 

- voor incidenteel uitlopende commissie- en raadsvergaderingen, zoals reeds meerdere jaren 

gebruikelijk, in overleg tussen bodedienst en beheerder van de garage het sluitingstijdstip 

aanpassen. 

5.3. Dienstverlening Nummer Eén 

 

In het kader van de verbetering van de dienstverlening aan de burger vindt een clustering plaats 

van de balies. Per 1 januari j.l. is een nieuw (frontoffice) team van start gegaan in een 

geclusterde balie bouwen, wonen en leefomgeving. 

Het bredere scala aan producten die via deze balie aan de klant worden aangeboden moet, om 

de klant op de juiste wijze te kunnen bedienen, geautomatiseerd ondersteund worden. Ten 

behoeve van de geautomatiseerde ondersteuning aan de balie wordt op dit moment een 

applicatie ontwikkeld voor het product parkeervergunningen. 

 

5.4. Bezoekerskaarten voor bewoners binnenstad 

 

Met ingang van oktober 2002 is in overleg met de wijkraad Centrum de bezoekerskaart voor 

bewoners van de binnenstad geïntroduceerd. De bezoekerskaarten zijn in eerste instantie alleen 

aan te schaffen door  bewoners die 65 jaar of ouder zijn en bewoners die in het bezit zijn van 

een invalidenparkeerkaart. De bezoekersdagdeelkaart (ochtend of middag) kost € 2,-. Tevens is 

een onderzoek naar de haalbaarheid van uitbreiding van de doelgroep aangekondigd. 

Op dit moment worden de volgende onderdelen nader uitgewerkt: 

- Handhaving van de huidige doelgroepenregeling (65+ en WVG) met mogelijk een hoger 

dagdeeltarief; 

- Mogelijke invoering van een korting voor het parkeren van bezoekers van de overige 

binnenstadsbewoners door middel van een chipknip o.i.d..  

 

Na uitwerking van bovengenoemde elementen zal een definitief voorstel aan het college van 

B&W worden voorgelegd. In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2004 staan de 

parkeeractiviteiten die in 2004 zijn gepland. 

5.5. Regels vergunningverlening 

 

In de Parkeerverordening zijn enkele voorwaarden voor vergunningverlening vastgelegd, zoals 

het niet bezitten van eigen parkeergelegenheid en de kentekenregistratie bij de Rijksdienst voor 

het Wegverkeer. 

Bij de invoering van het vergunningenparkeren in 1979 is uitgegaan van de verstrekking van 1 

auto per adres. In de loop van de tijd is hier ruimhartiger mee omgegaan. Onder andere ten 

gevolge van het toegenomen autobezit verdient het aanbeveling om de vergunningverlening 

hierop aan te scherpen. Een voorstel voor een nadere uitwerking van de regels omtrent 

vergunningverlening zal separaat aan het college worden voorgelegd.   
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Bijlage 1  Vergunningen- en tariefzones 
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   Parkeernormen (zie toelichting in nota “Actualisatie Verkeerskaart Parkeren”) Bijlage 2 
 all-inn norm  correctie norm ná         aandeel bezoek  

 
categorie     

binnenstad overig norm per  waarde correctie  binnenstad overig  
opmerking 

             

wonen in de binnenstad            
woning 2,0  woning  - 0,5 1,5  0,25   a) 

seniorenwoning 2,0  woning  - 0,8 1,2  0,2    a) 

zorg-/aanleunwoning 1,0  woning   1,0  0,2     

kamerverhuur 0,5  wooneenheid   0,5  0,2    b) 

 

wonen buiten de binnenstad            
woning:            

 - zonder eigen parkeervoorziening  2,0 woning  - 0,5 1,5   0,25  a) 

 - met garage met oprit  2,0 woning  - 0,25 1,75   0,25  a) c) 

 - met garage zonder oprit  2,0 woning  + 0,25 2,25   0,25  a) c) 

 - met carport  2,0 woning   2,0   0,25  a) c) 

 - met tuinparkeerplaats  2,0 woning  + 0,25 2,25   0,25  a) 

 - appartementen/stapelbouw/andere bouw met  2,0 woning  - 0,4 1,6   0,25  a) d) 

                       gezamelijke parkeervoorziening            

 - appartementen/stapelbouw/andere bouw met  2,0 woning  - 0,4/-0,25 1,6/1,75   0,25  a) d) 

                 deels gezamelijke/deels individuele            

                                         parkeervoorziening            

 - appartementen/stapelbouw/andere bouw met  2,0 woning  -0,25 1,75   0,25  d) 

                         individuele parkeervoorziening            

seniorenwoning:            
 - zonder eigen parkeervoorziening  2,0 woning  - 0,8 1,2   0,2   a) 

 - met garage met oprit  2,0 woning  - 0,55 1,45   0,2   a) c) 

 - met garage zonder oprit  2,0 woning  - 0,05 1,95   0,2   a) c) 

 - met carport  2,0 woning  - 0.3 1,7   0,2   a) c) 

 - met tuinparkeerplaats  2,0 woning  - 0,05 1,95   0,2   a) 

 - appartementen/stapelbouw/andere bouw met  2,0 woning  - 0,7 1,3   0,2   a) 

                       gezamelijke parkeervoorziening            

 - appartementen/stapelbouw/andere bouw met  2,0 woning  - 0,7/-0,55 1,3/1,45   0,2   a) 

                 deels gezamelijke/deels individuele            

                                         parkeervoorziening            

 - appartementen/stapelbouw/andere bouw met  2,0 woning  -0,55 1,45   0,2    

                         individuele parkeervoorziening            

zorg-/aanleunwoning  1,0 woning   1,0   0,2    

kamerverhuur  0,5 wooneenheid   0,5   0,2   b) 

 

werkgelegenheid            
kantoor 1,2 1,6 100 m² bvo     0,15 0,3    

bedrijf 0,8 0,8 100 m²bvo     0,1  0,1    

medische praktijkruimte 4,0 4,0 praktijkbeoefenaar     3,0   3,0    e) 

garage/servicestation 3,0 3,0 100 m² bvo     0,15 0,15   

autoshowroom 1,0 1,0 100 m² bvo     0,35 0,35   

verpleeg-/verzorgingshuis 0,3 0,3 wooneenheid     0,2  0,2    

 

winkels            
stadcentrum: zaterdag/koopavond 3,3  100 m² bvo     85%   f) 

stadcentrum: maandag t/m vrijdag 2,1  100 m² bvo     85%   g) 

wijkcentrum: zaterdag/koopavond  4,0 100 m² bvo      85%  h) 

wijkcentrum: maandag t/m vrijdag  2,1 100 m² bvo      85%  g) 

buurtcentrum: zaterdag/koopavond  4,0 100 m² bvo      85%  i) 

buurtcentrum: maandag t/m vrijdag  2,1 100 m² bvo      85%  g) 

supermarkt 6,0 6,0 100 m² bvo      85%  j) 

toonzaal 1,7 1,7 100 m² bvo      85%   

bouwmarkt/doe-het-zelf 2,1 2,1 100 m² bvo      85%   

tuincentrum 4,0 4,0 100 m² bvo      85%   

kwekerij 2,0 2,0 100 m² bvo      85%   

 

onderwijs            
basisschool 0,5 0,5 lokaal         

voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar 1,0 1,0 lokaal         

hoger onderwijs 3,0 3,0 lokaal        k) 

 

overig            
horeca in stadscentrum 3,3  100 m² bvo         

horeca in woonbuurt  10,0 100 m² bvo         

vergaderruimte 10,0 10,0 100 m² bvo         

hotel in de stad 1,0 1,0 kamer         

hotel buiten de stad  1,5 kamer         

schouwburg/concertzaal 0,25 0,25 zitplaats         

bioscoop/kerk 0,2 0,2 zitplaats         

sportschool 1,0 1,0 10 m² nso        l) 

 

alle niet genoemde categorieën            
per geval te bepalen            

 

Opmerkingen 
a) bij toepassing van de norm bij dubbelgebruik wordt uitgegaan van de volgende aanwezigheidspercentages: 

    60% op werkdagen 

    80% op zaterdagen/koopavonden 

    100% op avonden/zondagen 

b) bezoekersdeel geldt per woning 

c) bij meerdere gebouwde parkeervoorzieningen op eigen terrein dient tenminste het bezoekersparkeren openbaar toegankelijk te zijn 

d) van de norm dient tenminste 1,25 parkeerplaats per woning opgenomen te zijn in de parkeervoorziening 

e) óf 1 per behandelkamer + 1 per arbeidsplaats 

f) toename parkeerdruk opvangen door stimulering openbaar vervoer en fiets en door parkeertarieven 

g) meer spreiding naar werkdagen, norm toegepast bij berekening dubbelgebruik 

h) toename parkeerdruk opvangen door eventuele invoering parkeerregulering 

i) supermarkt vaak bepalend voor parkeerdruk 

j) supermarkt niet in winkelcentrum gelegen 

k) leslokaal = ca. 30 zitplaatsen 

l) nso = netto sportoppervlak 
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Verantwoording 
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Projectleider Erik Vonkeman 
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Aantal pagina's 16 (exclusief bijlagen) 
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Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. 

Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.  

  
 

Colofon 
 

 

Tauw bv 

BU Meten, Inspectie & Advies 

Handelskade 37 

Postbus 133 

7400 AC Deventer 

Telefoon +31 57 06 99 91 1 

  

  

 

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 bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 

2001, 2002, 2003 en 2018 
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1 Inleiding 

In opdracht van gemeente Apeldoorn heeft Tauw een verkennend bodem- en asbestonderzoek 

volgens NEN 57401 en NEN 57072 uitgevoerd ter plaatse van vier percelen in het plangebied ‘De 

Veldekster’ te Ugchelen. 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het bodem- en asbestonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van het 

plangebied tot villapark en de uitgifte van de bouwkavels. 

 

Doelstelling 

Het doel van het bodem- en asbestonderzoek is de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 

grond en het grondwater te bepalen. Daarnaast dient te worden bepaald of de bodem op de 

locatie wel of niet asbestverdacht is. 

2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Voorafgaand aan het onderzoek is een standaard vooronderzoek conform de NEN 57253 

uitgevoerd. Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een overzichtskaart 

zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. 

 

 
  

 
1 NEN 5740: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
bodem en grond, januari 2009/A1:2016 
2 NEN 5707: strategie voor het uitvoeren van verkennend en nader asbestonderzoek, NEN, augustus 2015 
3 NEN 5725: Bodem – Strategie bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 
2009 
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Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

 

Adres De Veldekster te Ugchelen 

Kadastrale gegevens (www.kadaster.nl) Gemeente Apeldoorn Sectie G nummer 2996 

X/Y coördinaat (Bron: www.gpscoördinaten.nl) X: 192038 Y: 466904 

Oppervlakte (m2) 5.200 

Verharding (m2)  Geen (onverhard terrein) 

Bebouwing (m2) Geen 

Huidig gebruik Braakliggend 

Gebruik conform circulaire bodemsanering Ander groen

Archeologie (Bron: GIS-viewer voor bodemonderzoek) Nee 

Explosieven  Onbekend 

Grondwaterbeschermingsgebied (Bron: GIS-viewer voor 

bodemonderzoek) 

Nee 

 
2.2 Toekomstige situatie 
De gemeente Apeldoorn is voornemens het plangebied ‘De Veldekster’ te ontwikkelen tot 

villapark. 

 
2.3 Verdachte activiteiten  
Voor het inventariseren van de verdachte activiteiten zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Website www.gelderland.nl, onderdeel kaarten en cijfers 

 Website www.bodemloket.nl 

 Bodemloket 

 Diverse GIS-bronnen  

 

Bij het inventariseren van bovenstaande bronnen zijn geen verdachte activiteiten naar voren 

gekomen. Wel zijn activiteiten bekend ter hoogte van de Hoenderloseweg 145a, wat ruim een 

kilometer zuidwestelijk van de locatie af ligt. De activiteiten welke hebben plaats gevonden aan 

de Hoenderloseweg 145a (veelal wasserijen) hebben een grondwaterverontreiniging met 

chloorhoudende koolwaterstoffen veroorzaakt welke deels de huidige onderzoekslocatie 

doorkruist. Echter, deze grondwaterverontreiniging bevindt zich op grotere diepte en zal daarom 

naar alle waarschijnlijkheid geen invloed hebben op de kwaliteit van het freatische grondwater op 

de onderhavige onderzoekslocatie. 

 
2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
In onderstaande tabel staat de globale regionale geohydrologische situatie ter plaatse van de 

onderzoekslocatie weergegeven.  
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Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw 

 

Onderdeel  

Grondwater stromingsrichting *1) Oost Noord Oost 

Stijghoogte van het grondwater *1) 26,56 m +NAP 

Ligging t.o.v. grondwater beschermingsgebied *2) 2734 m 

Maaiveld hoogte *3) 27,7 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater *4) 4,0 - 10 m -mv 

Geologie *5) Grof zand 

Dikte van de deklaag *4) 2-5m 

Zout of brak grondwater *6) Nee 

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model. 

*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen. 

*3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart 

*4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater 

*5) Toegepaste geologische kaart 

*6) Atlas van Nederland 

 

Lokale omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke 

kunnen de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden. 
 
2.5 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie 
In 2013 heeft Tauw een groot deel van de uit te geven kavels onderzocht (kenmerk 1214350). Uit 

de resultaten blijkt dat er geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetroffen met 

uitzondering van kavel 47, waar in de bovengrond een sterk verhoogd gehalte van koper is 

gemeten. Een nader onderzoek ter plaatse wordt op dit moment uitgevoerd. 

 

Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek komt naar voren dat het gebied voorheen in 

gebruik als camping was en sinds enkele jaren braak ligt. In het verleden zijn meerdere 

bodemonderzoeken op en rond de onderzoekslocatie uitgevoerd. Uit eerdere bodemonderzoeken 

(niet in bezit bij Tauw) blijkt dat er lokaal grondverontreinigingen met PAK, minerale olie, asbest 

en zware metalen aanwezig waren. Deze zijn gesaneerd en na afloop door het bevoegd gezag 

beschikt. In het verleden waren bij de hoofd- en westingang van de voormalige camping 

grondwallen, deels puin- en asbesthoudend, aangelegd. Deze zijn grotendeels verwijderd. 
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Er is een bodemonderzoek door Oranjewoud in 2007 uitgevoerd nadat de saneringsactiviteiten 

zijn afgerond. Dit rapport is gedateerd. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er geen 

noemenswaardige bodemverontreinigingen zijn aangetroffen. Ter plaatse van de bouwblokken 1 

tot en met 7 zijn in een bovengrond licht verhoogd gehalten (>Aw-waarde) van koper, zink en 

minerale olie aangetroffen. De ondergrond en het grondwater is niet onderzocht. Ter plaatse van 

de bouwblokken 33 tot en met 38 (nu geen deel van de onderzoekslocatie) is asbest in de grond 

aangetroffen. Het asbestgehalte was dermate laag dat een nader onderzoek niet is uitgevoerd 

(onder de gemeentelijk vastgestelde grens voor nader onderzoek).  

 
2.6 Onderzoeksvragen 
De doelstelling van het onderzoek is vertaald naar onderstaande onderzoeksvragen: 

 Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater? 

 Is de onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen van asbest in de bovengrond? 

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden is de volgende onderzoeksstrategie uit de 

NEN 5740 en NEN 5707 gehanteerd: 

 Strategie onverdacht (ONV) 

 
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
De grond is bemonsterd op 8 juli 2016. Het grondwater is bemonsterd op 15 juli 2016. 

 

 
 

Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

 

Veldwerk Aantal Monsterpuntnummers 

Boring tot circa 0,5 m -mv 12 204 t/m 215 

Boring tot circa 2,0 m -mv 3 201 t/m 203 

Boring met peilbuis tot circa 3,5 m -mv 1 200 

Gat (0,3 x 0,3 m) tot 0,5 m -mv 12 204 t/m 215 

Gat (0,3 x 0,3 m) tot 2,0 m -mv 4 200 t/m 203 
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Veldwerk Aantal Monsterpuntnummers 

Analyses Aantal (Meng)monstercodes 

Standaard stoffenpakket grond1 4  

Standaard stoffenpakket grondwater2 1  

Asbest in grond 2  
1) Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

PCB’s (7), PAK (10), minerale olie (GC) en droge stof 

2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCl en 

minerale olie (GC) 

 

Het verkennend asbestonderzoek is in combinatie met het verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd.  

 
3.3 Veiligheid en kwaliteit 
Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is 

niet afgeweken van de vigerende protocollen. 

4 Resultaten 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 
Op een gedeelte van de locatie is de humeuze grond van de locatie verwijderd. Dit is ook de 

insteek geweest voor de keuze van de mengmonsters voor asbest analyse. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen bijzonderheden aangetroffen in het opgeboorde 

materiaal. Tijdens de werkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Er heeft 

een visuele inspectie van het maaiveld conform Protocol 2018 plaatsgevonden.  

 

Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4. De grondwaterbemonsteringsdata 

zijn weergegeven in tabel 4.1. 

 

 
Tabel 4.1 Grondwaterbemonsteringsdata 

 

Peilbuis Filterdiepte Datum GWS pH EC Troebelheid 

  (m -mv)   (m -mv) (-) (μS/cm) (ntu) 

Pb 200 2,40 3,40 15.07.2016 1,95 6,26 163 12 
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De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn als normaal te 

beschouwen voor deze regio. De troebelheid van het grondwater (NTU>10) kan een 

overschatting aan organische parameters veroorzaken.  

 
4.2 Resultaten grond en grondwater 
In de tabellen 4.2 tot en met 4.4 zijn samenvattingen opgenomen van de onderzoeksresultaten. 

Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig toetsingsoverzicht wordt 

verwezen naar bijlage 6 en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7. 

 

 
Tabel 4.2 Samenvatting onderzoeksresultaten grond 

 

(Meng)monster Deelmonster Diepte  

(m -mv)

Textuur en  

bijzonderheden

> AW > T > I BBK# 

(indicatief) 

Bovengrond 

200, 203 t/m 208 

en 212  

200-1, 203-1, 204-1, 

205-1, 206-1, 207-1, 

208-1, 212-1 

0,0-0,5 Zand, humeus, 

grindig 

- - - Altijd 

Toepasbaar

201, 202,  

209 t/m 211 en  

213 t/m 215  

201-1, 202-1, 209-1, 

210-1, 211-1, 213-1, 

214-1, 215-1 

0,0-0,5 Zand, grindig, 

humeus 

- - - Altijd 

Toepasbaar

Ondergrond 

201 en 202  201-2, 201-3, 201-4, 

202-2, 202-3, 202-4 

0,5-2,0 Zand, grindig - - - Altijd 

Toepasbaar

200 en 203  200-2, 200-3, 200-4, 

203-2, 203-3, 203-4 

0,5-2,0 Zand, grindig - - - Altijd 

Toepasbaar

 

 
Tabel 4.3 Samenvatting onderzoeksresultaten asbestonderzoek 

 

Mengmonster Deelmonster Diepte 

m -mv 

Zintuiglijk Gewogen gehalte  

asbest (mg/kg d.s.) 

A 201-1, 208-1, 209-1, 210-1 0,0-0,5 Zand, grindig <1 

B 200-1, 202-1, 203-1, 204-1, 205-1, 

206-1, 207-1, 211-1, 212-1, 213-1, 

214-1, 215-1 

0,0-0,5 Zand, humeus <1 
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Tabel 4.4 Samenvatting toetsingsresultaten grondwater 

 

Peilbuis Filterstelling (m -mv) > S > T > I 

Pb 200 2,4-3,4 - - - 

 
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen 
Door middel van dit verkennende bodem- en asbestonderzoek kan antwoord worden gegeven op 

de in paragraaf 2.6 gestelde onderzoeksvragen. 

 

Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater? 

In de mengmonster van zowel de boven- als van de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde 

parameters gemeten in gehalten welke de achtergrondwaarde overschrijden. In het grondwater 

van peilbuis 200 zijn geen verhoogde concentraties gemeten. De verhoogde troebelheid van het 

grondwater (NTU>10) heeft hierbij geen verhoogde concentraties aan organische parameters 

veroorzaakt.  

 

Is de onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen van asbest in de bovengrond? 

In mengmonsters A en B welke zijn samengesteld voor analyse op asbest in grond, is geen 

asbest boven de bepalingsgrens gemeten (<1 mg/kg droge stof).  

5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
Door middel van dit bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 

grondwater op de locatie vastgelegd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld 

dat de locatie vrij is van verontreinigingen. De locatie is niet asbestverdacht is. Er zijn geen 

risico’s voor de mens of het milieu te verwachten. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. 

 
5.2 Aanbevelingen 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig 

voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied tot villapark en de uitgifte van bouwkavels. 

 

Bij eventueel toekomstig grondverzet vormt dit onderzoek geen geldig bewijsmiddel, maar geldt 

het als indicatie voor de kwaliteit van de af te voeren grond. Bij grondverzet en afvoer van grond 

vanaf de locatie kan het daarom noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens de richtlijnen van het 

Besluit bodemkwaliteit uit te voeren. 
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1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie 

 

 

 





Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I

Opdrachtgever Schaal Status

Project Formaat Projectnummer

Onderdeel Dat. 11.7.2016 8:40 Tekeningnummer

Getek.  TDA

Gec.   hjs

Gemeente Apeldoorn

Verkennend bodemonderzoek te Ugchelen

1 : 25.000 Definitief

A4-Portrait 1241369

0
Regionale ligging van de onderzoekslocatie

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

0 500 1000 1500m

N

© Topografische Dienst Nederland, Emmen

Beekbergen

Ugchelen
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2 Situering monsterpunten 

 

 





Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

Opdrachtgever Schaal Status

Project Formaat Projectnummer

Onderdeel Dat.  19.7.2016  8:25 Tekeningnummer

Getek.

Gec.         hjs

Gemeente Apeldoorn

Verkennend bodem- en asbestonderzoek De 
Veldekster te Ugchelen

1 : 750 Definitief

A4 210x297 mm 1241369

P00003Situering monsterpunten

Asbest gat 30x30

Boring

Peilbuis

Locatie

0 15 30 45m

N
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3 Veiligheid en kwaliteit 

 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 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 bodem- en waterbodemonderzoek conform de 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 werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 

 Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 

 Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

 Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

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. 

 

Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West heeft de analyses 

uitgevoerd volgens de regeling AS 3000. 

 

De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een  

KLIC-melding. 
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4 Boorprofielen 

 

 

 





1
01-01-2013

Tauw bv

kleiig
klei

siltig
leem

zandig
fijn zand

matig grof zand

zeer grof zand

grindig
grind

humeus
veen

2
01-01-2013

Tauw bv

zwak fijnzandig
klei

matig zandig
leem

sterk humeus
fijn zand

matig grof zand
sterk humeus

zwak kleiig

0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

3
01-01-2013

Tauw bv

1

2

3

0,10

G:

Legenda boorprofielen

arcering conform NEN 5104

Indicatieve
geurzone
1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk

Bijzonderheid

1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk

plaatsingsdatum boring
monsterpunt nummer

bovenkant peilbuis tov mv

monstercodering

steekbusmonster

grondwaterstand

peilbuis

bodemluchtmonster

casing

bentoniet

grind

filter

deskundige



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

1241369 :  Ugchelen De VeldeksterProfielen conform NEN 5104

200
08-07-2016

Tauw bv

1B

2

3

4

0,05

30*30

leembrokken(2/m.grof)

roest(1)

bruin (donker)

grijs

bruin (licht)

grijs

grijs

spade

edelman

zuigerboor

201
08-07-2016

Tauw bv

1A

2

3

4

roest(2)
30*30

geroerd

roest(1)

roestbruin
bruin (licht)
grijs

bruin (licht)

grijs

spade

edelman
zuigerboor

202
08-07-2016

Tauw bv

1B

2

3

4

30*30

roest(2)

bruin (donker)

bruin (licht)

bruin (licht)
grijs

spade

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

1241369 :  Ugchelen De VeldeksterProfielen conform NEN 5104

203
08-07-2016

Tauw bv

1B

2

3

4

30*30

stenen(1/m.grof)

roest(1)

bruin (donker)

bruin (licht)

grijs

spade

edelman

204
08-07-2016

Tauw bv

1B

30*30 bruin (donker) spade

205
08-07-2016

Tauw bv

1B

30*30 bruin (donker) spade



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

1241369 :  Ugchelen De VeldeksterProfielen conform NEN 5104

206
08-07-2016

Tauw bv

1B

30*30 bruin (donker) spade

207
08-07-2016

Tauw bv

1B

30*30 bruin (donker) spade

208
08-07-2016

Tauw bv

1A

roest(1)
30*30

geroerd
leembrokken(2/m.grof)

bruin (licht) spade



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

1241369 :  Ugchelen De VeldeksterProfielen conform NEN 5104

209
08-07-2016

Tauw bv

1A

roest(2)
30*30

geroerd
leembrokken(2/m.grof)

roestbruin
bruin (licht)
grijs

spade

210
08-07-2016

Tauw bv

1A

roest(2)
30*30

geroerd

roestbruin
bruin (licht)
grijs

spade

211
08-07-2016

Tauw bv

1B

30*30 bruin (donker) spade



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

1241369 :  Ugchelen De VeldeksterProfielen conform NEN 5104

212
08-07-2016

Tauw bv

1B

30*30 bruin (donker) spade

213
08-07-2016

Tauw bv

1B

30*30 bruin (donker) spade

214
08-07-2016

Tauw bv

1B

30*30
wortels(2/m.grof) bruin (donker) spade



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

1241369 :  Ugchelen De VeldeksterProfielen conform NEN 5104

215
08-07-2016

Tauw bv

1B

30*30 bruin (donker) spade
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5 Toetsingskader 

 

 

 





 

 

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 

toetsingwaarden (normen): 

 De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering4 

 De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit5  

 

Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 

opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 

Regeling Uniforme Saneringen (RUS) en in de NEN 5740. De Tussenwaarde is gedefinieerd als 

T = ½(AW + I) voor grond en T = ½(S + I) voor grondwater. 

 

In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 

toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 

 

 
Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd / verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd / verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd / verontreinigd 

 

Bodemtypecorrectie voor grond 

Op basis van de (gewijzigde) bijlage G6 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 

1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 

omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 

toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 

gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 

 

Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 

De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 

toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa7-service voor de validatie van de 

toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 

geborgd. 

 
4 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, 
d.d. 27 juni 2013   
5 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn 
opgenomen in Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013) 
6 Deze gewijzigde bijlage van de regelingkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,  
d.d. 2 november 2012) 
7 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 



 

 

B5.2 Toetsingswaarden 

 

Grond 

 

Lutum 25 %

Humus 10 %

  gAW T I 

  

METALEN 

barium (Ba) - - - 

cadmium (Cd) 0,6 6,8 13 

kobalt (Co) 15 103 190 

koper (Cu) 40 115 190 

kwik (Hg) 0,15 18,1 36 

lood (Pb) 50 290 530 

molybdeen (Mo) 1,5 96 190 

nikkel (Ni) 35 68 100 

zink (Zn) 140 430 720 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (10 van VROM) 1,5 20,8 40 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7) 0,02 0,51 1 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 190 2595 5000 

 

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 per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 

 



 

 

Grondwater 

 

 So To Io 

  

METALEN 

barium (Ba) 50 338 625 

cadmium (Cd) 0,4 3,2 6 

kobalt (Co) 20 60 100 

koper (Cu) 15 45 75 

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

lood (Pb) 15 45 75 

molybdeen (Mo) 5 153 300 

nikkel (Ni) 15 45 75 

zink (Zn) 65 433 800 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 0,2 15,1 30 

ethylbenzeen 4 77 150 

tolueen 7 504 1000 

xylenen (som) 0,2 35,1 70 

styreen (vinylbenzeen) 6 153 300 

naftaleen 0,01 35 70 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

vinylchloride 0,01 2,51 5 

dichloormethaan 0,01 500 1000 

1,1-dichloorethaan 7 454 900 

1,2-dichloorethaan 7 204 400 

1,1-dichlooretheen 0,01 5,01 10 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,01 10 20 

dichloorethenen (som) - - - 

dichloorpropanen (som) 0,8 40,4 80 

trichloormethaan (chloroform) 6 203 400 

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

1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 

trichlooretheen (tri) 24 262 500 

tetrachloormethaan (tetra) 0,01 5,01 10 

tetrachlooretheen (per) 0,01 20 40 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 50 325 600 



 

 

 So To Io 

  

So: Streefwaarden grondwater [ug/l] 

To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 

Io: Interventiewaarden grondwater [ug/l] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

6 Getoetste analyseresultaten 

 

 

 





 

 

B6.1 Grond 

 

Monsteromschrijving 200, 203 t/m 

208 en 212 

201, 202, 209 

t/m 211 en 213 

t/m 215

201 en 202 200 en 203 A 

Diepte (m -mv) 0,0-0,5 0,0-0,5 0,5-2,0 0,5-2,0 0,0-0,5 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

METALEN 

barium (Ba) < 54,3   < 54,3   < 54,3   < 54,3       

cadmium (Cd) < 0,230 - < 0,230 - < 0,241 - < 0,241 -     

kobalt (Co) < 7,38 - < 7,38 - < 7,38 - < 7,38 -     

koper (Cu) 40,0 - 34,0 - < 7,24 - < 7,24 -     

kwik (Hg) 0,0998 - < 

0,0499

- < 

0,0503

- < 

0,0503

-     

lood (Pb) 24,7 - 30,9 - < 11,0 - < 11,0 -     

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 -     

nikkel (Ni) < 8,17 - < 8,17 - < 8,17 - < 8,17 -     

zink (Zn) < 32,4 - < 32,4 - < 33,2 - < 33,2 -     

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (10 van VROM) 0,712 - 0,699 - < 0,350 - < 0,350 -     

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7) < 

0,0163 

- < 

0,0163

- < 

0,0245

- < 

0,0245

-     

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 81,7 - < 81,7 - < 123 - < 123 -     

Asbest                   <1   

Conclusie Bbk indicatief 

(BoToVa) 

Altijd 

toepasbaar

Altijd 

toepasbaar

Altijd 

toepasbaar

Altijd 

toepasbaar

  

Conclusie STI (BoToVa)   -   -   -   -     

 
  



 

 

 

Monsteromschrijving B 

Diepte (m -mv) 0,0-0,5

Lutum (%) 25 

Organisch stof (%) 10 

Eenheid mg/kg Ds

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

Asbest   <1   

 

 

B6.2 Grondwater 

 

Peilbuis Pb 200  

Filterdiepte (m -mv) 2,4-3,4 

Eenheid ug/l 

  

METALEN 

barium (Ba) 42 -

cadmium (Cd) < 0,2 -

kobalt (Co) 2,7 -

koper (Cu) 7,8 -

kwik (Hg) < 0,05 -

lood (Pb) < 2 -

molybdeen (Mo) < 2 -

nikkel (Ni) < 3 -

zink (Zn) 23 -

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,2 -

ethylbenzeen < 0,2 -

tolueen < 0,2 -

xylenen (som) 0,21 -

styreen (vinylbenzeen) < 0,2 -

naftaleen < 0,02 -

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

vinylchloride < 0,2 -

dichloormethaan < 0,2 -

1,1-dichloorethaan < 0,2 -

1,2-dichloorethaan < 0,2 -



 

 

1,1-dichlooretheen < 0,1 -

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,14   

dichloorethenen (som) 0,21 -

dichloorpropanen (som) 0,42 -

trichloormethaan (chloroform) < 0,2 -

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 -

1,1,2-trichloorethaan < 0,1 -

trichlooretheen (tri) < 0,2 -

tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 -

tetrachlooretheen (per) < 0,1 -

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 50 -

Conclusie (BoToVa)   -

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Bijlage 

7 Analysecertificaten 

 

 

 

 

 





Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

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.

ANALYSERAPPORT

15.07.2016Datum
35003840Relatienr
596965Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   596965   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1241369 Combi onderzoek Ugchelen De Veldekster 357447
Opdrachtacceptatie 08.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Hans van Breugel
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% 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

643538 643547 643556 643563 643570

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++
90,3 90,1 88,5 90,9
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,0   3,0   <0,2   <0,2   

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

++ ++ ++ ++

<20 <20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
20 17 <5,0 <5,0

0,07 <0,05 <0,05 <0,05
16 20 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<20 <20 <20 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,069 0,072 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,071 0,070 <0,050 <0,050
0,078 0,080 <0,050 <0,050

0,10 0,085 <0,050 <0,050
0,19 0,19 <0,050 <0,050

0,064 0,062 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,71   0,70   0,35   0,35   

<35 <35 <35 <35

x) x) x) x)

#) #) #) #)

Eenheid
200, 203 t/m 208 en 212 (0-

0,5)
201, 202, 209 t/m 211 en 213 t/m 

215 (0-0,5)
201 en 202 (0,5-2,0) 200 en 203 (0,5-2,0) A
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643538
643547
643556
643563
643570

08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

200, 203 t/m 208 en 212 (0-0,5)
201, 202, 209 t/m 211 en 213 t/m 215 (0-0,5)
201 en 202 (0,5-2,0)
200 en 203 (0,5-2,0)
A

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (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) (Factor 
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% 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

643571

--
--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid
B

Opdracht   596965   Bodem / Eluaat

643571 08.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

B

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (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) (Factor 
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
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S
S
S
S

S

D
O

C
-1

3-
86

76
07

4-
N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 6



Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbest

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

643538 643547 643556 643563 643570

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

<3 <3 <3 <3
3 <3 <3 <3

<4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

++

<1

#) #) #) #)

Eenheid
200, 203 t/m 208 en 212 (0-

0,5)
201, 202, 209 t/m 211 en 213 t/m 

215 (0-0,5)
201 en 202 (0,5-2,0) 200 en 203 (0,5-2,0) A
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Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbest

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

643571

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--

--

++

<1

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

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: 08.07.2016
Einde van de analyses: 15.07.2016

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

B

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  met digitale 
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Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Geen informatie: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Lood (Pb) Barium (Ba) Nikkel (Ni) Koper (Cu) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Som gewogen asbest

Vaste stof

handtekening rechtsgeldig.
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Bijlage analyseresultaten asbest avg #######

Nat gewicht
(g)

643570 92,6 11156 10327

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 0,72 74,8 100
4 - 8 mm 1,2 126,2 100
2 - 4 mm 0,95 98,3 68
1 - 2 mm 1,3 139 32

0.5 mm - 1 mm 3,6 375,2 10

< 0.5 mm 91 9394,827 0,1 nvt nvt

Totalen 99 10208,33
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

A

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof
Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

D
O

C
-1

3-
86

76
17

9-
N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1



Bijlage analyseresultaten asbest avg #######

Nat gewicht
(g)

643571 87,9 10655 9361

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 0,24 22,8 100
4 - 8 mm 0,48 45,2 100
2 - 4 mm 0,67 62,6 80
1 - 2 mm 1,3 123,2 35

0.5 mm - 1 mm 4,3 402,3 9

< 0.5 mm 92 8593,614 0,1 nvt nvt

Totalen 99 9249,714
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

B

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)
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Chromatogram for Order No. 596965, Analysis No. 643538, created at 13.07.2016 08:22:56

Monsteromschrijving: 200, 203 t/m 208 en 212 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=643538]
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Chromatogram for Order No. 596965, Analysis No. 643547, created at 13.07.2016 08:22:56

Monsteromschrijving: 201, 202, 209 t/m 211 en 213 t/m 215 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=643547]
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Chromatogram for Order No. 596965, Analysis No. 643556, created at 13.07.2016 07:02:38

Monsteromschrijving: 201 en 202 (0,5-2,0)

[@ANALYNR_START=643556]
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Chromatogram for Order No. 596965, Analysis No. 643563, created at 13.07.2016 08:22:56

Monsteromschrijving: 200 en 203 (0,5-2,0)

[@ANALYNR_START=643563]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

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.

ANALYSERAPPORT

19.07.2016Datum
35003840Relatienr
598225Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   598225   Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1241369 Ugchelen De Veldekster 357518
Opdrachtacceptatie 15.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Hans van Breugel
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

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

650068

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

42
<0,20

2,7
7,8

<0,05
<2,0
<2,0
<3,0

23

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   

#)

#)

#)

Eenheid
Pb 200 F(2,4-3,4)

Opdracht   598225   Water

650068 Pb 200 F(2,4-3,4) 15.07.2016

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
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 (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000/AS3200)

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

650068

--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

#)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 15.07.2016
Einde van de analyses: 19.07.2016

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. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Pb 200 F(2,4-3,4)

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  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   598225   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen 
(Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

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
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
eigen methode:  n)

Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Zink (Zn) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Barium (Ba) Nikkel (Ni) Koper (Cu) Kwik (Hg)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Trichloormethaan (Chloroform) Benzeen
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)
Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)

Opdracht   598225   Water
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Chromatogram for Order No. 598225, Analysis No. 650068, created at 19.07.2016 07:13:27

Monsteromschrijving: Pb 200 F(2,4-3,4)

[@ANALYNR_START=650068]
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Bijlage 2  Akoestisch onderzoek - dummy

Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen       concept,  augustus 2016 
179



      

Akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai Bestemmingsplan 

Oude Klarenbeek – Ugchelsegrensweg  
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1 Inleiding 
 

 

 

De gemeente Apeldoorn is met bestemmingsplan Oude Klarenbeek-
Ugchelsegrensweg voornemens het bestemmingsplan Veldekster gedeeltelijk te 
herzien. De planlocatie ligt binnen de invloedssfeer van de Europaweg (N304) en de 
Ugchelsegrensweg, wegen die in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd zijn. 
Daarnaast is de planlocatie op korte afstand van de Brouwersmolenweg met een 30 
km/uur regime geprojecteerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 
moet ook de invloed van in de nabijheid gelegen wegen die een 30 km/uur regime 
hebben, worden bepaald.  
 
In verband met de ruimtelijke procedure is de geluidsbelasting ten gevolge van de  
omliggende gezoneerde en niet gezoneerde wegen op de geluidgevoelige 
bestemming binnen het plangebied onderzocht. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening is beoordeeld of wordt voldaan aan de kaders die de Wet 
geluidhinder en/of het gemeentelijk geluidbeleid stelt.  
 
Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van: 
• Plankaart februari 2016; 
• Verkeersintensiteiten en overige verkeersgegevens [bron: gemeente Apeldoorn] 
• Reken- en meetvoorschrift geluid 2012; 
 Softwareprogramma Geomilieu van DGMR 
 Atlas Gelderland 
 www.maps.google.nl 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Zone van een (spoor)weg 

Wegen 
Iedere weg heeft ingevolge de Wet geluidhinder (verder te noemen Wgh) van 
rechtswege een zone, met uitzondering van wegen die liggen binnen een tot 
woonerf bestemd gebied en wegen waarop een wettelijke snelheid geldt van 30 
km/u. Binnen de geluidszone is het verplicht een akoestisch onderzoek in te stellen 
naar de te verwachten geluidsbelasting op de gevel van toekomstige 
geluidsgevoelige bestemmingen. De zonebreedte van een weg is afhankelijk van het 
aantal rijstroken en of het een binnen- of buitenstedelijke weg is en varieert tussen 
200 en 600 meter. Op grond van jurisprudentie is ook ten aanzien van niet 
gezoneerde wegen inzicht noodzakelijk in de te verwachten geluidsbelasting.  
 
In onderhavig plan zijn de volgende wegen relevant: N304/Europaweg, 
Ugchelsegrensweg en Brouwersmolenweg. De N304/Europaweg en de 
Ugchelsegrensweg hebben (deels) een 50 km/uur regime en zijn daarmee 
geluidgezoneerd. De Brouwersmolenweg is een 30 km/uur weg en valt daarom 
buiten het regime van de Wgh. De niet geluidgezoneerde wegen veroorzaken 
meestal geen relevante geluidsbelastingen. Ze kunnen wel relevant zijn daar waar 
het gaat om een klinkerweg of een weg met relatief veel verkeer. In de 
jurisprudentie is om deze reden bepaald dat een akoestische afweging bij het 
opstellen van een ruimtelijk plan nodig is met een verwijzing naar een goede 
ruimtelijke ontwikkeling. Volledigheidshalve is deze weg daarom meegenomen in het 
onderzoek. 
 

2.2 Aftrek ex artikel 110g Wgh 

De wet gaat ervan uit dat het wegverkeer in de toekomst stiller wordt. Op grond van 
artikel 110g van de Wgh mag daarom, voordat er getoetst wordt, van de berekende 
geluidsbelastingen ten hoogste 5 dB worden afgetrokken als het gaat om 
wegverkeer met een maximale toegestane snelheid van minder dan 70 km/u en 2 
dB als het gaat om wegverkeer met een maximale toegestane snelheid van 70 km/u 
of meer. Ook voor niet gezoneerde wegen mag rekening worden gehouden met deze 
aftrek. 
 
Voor de in paragraaf 2.1 genoemde wegen geldt een aftrek van 2 dB voor de 
N304/Europaweg en 5 dB voor de Ugchelsegrensweg en Brouwersmolenweg. 
 

2.3 Grenswaarden Wgh 

De Wgh kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde wordt voldaan, is er 
voor de Wgh geen belemmering voor het ontwikkelingsplan. Als de geluidsbelasting 
de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, is onderzoek naar mogelijkheden om de 
geluidsbelasting te reduceren nodig. Als reductie van de geluidsbelasting niet 
mogelijk is en de maximale grenswaarde niet wordt overschreden, kan een 
geluidgevoelige bestemming met een hogere grenswaarde, verleend door het 
college van Burgemeester en Wethouders mogelijk worden gemaakt. Als deze 
ontheffing wordt verleend, dient het maximaal optredende binnenniveau van 33 dB 
gewaarborgd te zijn. Dit is verwerkt in het Bouwbesluit en hiermee worden dus 
eisen aan de geluidswering van de gevel gesteld.  
 

Grenswaarden wegverkeerslawaai 
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Het onderhavige plan is gelegen binnen de bebouwde kom en er is sprake van 
nieuwbouw van woningen. 
In dit geval gelden de volgende grenswaarden: 
• Voorkeursgrenswaarde: 48 dB 
• Maximale grenswaarde: 63 dB 
 

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Apeldoorn heeft de “beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder 
Apeldoorn” vastgesteld. Hierin is het gemeentelijk beleid ten aanzien van het 
vaststellen van grenswaarden hoger dan de voorkeursgrenswaarde opgenomen.  
 

2.5 Cumulatie 

In het kader van een goede ruimtelijk onderbouwing en de Wgh moet ook aandacht 
besteed worden aan de gecumuleerde geluidsbelasting van de afzonderlijke wegen 
en eventuele andere geluidbronnen. De gecumuleerde geluidsbelasting hoeft alleen 
bepaald te worden voor geluidsbronnen welke de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh 
overschrijden. In casu is cumulatie alleen voor de geprojecteerde woningen aan de 
Ugchelsegrensweg aan orde voor de verschillende wegen. Er vindt geen cumulatie 
met andere bronnen plaats.  
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3 Uitgangspunten 

3.1 Situatie 

Het plangebied ligt nabij de N304 in Ugchelen. In onderstaande figuur is de 
planlocatie weergegeven. De plankaart is opgenomen in bijlage 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Weg- en verkeersgegevens  

Het plan ligt binnen het invloedsgebied van de N304/Europaweg, Ugchelsegrensweg 
en Brouwersmolenweg. Voor deze wegen is uitgegaan van een toekomstige 
intensiteit voor de periode 2027/2030 (maategevende jaar) en verkeersgegevens 
zoals opgenomen in onderstaande tabel 3.1 en bijlage 2.  
 

Tabel 3.1 Weg- en verkeersgegevens 

Weg Snelheid 

[km/uur] 

Intensiteit* 

2027-2030 

[mvt/etmaal] 

Wegverharding 

N304/Europaweg A1-Ugchelsegrensweg 80 23.000 DAB 

N304/Europaweg Ugchelsegrensweg-

Laan van Westenenk 

70 24.000 DAB 

Ugchelsegrensweg 50 3600 DAB 

Brouwersmolenweg 30 2100 DAB 

* O.b.v. Verkeersmilieukaart 

 

3.3 Modeltechnische gegevens 

Rekenmethode  
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is berekend conform het 
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Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hierbij is gebruik gemaakt van de module 
RMW-2012 van het softwarepakket Geomilieu van DGMR. Met deze module is de 
geluidsbelasting berekend ten gevolge van het wegverkeer conform Standaard 
Rekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  
 

 

Broninvoer 
Op basis van de weg- en verkeersgegevens (paragraaf 3.2) zijn rijlijnen 
gemodelleerd.  
 
De rijlijnen van de wegen zijn in een groep gemodelleerd. Vervolgens is aan deze 
groep een groepsreductie van respectievelijk 2 en 5 dB toegekend om daarmee de 
aftrek ingevolge artikel 110g Wgh te kunnen toepassen. De berekeningsresultaten 
per weg, inclusief groepsreducties, zijn nu direct te toetsen aan het wettelijke kader. 
 
Overige invoergegevens   

In het model zijn rekenpunten gemodelleerd waarmee de geluidsbelasting is 
berekend op de bebouwingsgrenzen van de nieuw te bouwen geluidgevoelige 
woningen binnen het plangebied.  
De rekenpunten zijn gemodelleerd op 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m hoogte. De 
geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai is berekend op elk van deze 
beoordelingshoogtes. In het model zijn gebouwen ingevoerd voor zover deze 
relevant zijn in verband met de afschermende en/of reflecterende werking ervan. 
Verder zijn er bodemgebieden ingevoerd voor akoestisch reflecterende delen van de 
omgeving. Dit zijn met name de wegen, fietspaden en bodemgebieden onder 
gebouwen. Daar waar geen bodemgebieden zijn gemodelleerd, wordt gerekend met 
de algemene bodemfactor van het rekenmodel (absorberend, Bf=1). 
 
In bijlage 2 zijn de voorgenoemde invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. 
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4 Rekenresultaten en beoordeling 
 
 
Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de geluidsniveaus berekend op de 
bouwgrenzen van de geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied. In dit 
hoofdstuk worden de berekeningsresultaten weergegeven. Tevens wordt een 
toelichting gegeven op de berekeningsresultaten en worden mogelijke maatregelen 
en procedures besproken. 
 

In tabel 4.1 wordt de hoogste geluidsbelastingen Lden per bron op de 
geluidgevoelige objecten weergegeven. De berekeningsresultaten op alle 
rekenpunten zijn in bijlage 3 opgenomen. Overschrijdingen van de 
voorkeursgrenswaarde zijn vet weergegeven. 
 

Tabel 4.1 Rekenresultaten 

Weg Norm*  Geluidsbelasting* 

[Lden - dB] 

 

N304/Europaweg 48/63 36-52 

19-52 

< 40 

Ugchelsegrensweg 48/63 

Brouwersmolenweg - 

* Inclusief aftrek artikel 110g Wgh voor wegverkeerslawaai 

(x/y) Voorkeursgrenswaarde en maximaal toelaatbare grenswaarde 

- Niet van toepassing 

 

Uit tabel 4.1 en bijlage 3 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde door het verkeer over 
de N304 en Ugchelsegrensweg bij meerdere geprojecteerde woningen wordt 
overschreden. Er wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde uit 
de Wet geluidhinder. Cumulatief bedraagt de geluidsbelasting (zonder aftrek) 
maximaal 57 dB. Er geldt formeel geen norm voor 30 km/uur wegen, maar als de 
Brouwersmolenweg getoetst zou worden aan de normen van de Wet geluidhinder, 
dan wordt er voldaan.  
 
Alleen met vaststelling van een hogere grenswaarde of het treffen van 
geluidsreducerende maatregelen is het plan mogelijk. Deze laatste voorwaarde is 
nader beschouwd en blijkt verkeerskundig, landschappelijk, stedenbouwkundig en/of 
financieel niet uitvoerbaar en ondoelmatig. Zo leidt een geluidreductie met 
toepassing van stil asfalt tot aanzienlijke kosten door de lengte van het aan te 
passen traject en is de reductie onvoldoende. Voor eventuele afschermende 
voorzieningen geldt hetzelfde. De afstand tot de bron en of woningen is dusdanig 
groot dat hier minimaal 5 meter aan afscherming nodig is over een lang traject. Het 
verlagen van de snelheid vraagt om (financieel) ingrijpende verkeersmaatregelen 
(een bordje plaatsen is niet voldoende) en leidt tot onvoldoende soelaas. Daarnaast 
is dit vanuit verkeerskundig oogpunt niet gewenst.  
 
Gelet op het voorgaande zal een hogere grenswaarde worden verleend. Dit is een 
aparte procedure welke parallel loopt met de bestemmingsplanprocedure. Om een 
aanvaardbaar binnenniveau te kunnen garanderen, zijn bij meerdere woningen 
aanvullende geluidsreducerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk. Deze zijn 
naar verwachting niet (te) ingrijpend van aard en worden haalbaar geacht.  
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5 Conclusie en aanbevelingen 
 
 
In verband met de ruimtelijke procedure is de geluidsbelasting ten gevolge van de 
wegen op de geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied onderzocht. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening is beoordeeld of wordt voldaan aan de 
kaders die de Wet geluidhinder en/of het gemeentelijk geluidbeleid stelt.  
 
 

Uit onderhavig onderzoek blijkt dat er niet overal wordt voldaan aan de 
grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Er zullen hogere grenswaarden moeten 
worden verleend en maatregelen aan de gevels moeten worden getroffen om te 
voldoen aan de eisen ten aanzien van een goed woon- en leefklimaat. Deze 
procedure en uitvoering van maatregelen worden haalbaar geacht gelet op de 
berekende geluidsbelastingen. 
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Bijlage 1 Plankaart 
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Bijlage 2 Invoergegevens 
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OVIJInvoergegevens

bodemgebieden

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

overig 0,00

overig 0,00

overig 0,00

overig 0,00

straat 0,00

lokale weg 0,00

overig 0,00

overig 0,00

overig 0,00

lokale weg 0,00

straat 0,00

straat 0,00

hoofdweg 0,00

hoofdweg 0,00

overig 0,00

overig 0,00

regionale weg 0,00

hoofdweg 0,00

lokale weg 0,00

straat 0,00

hoofdweg 0,00

overig 0,00

straat 0,00

overig 0,00

overig 0,00

straat 0,00

straat 0,00

lokale weg 0,00

overig 0,00

overig 0,00

lokale weg 0,00
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hoofdweg 0,00

overig 0,00
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straat 0,00

overig 0,00
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overig 0,00

hoofdweg 0,00

overig 0,00

overig 0,00

overig 0,00

overig 0,00

straat 0,00

lokale weg 0,00

overig 0,00

lokale weg 0,00
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OVIJInvoergegevens

bodemgebieden

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
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straat 0,00
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OVIJInvoergegevens

gebouwen

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

    3,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,74     29,03 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,29     28,25 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,25      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,38     28,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,26      6,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,60     28,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,65      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,74     28,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,46     28,48 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,86     28,54 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,27     28,35 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,91     21,76 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,22     28,04 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,73     28,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,38     27,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,21     28,16 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,21     27,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,86     28,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00     29,99 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,19      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,55     29,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,04     29,14 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,29      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,34      2,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,60     29,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,88      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,25     16,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,48     27,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,18      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,11     29,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,21      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,24     11,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00     29,87 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   11,42     28,81 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,39     28,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,32     28,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,08      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,29     28,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,47     22,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,38     27,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,66     28,15 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,58     28,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,33      6,76 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,95     16,81 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,14     27,98 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,48     29,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,30     28,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,40     29,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,18     11,08 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,53     28,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,02     28,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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OVIJInvoergegevens

gebouwen

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
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OVIJInvoergegevens

gebouwen

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

    5,69     28,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,33      8,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,09     29,25 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,31     28,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,64     27,89 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,93     28,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,83     28,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,68     29,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,83     28,73 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,81     28,69 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,92     28,08 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,52     28,34 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,87     29,69 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,65     27,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,14     27,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,63     29,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,68      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,88     28,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,46     29,10 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,04     28,76 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,04      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,85     28,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,13     28,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,79     30,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,04     28,34 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,81      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,43     28,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,85      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,22     28,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,18     29,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,23      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,56     28,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,12     27,82 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,20     28,59 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,70      3,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,08     29,74 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,13     28,15 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,66     26,04 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,92     29,53 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,95     28,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,75     30,75 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,28     27,14 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,18      0,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,09     16,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,76     28,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,56     29,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00     29,33 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80
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    6,75     28,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,41     13,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,54      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,88      9,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,42     30,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,28     27,99 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,42     29,42 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,38     24,36 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,74     29,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,35     28,42 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,70     28,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,31      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,21      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,00     28,53 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,56     16,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,76      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,21     29,38 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,34      9,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,60     12,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,43     29,37 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,84     28,36 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,38     29,43 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,77      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,28     28,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00     29,89 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,80     14,45 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,55     28,28 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,39     28,39 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00     29,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,14     17,94 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,69     16,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,07      0,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,54     28,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00     30,36 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,23      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,21      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,06      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,39      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,00     29,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,77      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,51     29,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,71      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00     29,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,04     29,08 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,48     29,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,29      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,18     28,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,05     27,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,08      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,33     28,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    6,37     28,45 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,59     27,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   11,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,21     14,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,36      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,36     28,61 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,42     28,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,23     28,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,01     28,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,31      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,94     30,42 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,56     29,28 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,85     28,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,15     29,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,31      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,41     25,48 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,08     11,45 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,19     28,38 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,19      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,59     28,69 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,23      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,64     29,53 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,38      9,31 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,08      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   -0,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,91     28,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,87      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,31      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,35     29,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,43     15,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,14     22,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,68     28,14 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,57     28,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,70      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,11     29,79 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,97     28,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,29      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,36     30,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,01     30,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,46     18,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,73     28,39 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,06      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,29      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,46     14,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,20     28,54 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,47     29,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,84     29,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,15     28,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,03     28,87 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,94     30,73 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80
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OVIJInvoergegevens

gebouwen

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

    6,68      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,57     28,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,02      1,94 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00     30,37 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,36     13,45 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,36      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,22     28,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,51     27,87 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,46     28,31 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      5,37 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,30      9,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,36     28,57 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,62     29,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,39     29,58 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,04      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,41     29,49 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,22     28,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,69     29,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,12     29,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,34     28,31 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,24     28,16 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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OVIJInvoergegevens

gebouwen

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80
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OVIJInvoergegevens

Ontvangerpunten

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

001     30,21 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

002     29,97 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

003     29,75 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

004     29,63 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

005     29,61 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

006     29,22 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

007     29,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

008     28,78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

009     28,67 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

010     28,60 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

011     27,97 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

012     27,90 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

013     27,81 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

014     21,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

015     14,40 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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OVIJInvoergegevens

Weggegevens

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

Ugchelsegr Ugchelsegrensweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50

Ugchelsegr Ugchelsegrensweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50

Ugchelsegr Ugchelsegrensweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  30  30  30 --  30  30  30

N304 - Eur N304 - Europaweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  80  80  80 --  80  80  80

N304 - Eur N304 - Europaweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  80  80  80 --  80  80  80

N304 - Eur N304 - Europaweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  80  80  80 --  80  80  80

N304 - Eur N304 - Europaweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  80  80  80 --  80  80  80

N304 - Eur N304 - Europaweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  80  80  80 --  80  80  80

Europaweg Europaweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  70  70  70 --  70  70  70

Brouwersmo Brouwersmolenweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  30  30  30 --  30  30  30

Brouwersmo Brouwersmolenweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  30  30  30 --  30  30  30

Brouwersmo Brouwersmolenweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  30  30  30 --  30  30  30

Brouwersmo Brouwersmolenweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  30  30  30 --  30  30  30

Brouwersmo Brouwersmolenweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  30  30  30 --  30  30  30
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OVIJInvoergegevens

Weggegevens

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)

Ugchelsegr --  50  50  50 --  50  50  50 --   3573,00   6,95   3,15   0,50 -- -- --

Ugchelsegr --  50  50  50 --  50  50  50 --   3573,00   6,95   3,15   0,50 -- -- --

Ugchelsegr --  30  30  30 --  30  30  30 --   1663,00   7,05   2,91   0,48 -- -- --

N304 - Eur --  80  80  80 --  80  80  80 --  23085,00   6,70   3,39   0,75 -- -- --

N304 - Eur --  80  80  80 --  80  80  80 --  23085,00   6,70   3,39   0,75 -- -- --

N304 - Eur --  80  80  80 --  80  80  80 --  23085,00   6,70   3,39   0,75 -- -- --

N304 - Eur --  80  80  80 --  80  80  80 --  23085,00   6,70   3,39   0,75 -- -- --

N304 - Eur --  80  80  80 --  80  80  80 --  23085,00   6,70   3,39   0,75 -- -- --

Europaweg --  70  70  70 --  70  70  70 --  23924,00   6,69   3,42   0,75 -- -- --

Brouwersmo --  30  30  30 --  30  30  30 --   1556,00   6,87   3,36   0,52 -- -- --

Brouwersmo --  30  30  30 --  30  30  30 --   2088,00   6,87   3,36   0,52 -- -- --

Brouwersmo --  30  30  30 --  30  30  30 --   2088,00   6,87   3,36   0,52 -- -- --

Brouwersmo --  30  30  30 --  30  30  30 --   2088,00   6,87   3,36   0,52 -- -- --

Brouwersmo --  30  30  30 --  30  30  30 --   2088,00   6,87   3,36   0,52 -- -- --
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OVIJInvoergegevens

Weggegevens

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)

Ugchelsegr -- --  86,36  94,10  89,57 --   6,42   3,97   6,36 --   7,22   1,93   4,07 -- -- -- -- --    214,45    105,91

Ugchelsegr -- --  86,36  94,10  89,57 --   6,42   3,97   6,36 --   7,22   1,93   4,07 -- -- -- -- --    214,45    105,91

Ugchelsegr -- --  76,00  90,87  83,49 --   9,07   4,75   7,59 --  14,93   4,38   8,92 -- -- -- -- --     89,10     43,97

N304 - Eur -- --  93,20  96,95  93,27 --   3,69   1,86   3,84 --   3,11   1,19   2,89 -- -- -- -- --   1441,52    758,71

N304 - Eur -- --  93,20  96,95  93,27 --   3,69   1,86   3,84 --   3,11   1,19   2,89 -- -- -- -- --   1441,52    758,71

N304 - Eur -- --  93,20  96,95  93,27 --   3,69   1,86   3,84 --   3,11   1,19   2,89 -- -- -- -- --   1441,52    758,71

N304 - Eur -- --  93,20  96,95  93,27 --   3,69   1,86   3,84 --   3,11   1,19   2,89 -- -- -- -- --   1441,52    758,71

N304 - Eur -- --  93,20  96,95  93,27 --   3,69   1,86   3,84 --   3,11   1,19   2,89 -- -- -- -- --   1441,52    758,71

Europaweg -- --  94,73  97,51  94,76 --   3,27   1,73   3,39 --   2,00   0,76   1,86 -- -- -- -- --   1516,17    797,83

Brouwersmo -- --  94,79  95,80  93,33 --   4,88   4,12   6,50 --   0,33   0,08   0,18 -- -- -- -- --    101,33     50,09

Brouwersmo -- --  95,92  96,80  94,87 --   3,76   3,12   4,96 --   0,32   0,08   0,17 -- -- -- -- --    137,59     67,91

Brouwersmo -- --  95,92  96,80  94,87 --   3,76   3,12   4,96 --   0,32   0,08   0,17 -- -- -- -- --    137,59     67,91

Brouwersmo -- --  95,92  96,80  94,87 --   3,76   3,12   4,96 --   0,32   0,08   0,17 -- -- -- -- --    137,59     67,91

Brouwersmo -- --  95,92  96,80  94,87 --   3,76   3,12   4,96 --   0,32   0,08   0,17 -- -- -- -- --    137,59     67,91
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OVIJInvoergegevens

Weggegevens

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

Ugchelsegr     16,00 --     15,94      4,47      1,14 --     17,93      2,17      0,73 --   81,50   88,83   96,02  100,12  104,94

Ugchelsegr     16,00 --     15,94      4,47      1,14 --     17,93      2,17      0,73 --   81,50   88,83   96,02  100,12  104,94

Ugchelsegr      6,66 --     10,63      2,30      0,61 --     17,50      2,12      0,71 --   80,74   86,57   96,36   95,63   99,28

N304 - Eur    161,49 --     57,07     14,56      6,65 --     48,10      9,31      5,00 --   85,31   94,79  100,06  107,39  114,19

N304 - Eur    161,49 --     57,07     14,56      6,65 --     48,10      9,31      5,00 --   85,31   94,79  100,06  107,39  114,19

N304 - Eur    161,49 --     57,07     14,56      6,65 --     48,10      9,31      5,00 --   85,31   94,79  100,06  107,39  114,19

N304 - Eur    161,49 --     57,07     14,56      6,65 --     48,10      9,31      5,00 --   85,31   94,79  100,06  107,39  114,19

N304 - Eur    161,49 --     57,07     14,56      6,65 --     48,10      9,31      5,00 --   85,31   94,79  100,06  107,39  114,19

Europaweg    170,03 --     52,34     14,15      6,08 --     32,01      6,22      3,34 --   84,97   93,88   99,36  106,22  113,08

Brouwersmo      7,55 --      5,22      2,15      0,53 --      0,35      0,04      0,01 --   75,93   80,09   89,46   90,54   95,92

Brouwersmo     10,30 --      5,39      2,19      0,54 --      0,46      0,06      0,02 --   76,76   80,81   89,84   91,67   97,09

Brouwersmo     10,30 --      5,39      2,19      0,54 --      0,46      0,06      0,02 --   76,76   80,81   89,84   91,67   97,09

Brouwersmo     10,30 --      5,39      2,19      0,54 --      0,46      0,06      0,02 --   76,76   80,81   89,84   91,67   97,09

Brouwersmo     10,30 --      5,39      2,19      0,54 --      0,46      0,06      0,02 --   76,76   80,81   89,84   91,67   97,09
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OVIJInvoergegevens

Weggegevens

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

Ugchelsegr  101,64   94,98   86,74   75,83   83,04   89,69   94,65  100,70   97,31   90,56   81,22   69,12   76,50   83,57

Ugchelsegr  101,64   94,98   86,74   75,83   83,04   89,69   94,65  100,70   97,31   90,56   81,22   69,12   76,50   83,57

Ugchelsegr   97,11   90,96   87,46   73,88   78,98   88,44   88,87   93,43   90,84   84,44   79,62   67,79   73,33   83,07

N304 - Eur  110,37  103,48   92,41   81,13   90,75   95,93  103,37  111,04  107,23  100,34   89,10   75,72   85,27   90,52

N304 - Eur  110,37  103,48   92,41   81,13   90,75   95,93  103,37  111,04  107,23  100,34   89,10   75,72   85,27   90,52

N304 - Eur  110,37  103,48   92,41   81,13   90,75   95,93  103,37  111,04  107,23  100,34   89,10   75,72   85,27   90,52

N304 - Eur  110,37  103,48   92,41   81,13   90,75   95,93  103,37  111,04  107,23  100,34   89,10   75,72   85,27   90,52

N304 - Eur  110,37  103,48   92,41   81,13   90,75   95,93  103,37  111,04  107,23  100,34   89,10   75,72   85,27   90,52

Europaweg  109,38  102,53   91,73   81,10   89,99   95,27  102,50  110,01  106,29   99,43   88,40   75,42   84,37   89,85

Brouwersmo   93,12   86,50   80,47   72,42   76,40   85,53   87,20   92,67   89,79   83,15   76,65   65,22   69,46   79,19

Brouwersmo   94,20   87,57   81,04   73,27   77,12   85,83   88,34   93,86   90,89   84,23   77,18   65,96   70,07   79,46

Brouwersmo   94,20   87,57   81,04   73,27   77,12   85,83   88,34   93,86   90,89   84,23   77,18   65,96   70,07   79,46

Brouwersmo   94,20   87,57   81,04   73,27   77,12   85,83   88,34   93,86   90,89   84,23   77,18   65,96   70,07   79,46

Brouwersmo   94,20   87,57   81,04   73,27   77,12   85,83   88,34   93,86   90,89   84,23   77,18   65,96   70,07   79,46
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OVIJInvoergegevens

Weggegevens

Model: Situatie 2027

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

Ugchelsegr   87,73   93,11   89,80   83,10   74,47 -- -- -- -- -- -- -- --

Ugchelsegr   87,73   93,11   89,80   83,10   74,47 -- -- -- -- -- -- -- --

Ugchelsegr   82,60   86,64   84,32   78,06   74,16 -- -- -- -- -- -- -- --

N304 - Eur   97,82  104,66  100,85   93,97   82,88 -- -- -- -- -- -- -- --

N304 - Eur   97,82  104,66  100,85   93,97   82,88 -- -- -- -- -- -- -- --

N304 - Eur   97,82  104,66  100,85   93,97   82,88 -- -- -- -- -- -- -- --

N304 - Eur   97,82  104,66  100,85   93,97   82,88 -- -- -- -- -- -- -- --

N304 - Eur   97,82  104,66  100,85   93,97   82,88 -- -- -- -- -- -- -- --

Europaweg   96,67  103,57   99,87   93,02   82,22 -- -- -- -- -- -- -- --

Brouwersmo   79,45   84,81   82,13   75,52   70,00 -- -- -- -- -- -- -- --

Brouwersmo   80,53   85,95   83,15   76,52   70,44 -- -- -- -- -- -- -- --

Brouwersmo   80,53   85,95   83,15   76,52   70,44 -- -- -- -- -- -- -- --

Brouwersmo   80,53   85,95   83,15   76,52   70,44 -- -- -- -- -- -- -- --

Brouwersmo   80,53   85,95   83,15   76,52   70,44 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3 Rekenresultaten 
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OVIJRekenresultaten
Brouwesmolenweg met aftrek 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Brouwersmolenweg

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 1,50 8,2 4,8 -2,7 8,3

001_B 4,50 9,9 6,5 -1,0 10,0

001_C 7,50 11,5 8,1 0,6 11,5

002_A 1,50 9,2 5,7 -1,8 9,2

002_B 4,50 12,6 9,2 1,7 12,7

002_C 7,50 16,9 13,6 5,9 16,9

003_A 1,50 10,4 7,0 -0,5 10,4

003_B 4,50 12,0 8,6 1,1 12,0

003_C 7,50 14,6 11,1 3,6 14,6

004_A 1,50 10,9 7,5 0,0 10,9

004_B 4,50 12,8 9,3 1,9 12,8

004_C 7,50 16,2 12,8 5,3 16,3

005_A 1,50 10,8 7,4 -0,1 10,9

005_B 4,50 13,0 9,6 2,1 13,0

005_C 7,50 14,5 11,1 3,6 14,6

006_A 1,50 12,9 9,5 1,9 12,9

006_B 4,50 14,6 11,2 3,7 14,6

006_C 7,50 16,4 13,0 5,4 16,4

007_A 1,50 14,7 11,3 3,7 14,7

007_B 4,50 16,7 13,3 5,7 16,7

007_C 7,50 18,6 15,2 7,6 18,6

008_A 1,50 16,0 12,6 5,0 16,0

008_B 4,50 18,3 14,9 7,3 18,4

008_C 7,50 21,1 17,8 10,1 21,2

009_A 1,50 15,7 12,4 4,8 15,8

009_B 4,50 17,8 14,4 6,9 17,9

009_C 7,50 20,2 16,9 9,2 20,3

010_A 1,50 19,1 15,7 8,1 19,1

010_B 4,50 20,5 17,1 9,5 20,5

010_C 7,50 22,9 19,6 11,9 22,9

011_A 1,50 27,0 23,7 15,9 27,0

011_B 4,50 28,4 25,1 17,3 28,4

011_C 7,50 29,6 26,3 18,6 29,6

012_A 1,50 28,3 25,0 17,3 28,4

012_B 4,50 30,1 26,8 19,0 30,1

012_C 7,50 31,2 27,9 20,1 31,2

013_A 1,50 30,4 27,1 19,4 30,5

013_B 4,50 31,9 28,6 20,9 31,9

013_C 7,50 33,2 29,9 22,2 33,3

014_A 1,50 33,6 30,4 22,6 33,7

014_B 4,50 35,4 32,1 24,3 35,4

014_C 7,50 36,8 33,5 25,8 36,8

015_A 1,50 37,3 34,0 26,2 37,3

015_B 4,50 39,5 36,2 28,4 39,5

015_C 7,50 40,4 37,1 29,4 40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2016 16:04:28Geomilieu V3.11



OVIJRekenresultaten
Europaweg met aftrek 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: N304

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 1,50 52,0 48,8 42,4 52,5

001_B 4,50 53,3 50,1 43,7 53,8

001_C 7,50 53,9 50,7 44,4 54,4

002_A 1,50 51,8 48,6 42,2 52,3

002_B 4,50 52,9 49,7 43,4 53,4

002_C 7,50 53,5 50,3 44,0 54,0

003_A 1,50 51,1 48,0 41,6 51,6

003_B 4,50 52,4 49,2 42,9 52,9

003_C 7,50 53,1 49,9 43,6 53,6

004_A 1,50 50,2 47,0 40,6 50,7

004_B 4,50 51,4 48,2 41,9 51,9

004_C 7,50 52,8 49,5 43,2 53,3

005_A 1,50 49,4 46,2 39,9 49,9

005_B 4,50 50,7 47,5 41,1 51,2

005_C 7,50 51,3 48,1 41,8 51,8

006_A 1,50 51,4 48,2 41,8 51,9

006_B 4,50 52,1 48,9 42,6 52,6

006_C 7,50 52,6 49,4 43,1 53,1

007_A 1,50 51,4 48,2 41,9 51,9

007_B 4,50 52,1 48,9 42,6 52,6

007_C 7,50 52,7 49,5 43,2 53,2

008_A 1,50 51,5 48,3 41,9 52,0

008_B 4,50 52,4 49,2 42,8 52,9

008_C 7,50 53,1 49,9 43,5 53,6

009_A 1,50 51,7 48,5 42,2 52,2

009_B 4,50 52,7 49,5 43,1 53,2

009_C 7,50 53,4 50,2 43,8 53,9

010_A 1,50 51,8 48,6 42,3 52,3

010_B 4,50 52,8 49,6 43,3 53,3

010_C 7,50 53,4 50,2 43,9 53,9

011_A 1,50 50,9 47,8 41,4 51,5

011_B 4,50 52,0 48,8 42,5 52,5

011_C 7,50 52,5 49,3 42,9 53,0

012_A 1,50 50,2 47,1 40,7 50,8

012_B 4,50 51,6 48,5 42,1 52,1

012_C 7,50 52,1 48,9 42,5 52,6

013_A 1,50 49,1 45,9 39,5 49,6

013_B 4,50 50,4 47,3 40,9 51,0

013_C 7,50 51,1 47,9 41,6 51,6

014_A 1,50 39,1 35,8 29,6 39,6

014_B 4,50 47,5 44,3 38,0 48,0

014_C 7,50 49,0 45,8 39,5 49,5

015_A 1,50 37,5 34,1 27,9 37,9

015_B 4,50 42,3 39,1 32,8 42,8

015_C 7,50 44,6 41,5 35,1 45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2016 16:05:12Geomilieu V3.11



OVIJRekenresultaten
Ugchelsegrensweg met aftrek 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Ugchelsegrensweg

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 1,50 24,5 20,1 12,6 24,1

001_B 4,50 26,5 22,0 14,6 26,0

001_C 7,50 27,1 22,6 15,2 26,7

002_A 1,50 25,1 20,7 13,2 24,7

002_B 4,50 26,4 21,9 14,5 26,0

002_C 7,50 27,1 22,6 15,2 26,6

003_A 1,50 26,7 22,3 14,8 26,3

003_B 4,50 27,6 23,1 15,7 27,1

003_C 7,50 28,1 23,6 16,2 27,7

004_A 1,50 29,0 24,6 17,1 28,5

004_B 4,50 29,8 25,3 17,9 29,3

004_C 7,50 30,2 25,7 18,2 29,7

005_A 1,50 29,9 25,5 18,0 29,5

005_B 4,50 30,8 26,3 18,9 30,3

005_C 7,50 31,0 26,5 19,1 30,6

006_A 1,50 32,9 28,5 21,0 32,5

006_B 4,50 33,8 29,3 21,9 33,4

006_C 7,50 34,3 29,8 22,4 33,8

007_A 1,50 33,6 29,2 21,7 33,2

007_B 4,50 34,5 30,1 22,6 34,1

007_C 7,50 35,0 30,6 23,1 34,6

008_A 1,50 35,7 31,3 23,8 35,3

008_B 4,50 36,5 32,1 24,6 36,1

008_C 7,50 36,9 32,5 25,0 36,5

009_A 1,50 36,4 31,9 24,5 35,9

009_B 4,50 37,3 32,9 25,4 36,9

009_C 7,50 38,0 33,6 26,1 37,6

010_A 1,50 37,4 33,0 25,5 37,0

010_B 4,50 38,5 34,0 26,6 38,0

010_C 7,50 39,2 34,7 27,3 38,7

011_A 1,50 45,8 41,4 33,9 45,4

011_B 4,50 47,4 43,0 35,5 47,0

011_C 7,50 48,6 44,1 36,7 48,1

012_A 1,50 47,4 42,9 35,4 46,9

012_B 4,50 49,2 44,7 37,2 48,7

012_C 7,50 50,1 45,6 38,2 49,7

013_A 1,50 49,7 45,3 37,8 49,3

013_B 4,50 51,8 47,3 39,9 51,3

013_C 7,50 52,2 47,7 40,3 51,8

014_A 1,50 51,2 46,7 39,2 50,7

014_B 4,50 53,6 49,1 41,7 53,1

014_C 7,50 54,3 49,8 42,3 53,8

015_A 1,50 56,3 51,8 44,3 55,8

015_B 4,50 57,2 52,7 45,3 56,7

015_C 7,50 57,1 52,6 45,2 56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2016 16:05:45Geomilieu V3.11



OVIJRekenresultaten
Cumulatief (alle wegen) zonder aftrek 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 1,50 52,0 48,8 42,5 52,5

001_B 4,50 53,3 50,1 43,7 53,8

001_C 7,50 53,9 50,7 44,4 54,4

002_A 1,50 51,8 48,6 42,2 52,3

002_B 4,50 52,9 49,7 43,4 53,4

002_C 7,50 53,5 50,3 44,0 54,0

003_A 1,50 51,2 48,0 41,6 51,7

003_B 4,50 52,4 49,2 42,9 52,9

003_C 7,50 53,1 49,9 43,6 53,6

004_A 1,50 50,2 47,0 40,6 50,7

004_B 4,50 51,5 48,3 41,9 52,0

004_C 7,50 52,8 49,6 43,2 53,3

005_A 1,50 49,5 46,3 39,9 50,0

005_B 4,50 50,7 47,5 41,2 51,2

005_C 7,50 51,3 48,1 41,8 51,8

006_A 1,50 51,4 48,2 41,9 51,9

006_B 4,50 52,2 49,0 42,6 52,7

006_C 7,50 52,7 49,4 43,1 53,2

007_A 1,50 51,5 48,3 41,9 52,0

007_B 4,50 52,2 49,0 42,6 52,7

007_C 7,50 52,8 49,6 43,2 53,3

008_A 1,50 51,6 48,4 42,0 52,1

008_B 4,50 52,5 49,3 42,9 53,0

008_C 7,50 53,2 50,0 43,6 53,7

009_A 1,50 51,8 48,6 42,3 52,3

009_B 4,50 52,8 49,6 43,2 53,3

009_C 7,50 53,5 50,3 43,9 54,0

010_A 1,50 52,0 48,7 42,4 52,4

010_B 4,50 53,0 49,7 43,4 53,5

010_C 7,50 53,6 50,3 44,0 54,1

011_A 1,50 52,1 48,7 42,1 52,4

011_B 4,50 53,3 49,8 43,3 53,6

011_C 7,50 54,0 50,4 43,9 54,2

012_A 1,50 52,1 48,5 41,9 52,3

012_B 4,50 53,6 50,0 43,4 53,8

012_C 7,50 54,2 50,6 43,9 54,4

013_A 1,50 52,4 48,6 41,8 52,5

013_B 4,50 54,2 50,3 43,5 54,2

013_C 7,50 54,7 50,9 44,0 54,7

014_A 1,50 51,5 47,1 39,8 51,1

014_B 4,50 54,6 50,4 43,3 54,4

014_C 7,50 55,4 51,3 44,2 55,2

015_A 1,50 56,4 51,9 44,5 55,9

015_B 4,50 57,4 52,9 45,6 57,0

015_C 7,50 57,5 53,0 45,7 57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2016 16:03:12Geomilieu V3.11
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Uitgevoerd door: Gemeente Apeldoorn 



Toelichting Basis Natuurtoets (quickscan) 
 

 

 

1. Doel Basis Natuurtoets 

 

Het doel van de Basis Natuurtoets is om vast te stellen of in te schatten of er in een gebied 

waar zich (ruimtelijke) ingrepen of plannen zullen voordoen sprake is van beschermde gebieden, 

beschermde planten of diersoorten, en wat het (mogelijke) effect van de voorgenomen plannen 

of handelingen daarop is. 

Daarbij wordt in ieder geval getoetst op: 

- de Natuurbeschermingswet 

- de Flora- en Faunawet 

 

Facultatief wordt ook getoetst op: 

- de Ecologische Hoofdstructuur 

- de Groene Mal 

- de APV/bijzondere bomen 

- de natuur- en boscompensatie (vlgs provinciale richtlijn) 

 

Met betrekking tot de Natuurbeschermingswet wordt nagegaan of het plan of de handeling: 

- binnen het beschermde Natura-gebied valt 

- buiten het beschermde Natura-gebied valt maar er wel mogelijk invloed op heeft 

- er sprake is van beschermde habitattypen en/of soorten 

- of er mogelijk sprake is van aantasting van de genoemde soorten of habitattypen en in 

het algemeen van de gebiedskenmerken 

- of er een noodzaak is voor nader onderzoek 

- of er een noodzaak is voor een vergunning i.k.v. de natuurbeschermingswet 

 

Met betrekking tot de Flora en faunawet wordt nagegaan of er bij het plan of de handeling: 

- beschermde soorten voorkomen, in het bijzonder de zwaarder beschermde soorten 

- of er mogelijk sprake is van invloed is van plan/handeling op het voorkomen ervan 

- of er een noodzaak is voor nader onderzoek 

- of er een noodzaak is voor een ontheffing i.k.v. de flora- en faunawet 

 

2. Wat zegt een Basis Natuurtoets 

 

Een Basis Natuurtoets is een eerste onderzoek naar bovengenoemde (beschermde) groene 

waarden.  

In diverse gevallen is een Basis Natuurtoets afdoende; als kan worden geconcludeerd dat er 

geen beschermde soorten of waarden zijn aangetroffen en, gezien aard of situering van het 

gebied, het gebied ook niet geschikt is voor beschermde soorten. 

In andere gevallen is een Basis Natuurtoets eveneens afdoende als beschermde soorten 

daadwerkelijk zijn aangetroffen en het duidelijk is wat de invloed van het plan daarop is. In dat 

geval zijn conclusies te trekken omtrent (al dan niet) de noodzaak van nader onderzoek en/of de 

aanvraag van vergunningen of ontheffingen. 

In diverse gevallen is een Basis Natuurtoets niet afdoende; dan is –gezien onderzoeksperiode van 

de Basis Natuurtoets- niet met zekerheid te zeggen of beschermde soorten voorkomen. Soms is 

ook niet duidelijk wat de invloed is van de voorgenomen plannen of handelingen. En soms zijn de 

voorgenomen plannen of handelingen zelf nog onvoldoende duidelijk. In dergelijke gevallen is 

nader onderzoek vereist. 

 

Verder geeft een Basis Natuurtoets aan of er (mogelijke) consequenties zijn die voortvloeien uit 

de aanduiding als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Groene Mal, het kappen van bomen, etc. 

 



3. Mogelijke conclusies Basis Natuurtoets 

 

Er zijn op grond van de Basis Natuurtoets een aantal conclusies mogelijk: 

 

(A) Plan of handeling in strijd met beschermde gebieden/soorten: geen ADC 

- bij aantasting van beschermd gebied of zwaarder beschermde soorten 

- er zijn géén zwaarwegende maatschappelijke belangen van plan of handeling en/of 

- er zijn wél mogelijke alternatieven voor het plan of de handeling kunnen zijn 

- dan vrijwel zeker geen mogelijkheid voor ontheffing of vergunning 

- dan afzien van plan of handeling 

 

(B) Plan of handeling in strijd met beschermde gebieden/soorten; wel ADC 

- bij aantasting van beschermd gebied of zwaarder beschermde soorten 

- er zijn wél zwaarwegende maatschappelijke belangen van plan of handeling én 

- er zijn géén mogelijke alternatieven voor het plan of de handeling 

- dan in principe nader onderzoek via passende beoordeling of zware toetsing 

 

(C) Wel nader onderzoek nodig; noodzaak vergunning/ontheffing nog onduidelijk 

- omdat niet duidelijk is geworden of beschermde soorten aanwezig zijn 

- omdat onvoldoende duidelijk is wat het effect van plan of handeling is 

- omdat onvoldoende duidelijk is wat het plan of de handeling inhoudt 

- nader onderzoek geeft uitsluitsel over noodzaak voor ontheffingen of vergunningen 

 

(D) Geen nader onderzoek nodig: wel noodzaak vergunning/ontheffing duidelijk 

- het is duidelijk om welke soorten het gaat 

- het is duidelijk of er een ontheffing of vergunning nodig is 

- evt zijn nadere voorwaarden beschreven of aangegeven 

 

(E) Geen nader onderzoek; geen noodzaak/vergunning/ontheffing 

- het is duidelijk dat er geen beschermde gebieden of soorten in het geding (kunnen) zijn 

- en/of het plan of de handeling hebben geen invloed op dergelijke soorten 

- een vergunning of een ontheffing is niet nodig 

- evt gelden wel algemenen voorwaarden mbt zorgplicht en/of het uitvoeren van 

handelingen buiten het broedseizoen 

 

 

 



4. Methodiek Basis Natuurtoets 

 

De Basis Natuurtoets verloopt via een aantal checklisten. Daarbij is aangeven of er veldbezoeken 

zijn afgelegd, door wie en wanneer. Bij de invulling van de checklist wordt tevens gebruikt 

gemaakt van de algemene kennis van gebied en voorkomen van soorten van de betreffende 

gemeentelijke ecologen. Wanneer op grond van veldbezoeken en aanwezige kennis onvoldoende 

duidelijkheid bestaat over het mogelijk voorkomen van soorten wordt altijd nader onderzoek 

aanbevolen (zie boven). 

 

Bij de Basis Natuurtoets gelden de volgende checklisten: 

- Algemene checklist op criteria genoemd onder 1. incl. conclusies 

- Bijlage 1 checklist op zwaarder beschermde soorten  

- Bijlage 2 checklist op onderzoeksmethode 

 

Met behulp van deze checklisten is na te gaan op welke wijze het basis-onderzoek is verricht. 



Algemene checklist: 

 

Basisnatuurtoets: 

 

 

Titel: Veldekster 

 

Datum verslaglegging: 28 juni 2016 

 

 

 

Kaart ligging projectgebied 

 

 

 

Beschrijving activiteiten/ingreep/werkzaamheden/project: 

 

Bestemmingsplan met aanwijzing van bouwkavels. 

 

 

Beknopte omschrijving algemene groene kenmerken en waarden: 

 

Het plangebied ligt in Ugchelen niet ver van Natura2000-gebied De Veluwe en kent een groen karakter. 

Hieronder worden de verschillende deelgebieden beschreven. 

 

Ugchelsegrensweg 

Een deel van het plangebied lijkt te vallen binnen of is gelegen tegen een bosrand. Deze is 

opgebouwd uit tot ruim twintig meter hoge zomereiken en enkele berken. De zoom- en 

mantelzone is opgebouwd uit flinke Amerikaanse vogelkersen en bosbraam. Verspreid ook 

andere kleine bomen als lijsterbes, hazelaar en vuilboom. In het bos groeit klimop op de bodem 

en langs de boomstammen. Dauwbraam en echt wilgenroosje vormen een onderdeel van de 

ondergroei. Een onverhard wandelpaadje loopt nu langs deze bosstrook. 

De rest van het plangebied kent een lage begroeiing. Voor een groot deel grazig met algemene 

soorten als gestreepte witbol, kropaar, kweek en gewoon timoteegras en kruiden als grote 

ratelaar, grasmuur, gewoon biggenkruid, ridder- en bermzuring. 

Een deel van het terrein is flink afgegraven, vele decimeters onder maaiveld. Dit deel kent 



plekken met nog open zand en een pioniersvegetatie van mossen (o.a. gewoon haarmos) en 

andere voor schrale, zandige biotopen kenmerkende soorten zoals zandblauwtje, vogelpootje, 

hazenpootje, schapenzuring en St. Janskruid. Op de rand groeien intussen vrij grote struikjes 

struikheide. Verder overal opschietende zaailingen van berken en dennen (de laatste worden 

blijkbaar bestreden). Van de sprinkhaanfauna werden grote groene sabelsprinkhaan, wekkertje, 

knopsprietje en kalkdoorntje gezien. Zoemertje is daar vorig jaar gezien (eigen waarneming). 

Tevens werd een julikever gezien. In het terrein zijn veel mierennesten gevonden. Deze kunnen 

van belang zijn voor het in stand houden van de groene specht binnen dit deel van Apeldoorn. Er 

vlogen twee appelvinken over het terrein. Het belang van het voormalige campingterrein voor 

deze soort werd reeds in 2003 aangegeven (bureau Schenkeveld). In de hellende strook met 

struikheide kunnen levendbarende hagedissen verwacht worden. Deze waren op korte afstand 

(enkele honderden meters) aanwezig in een open strook in het bos achter het Wegenerterrein 

(Visie Eendrachtspreng, 2007).  

Mogelijk dient het fietspad door het terrein iets verlegd te worden. Hiervoor zijn geen 

beperkingen vanuit wettelijke regelgeving aan te geven. 

 

Molenterrein 

De exacte beoogde bouwlocatie is niet geheel duidelijk. Er is een boomgroepje aanwezig 

bestaande uit een zomereik en een plataan waarachter een greppel ligt met daarachter jongere 

bomen als hazelaar, Amerikaanse vogelkers en rode beuk. Ten westen hiervan, de mogelijke 

bouwlocatie, is grazig (o.a. rood zwenkgras en gestreepte witbol) met kruiden: St. Janskruid, 

margriet, echte koekoeksbloem, grasmuur, gewone rolklaver, gewone brunel, schapenzuring, 

gewone engelwortel, echt wilgenroosje, grote ratelaar. Bovendien groeit er dicht bij de spreng 

een groepje van acht rietorchissen. Deze zijn beschermd. Nabij de spreng groeit verder grote 

wederik, heelblaadjes en blaassilene. 

Het oude gebouw erachter is in slechte staat en kan meerdere beschermde diersoorten 

herbergen (vogels en zoogdieren). 

 

De Oude Klarenbeek (oostelijk deel) 

Dit perceel is vrijwel ontoegankelijk vanwege de vegetatie. Er staan oude douglassparren (ca. 60 

cm doorsnee), zomereiken (doorsnee ca. 30 cm) en diverse kleinere/jongere bomen (gewone es, 

zomereik, Robinia, hazelaar, plataan, zwarte els, ruwe berk. Het heeft het karakter van een 

bosstrook. De ruimte tussen de bomen is vol gegroeid met bosbraam. Op enkele nog enigszins 

open plekjes overheerst een grazige vegetatie met ook soorten als vingerhoedskruid en brem. 

Langs het fietspad is een dichte strook jonge, enkele meters hoge, beuken aanwezig. Vele 

broedvogels worden verwacht. Er was een grote bonte specht aanwezig. 

 

De Oude Klarenbeek (westelijk deel) 

Het naar de weg gelegen deel kent nauwelijks bomen van formaat, maar wel jong bos 

(zomereik, grove den, ruwe berk, schietwilg, beuk) met bosbraam. Op kleine meer open plekjes 

groeit brem, dagkoekoeksbloem, vingerhoedskruid, brem e.d. Erachter begint een deel met veel 

en grote bomen. Op de overgang staan grote rode beuken. De vraag is of de bouwvlakken het 

voortbestaan van deze reuzenbeuken in de weg staat. Aan vogels werden merel, zanglijster, 

vink, zwartkop en roodborst waargenomen. 

Een van de kavels is reeds bebouwd en toont hoe in de praktijk met het bos wordt omgegaan. 

Er staan als restant van het bos in de tuin strak in het gazon naast een zomereik nog enkele 

grote douglassparren die hoog opgekroond zijn. Verder is er nauwelijks natuurlijke begroeiing 

over. Ook is er een boomhut gebouwd. Het op de duur aantasten of verdwijnen van het 

bestaande groen op de uit te geven percelen en daarmee het boskarakter aldaar valt te voorzien. 

 

 JA/NEE/EVT 

Raadpleging bronnen: 

 

 

• raadpleging database NDFF 

• raadpleging rapportages 

• overige bronnen 

 

 

 

JA 

 



 

 

Terreinbezoek: 

 

• bezocht door: 

• datum/data: 

• beschrijving weersomstandigheden: 

 

 

 

JOHN MULDER 

21 JUNI 2016 

18 GRADEN, EVEN MOTREGEN 

RESULTATEN  

Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijngebied     

(1) Ligt plangebied binnen richtlijngebied ?   nee 

(2) Ligt plangebied binnen invloedsfeer richtlijngebied?    ja 

(3) Is er kans op significante effecten     nee 

(4) Is aanvullend onderzoek nodig mbt NB-wet 

     Licht (verstoringstoets) of zwaar (passend onderzoek). 

Nee 

     

Flora- en Faunawet     

(5) Komen beschermde soorten voor vlgs. Tabel 1 (ontheffingsvrij)   Ja 

(5a) Is er kans op voorkomen beschermde soorten Tabel 1 (leefgebied) ja 

(6) Komen beschermde soorten voor vlgs. Tabel 2 (gedragscode)   Ja, rietorchis 

(6b) Is er kans op voorkomen beschermde soorten Tabel 2 (leefgebied) Ja, levendbarende hagedis 

(7) Komen beschermde soorten voor vlgs. Tabel 3 (altijd ontheffing) 

  

vogels 

(7b) Is er kans op voorkomen beschermde soorten Tabel 3 (leefgebied) nee 

(8) Komen Rode Lijstsoorten voor    nee 

(8a) Is er kans op voorkomen Rode lijstsoorten (leefgebied) nee 

(9) Is aanvullend onderzoek nodig mbt FF-wet 

     Licht (lichte toets) of zwaar (uitgebreide toets) 

nee 

     

Provinciale natuur/boscompensatie (facultatief)     

(10) Is bos/natuur volgens prov richtl natuur/boscompensatie in geding? 

  

ja 

(11) Is bos/natuurcompensatie ter plekke mogelijk?    nee 

     

APV/Bomenplan/Boswet (facultatief)   

(12) Moeten bomen worden gekapt    ja 

(13) Komen er beschermenswaardige/bijzondere bomen voor  

  

nee 

(14) Is kapvergunning nodig    ja 

     

Groene Mal (facultatief)   

(15) Ligt plangebied binnen Groene Mal    ja 

(16) Heeft plan effect op functioneren Groene Mal    nee 

     

Conclusies     

(17) is Aanvullend onderzoek nodig   Ja, levendbarende hagedis 

(18) is Ontheffing nodig (FF-wet) of Vergunning (NB-wet): welke 

soorten/waarden 

Rietorchis, misschien 

levendbarende hagedis 

(19) dient rekening gehouden te worden met  kwetsbare perioden bij 

uitvoering?  

       Zie verder Natuurkalender (Handboek)  

Ja, broedvogels 



(20) is zorgplan of ecologisch werkprotocol gewenst   

(21) Welke aanbevelingen m.b.t. mitigatie/compensatie 

       (indien geen aanvullend onderzoek of zorgplan) 

 

(22) Uitspraak haalbaarheid : A, B, C. D of E 

Zie toelichting onderdeel 3 

C 

 

 

 

Conclusies, adviezen en aandachtspunten 

 

Met het vaststellen van het bestemmingsplan zullen meerdere 

natuurwaarden, zoals planten en dieren verdwijnen. De meeste 

hiervan kennen echter geen bescherming op wettelijke basis. Nabij 

het te bestemmen bouwvlak op het molenterrein groeien 

rietorchissen. Op het afgegraven deel langs de Ugchelsegrensweg 

kunnen levendbarende hagedissen voorkomen. Dit laatste zou nader 

onderzocht dienen te worden. Beide soorten staan in tabel 2 van de 

AMvB en kennen een vrij strikte bescherming binnen de Flora- en 

faunawet. Indien gewerkt wordt conform een erkende gedragscode is 

geen ontheffing nodig. Als maatregel kan gedacht worden aan een 

verplaatsing van de soorten tot buiten de gevarenzone 

(ontheffingsplichtig of gedragscode nodig). Met ingang van 1 januari 

2017 gaat de nieuwe Wet Natuurbescherming in en is de beschermde 

status van deze soorten onzeker.  

De kavels langs de De Oude Klarenbeek hebben het karakter van bos, 

dat door de uitgifte aangetast zal worden. Hierdoor komt 

compensatie of financiële afkoop daarvoor in aanmerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1a  
Zwaarder beschermde soorten (Gemeente Apeldoorn) 
(exclusief vogels) 
 
 
 
 
      

       
Soort  Flora- en 

faunawet 
 
 

Status voorkomen 
 
 

Nederlandse naam Latijnse naam Tabel 2 Tabel 3 
Vaste 
vbl. Foerag.geb. 

Biotoop 
ongeschikt/buiten 
areaal/ontoegankelijk 

Zoogdieren             

Boommarter Martes martes   *    √   

Damhert Dama dama *        √ 

Das Meles meles   *      √ 

Edelhert Cervus elaphus *        √ 

Eekhoorn Sciurus vulgaris *      √   

Waterspitsmuis Neomys fodiens   *      √ 

Wild zwijn Sus scrofa *        √ 

Vleermuizen     *       

Baardvleermuis Myotis mystacinus   *   √   

Franjestaart Myotis nattereri   *   √   

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus   *   √   

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus   *   √   

Laatvlieger Eptesicus serotinus   *   √   

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii   *   √   

Rosse vleermuis Nyctalus noctula   *   √   

Vale vleermuis Myotis myotis   *     √ 

Watervleermuis Myotis daubentonii   *   √   

Amfibieën             

Heikikker Rana arvalis   *     √ 

Kamsalamander Triturus cristatus   *     √ 

Poelkikker Rana lessonae   *     √ 

Rugstreeppad Bufo calamita    *     √ 

Reptielen             

Adder Vipera berus   *     √ 

Gladde slang Coronella austriacus   *     √ 

Hazelworm Anguis fragilis    *     √ 

Levendbarende hagedis Lacerta vivipara *      √  

Ringslang Natrix natrix   *     √ 

Zandhagedis Lacerta agilis   *     √ 

Vissen             

Beekprik Lampetra planeri   *     √ 

Bermpje Noemacheilus barbatulus *       √ 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia *       √ 

Rivierdonderpad Cottus gobio *       √ 

Insecten             

Vliegend hert Lucanus cervus *       √ 

Heideblauwtje Plebejus argus   *     √ 

Flora             



Beenbreek  Narthecium ossifragum *         

Drijvende waterweegbree Luronium natans   *       

Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata *         

Jeneverbes Juniperus communis *         

Kleine zonnedauw Drosera intermedia *         

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe *         

Parnassia Parnassia palustris *         

Rietorchis Dactylorhiza praetermissa *         

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia *         

Spaanse ruiter Cirsium dissectum *         

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes  *         

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata *         

Wilde gagel Myrica gale *         

       

 

 

Status voorkomen aanvinken: v; bij twijfel: ? invullen      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1b:  
Vogelsoorten met (permanent) vaste verblijfplaatsen (Gemeente Apeldoorn) 
      

Soort     Status voorkomen 

Nederlandse naam Latijnse naam 
Type  
verblijfpl 

Vaste 
verbl. 

Foerag. 
Gebied 

Biotoop  
ongeschikt 

Boomvalk          

Buizerd          

Gierzwaluw       √   

Grote gele kwikstaart         √ 

Havik          

Huismus    √  

Kerkuil          

Ooievaar         √ 

Ransuil           

Roek          

Sperwer        √   

Steenuil          √ 

Wespendief          √ 

            

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

            

            



Bijlage 2 Veldformulier Quick Scan     

     

Quick Scan plangebied:  Onderzoeker:   
 John 
Mulder   

Datum: 21 juni 2016 Begintijd:  12.20     

Foto's gemaakt: ja Eindtijd:  14.00     

Gesproken met omwonenden/beheerder: nee         

Beschrijving plangebied  ja nee deels nvt 

beschrijving relatie plangebied met omgeving gemaakt?  √       

beschrijving openheid terrein, verstoring gemaakt?  √       

mogelijkheden weidevogels, watervogels, wintervogels?         

beschrijving verschillende vegetaties gemaakt?  √       

samenstelling, structuur, voedselrijkdom         

beschrijving vleermuislandschapselementen gemaakt?  √       

aanwezigheid (doorlopende) lanen, vaarten, dijken, bosschages         

beschrijving bos gemaakt?  √       

ouderdom, soorten, structuur mogelijkheden holbewoners         

beschrijving watertype gemaakt?        √ 

sloot, ven, breedte, kwel, bodemtype tijdelijkheid enz.         

beschrijving schuurtjes/gebouwtjes gemaakt?      √   

ouderdom, opbouw, tbv soorten mogelijkheden dierlijke bewoning         
Land- en watervegetatie         

controle beschermde planten  √       

let ook op (onbeschermde) Rode lijstsoorten         

Wateren         

controle zoetwatermosselen    
 

(bittervoorn broedkamers)       √ 

controle ei(sno)eren       √ 

van salamanders, kikkers, padden, vissen       √ 

bemonstering amfibieën,vissen,waterkevers,libellenlarven       √ 

met schepnet       √ 

bemonstering platte schijfhoren       √ 

waterplanten uit sloten meenemen         

Gebouwen, erven, verharding         

controle uilen, marters, zwaluwen √       

geschiktheid , nesten, mest enz. √       

controle vleermuizen √       

invliegopeningen, verblijfplaatsen, aanwezigheid mest enz. √       

controle plaatmateriaal, tegels, boomstammen √       

omkeren voor amfibieën, reptielen en zoogdieren √       

controle muurplanten        √ 

Sporen e.d.         

controle holen en legers √       

in grond, oever of onder waterlijn √       

controle boomholten √       

vleermuizen, marters, uilen, andere holenbroeders √       

controle pootafdrukken, krabsporen √       

haren, veren, dode dieren √       

controle uitwerpselen, braakballen √       

prooiresten, knaagsporen aan planten  √       

controle huidjes √       

libellen, hagedissen, slangen         

controle huisjes        √ 

wijngaardslak         
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Samenvatting 

In juli 2016 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op een uit twee terreinen bestaand plangebied aan de Oude Klarenbeek-
Ughelseweg in de gemeente Apeldoorn.  Op het westelijke van deze twee terreindelen zal de 
oude stoomwasserij  worden omgevormd tot twee woningen. Ten westen hiervan zullen nog 
eens vier woningen worden gebouwd. Op het oostelijke terreindeel staat een voormalige 
boerderij die zal worden omgevormd tot twee woningen. 
Het archeologisch onderzoek betrof het onderdeel bureaustudie van een Inventariserend 
Veldonderzoek Overig (IVO-O). Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van 
beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. 
Vervolgens dient veelal Inventariserend Veldonderzoek te worden uitgevoerd om het 
gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van 
veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het 
plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek 
en/of planaanpassing vereisen.  
 
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel kunnen binnen het plangebied 
archeologische resten aanwezig zijn die dateren vanaf het laat-paleolithicum. In verband 
met de ligging op slechts driehonderd meter van een terrein waarop aardewerkscherven uit 
de periode bronstijd tot en met de Romeinse tijd zijn aangetroffen, geldt met name een hoge 
verwachting voor resten uit deze perioden. Tevens geldt een hoge verwachting voor resten 
van een watermolen en industriële gebouwen uit de nieuwe tijd. 
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn binnen het 
plangebied elf boringen gezet. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem 
binnen het plangebied van oorsprong waarschijnlijk uit een ondiepe podzolbodem bestond 
met al binnen dertig centimeter onder het maaiveld, het schone gele zand van de C-horizont. 
Op slechts één boorpunt is de bodem tot slechts dertig centimeter diepte verstoord. Overal 
elders binnen het plangebied is de bodem tot minimaal een halve meter in de C-horizont 
verstoord. De diepte van de bodemverstoring tot beneden de top van het oorspronkelijke 
sporenniveau, is daarmee waarschijnlijk zelfs nog enkele decimeters groter.  
De diepe bodemverstoring maakt de kans op de aanwezigheid binnen het plangebied van 
behoudenswaardige archeologische resten uit de periode laat-paleolithicum tot en met de 
middeleeuwen, bijzonder klein.  In verband hiermee, alsmede in verband met het ontbreken 
van relevante archeologische indicatoren, geven de resultaten van het onderzoek geen 
aanleiding tot het adviseren van vervolgonderzoek met betrekking tot archeologische resten 
die van voor de nieuwe tijd dateren. Binnen het plangebied zijn nog onder- en bovengrondse 
resten van industriële gebouwen uit de nieuwe tijd aanwezig.  Op basis van booronderzoek 
kan slechts worden vastgesteld dat op diverse delen van het plangebied nog resten van 
funderingen of terreinverhardingen aanwezig zijn die niet met handapparatuur kunnen 
worden doorboord. Het is aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Apeldoorn, om te 
beslissen of zijn hier nader onderzoek naar wil laten verrichten. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn 

Archis onderzoeksmelding: 4009170100 
Bevoegd gezag:  Gemeente Apeldoorn 
Bewaarplaats vondsten:  Provincie Gelderland 
Bewaarplaats documentatie:  Provincie Gelderland 
 

1.2 Locatiegegevens 

Provincie:  Gelderland 
Gemeente:  Apeldoorn 
Plaats:  Apeldoorn 
Toponiem:  Oude Klarenbeek-Ughelsegrensweg 
Globale ligging:   Aan de noordwestrand van Ugchelen 
Hoekcoördinaten plangebied:  191646 / 466757 

191646 / 466837 
191739 / 466837 
191739 / 466757 

Oppervlakte plangebied: 0,2 ha 
Grondgebruik:  Bebouwing en beplanting 
Bepaling locaties:  GPS Garmin, meetlinten 
 

1.3 Aard van de ingreep 

Aard ingreep: In het westelijke van deze twee terreindelen zal de oude 
stoomwasserij  worden omgevormd tot twee woningen. 
Ten westen hiervan zullen nog eens vier woningen 
worden gebouwd. In het oostelijke terreindeel staat een 
voormalige boerderij die zal worden omgevormd tot 
twee woningen. 

Aanleiding tot het onderzoek: bestemmingsplanwijziging 
 

 

1.4 Onderzoek 

In juli 2016 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op een uit twee terreinen bestaand plangebied aan de Oude Klarenbeek-
Ughelseweg in de gemeente Apeldoorn.   
Het archeologisch onderzoek betrof het onderdeel bureaustudie van een Inventariserend 
Veldonderzoek Overig (IVO-O). Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van 
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beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. 
Vervolgens dient veelal Inventariserend Veldonderzoek te worden uitgevoerd om het 
gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van 
veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het 
plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek 
en/of planaanpassing vereisen.  
 
Het plangebied ligt in een gebied waar in 2015 gemeentelijk archeologisch beleid is 
vastgesteld. Het gaat bij dit onderzoek specifiek om de categorieën 2 en 4 van de 
beleidskaart (figuur 9). Op grond van dit beleid valt het plangebied in een zone met een hoge 
archeologische verwachting en deels zelfs in een terrein met archeologische waarden. 
Het plangebied maakt deel uit van het nieuw op te stellen bestemmingsplan Oude 
Klarenbeek-Ugchelsegrensweg. In het plangebied heeft nog niet eerder archeologisch 
onderzoek plaatsgevonden. Om de archeologische waarde van het plangebied te kunnen 
vaststellen in het nieuwe bestemmingsplan is archeologisch vooronderzoek benodigd. 
 
ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en 
richtlijnen (KNA 3.3) en is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning 
verleend tot het verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van 
het doen van opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek.   
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), P.J. Orbons (senior 
vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus). 
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Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de 
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.  
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Figuur 2: Kaart met nieuwbouwplannen voor meerdere woningen , 4 in bestaande 
gebouwen en 4 nieuwe woningen.  In rood het onderzochte gebied.
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2 Bureauonderzoek 

 

2.1 Methode en bronnen 

Onderzoeksgebied bureauonderzoek: cirkel met een straal van één kilometer rond het 
centrum van het plangebied. 
Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis 
vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en 
te verwachten archeologische waarden. 
Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het 
veldonderzoek worden bepaald, indien een toets van de archeologische verwachting in het 
veld wordt geadviseerd.  
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst, 
dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn): 
  
 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
 Archeologische MonumentenKaart (AMK) 
 ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) 
 Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000  
 Bodemkaart 1:50.000 
 Gemeente Apeldoorn, Archeologische beleidskaart 
 Geomorfologische kaart 1:50.000 
 Geologische kaart 1:50.000 
 Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Oost) 
 Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Gelderland 1:25.000 

1894-1926 
 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 
 Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830 
 Overig historisch kaartmateriaal  
 Provincie Gelderland;  Wateratlas 
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Figuur 3: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied. 
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2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem 

Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichselien), heerste in Nederland een 
poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel en kon vanuit het 
Noordzeebekken dekzand worden afgezet. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van 
Wierden (Formatie van Boxtel).  
Het plangebied ligt op de oostelijke flank van één van de stuwwallen van de Veluwe. De 
stuwwallen van de Veluwe zijn ongeveer 150.000 jaar geleden ontstaan tijdens de 
voorlaatste ijstijd; het Saale-glaciaal. Tijdens dit glaciaal zijn pleistocene fluviatiele 
afzettingen door Scandinavisch landijs opgestuwd tot stuwwallen.  
Tijdens het Pleniglaciaal (circa 75.000 - 15.700 jaar geleden) was de ondergrond permanent 
bevroren waardoor het regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak afstroomde. 
Hierdoor zijn fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en zijn reeds bestaande dalen verder 
uitgesleten. Deze dieper in de ondergrond gelegen afzettingen bestaan uit fijn en grof zand, 
soms met grind, leemlagen en plantenresten en worden tot de Formatie van Boxtel 
gerekend. Aan het einde van het Weichselien, met name in het Laat-Pleniglaciaal (circa 
29.000 - 15.700 BP) en het Jonge Dryas (circa 12.745 - 11.755 BP) heerste er een 
poolklimaat in Nederland. Door het ontbreken van vegetatie trad op grote schaal verstuiving 
op. Vanuit het Noordzeebekken werd zand meegevoerd dat als dekzand over de 
fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel) is afgezet in de vorm van vlaktes, 
welvingen en ruggen. Dit zand is kalkloos, fijnkorrelig en goed afgerond. Deze afzettingen 
behoren tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel (Berendsen, 2004). 
Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een droogdal dat al dan niet bedekt 
is met dekzand (legenda-eenheid 2R3 op figuur 4). Dit droogdal maakt deel uit van een 
groter, trechtervormig droogdal  (legenda-eenheid 11/10S1 op figuur 4).  Op de uitsnede uit 
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; figuur 5) is met name dit trechtervormige 
droogdal goed herkenbaar. Pal ten noorden van het plangebied stroomt door het droogdal 
de Klarenbeek. Volgens de bodemkaart zijn binnen het plangebied gooreerdgronden in 
leemarm en zwak lemig fijn zand (legenda-eenheid pZn21 op figuur 6). 
Gooreerdgronden worden gekenmerkt door een relatief dikke, humusrijke toplaag die 
ontstaan is door de slechte afbraak van organisch materiaal ten gevolge van slechte 
ontwatering. De grondwatertrappenkaart geeft een grondwatertrap VII aan (zie figuur 
7). Dit zou betekenen dat het goed ontwaterde bodems betreft. Deze aanduiding op de 
bodemkaart  heeft waarschijnlijk echter te maken met de gegeneraliseerde indeling van 
deze kaart waarbij lokale (slechte) ontwateringomstandigheden die hier geleid hebben 
tot het ontstaan van gooreerdgronden, niet altijd in beeld zijn gebracht. 
Op de drogere delen (figuur 6) van het zandlandschap zijn veelal podzolgronden ontstaan. 
Deze worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-
horizont). De B-horizont gaat veelal via een overgangslaag (de BC-horizont) over in het niet 
door bodemvorming beïnvloede zand (de C-horizont).  Juist op dit type bodems zullen in het 
verre verleden goede bewoningsomstandigheden hebben geheerst. De gooreerdgronden 
waren veelal te nat voor bewoning. 
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Figuur 4: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied met 
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. 
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Figuur 5: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het 
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.  
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Figuur 6: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met 
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. Voor uitleg van 
de codes, zie hoofdstuk 2.2 
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Figuur 7: Uitsnede uit de grondwatertrappenkaart met daarin rood omlijnd het plangebied 
met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. 
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2.3 Archeologie 

 
Binnen het onderzoeksgebied ligt een tiental bekende vindplaatsen. Deze zijn opgesomd in 
tabel 1 en dateren met name uit de periode neolithicum tot en met de middeleeuwen. 
Voor het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel van het plangebied zijn echter 
met name de waarnemingen 439174 en 42600 van belang. Deze zullen hieronder nader 
worden besproken.  
De waarneming 439174 ligt ruim honderd meter ten zuidwesten van het plangebied.  Hier 
heeft ADC ArcheoProjecten in 2013 naar aanleiding van een hier eerder in 2013 door RAAP 
verricht booronderzoek, een Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd in de vorm van 
proefsleuven (onderzoeksmeldingsnummer 56.085). Tijdesn het door RAAP verrichte 
booronderzoek is vastgesteld dat de bodem in een strook die ongeveer honderd meter ten 
zuiden van het plangebied ligt, tot in de C-horizont is verstoord. Alleen in het meest 
westelijke deel, op ruim honderd meter ten zuidwesten van het plangebied, beken nog deels 
intacte podzolbodems aanwezig te zijn. Deze bodems zijn gevormd in het kopje van een 
daluitspoelingswaaier. Naar aanleiding hiervan is proefsleuvenonderzoek verricht. Binnen 
de proefsleuven zijn slechts drie, vermoedelijk uit de nieuwe tijd daterende kuilen 
aangetroffen zonder vondstmateriaal hierin (Loopik, J., 2013).  Van de hier getrokken 
proefsleuven lag proefsleuf 5 het dichtst bij het plangebied (0ngeveer vijftig meter ten 
zuidwesten hiervan. In deze sleuf is lokaal nog een deel van de B-horizont van de 
oorpsornkelijke podzolbodem bewaard gebleven.  Deze ligt onder een enkele decimeters 
dikke toplaag van humusrijk zand. Tevens is uit dit onderzoek gebleken dat de Ugchelse 
beek waarschijnlijk in de zeventiende/achttiende eeuw is gegraven en dat deze geen 
natuurlijke voorganger had. Op basis van de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd 
dat binnen het plangebied waarschijnlijk geen bewoning heeft plaatsgevonden.  
De waarneming 42600 ligt driehonderd meter ten oosten van het plangebied en betreft de 
vondst van scherven van handgevormd aardewerk uit de periode Bronstijd tot en met 
de Romeinse tijd. 
     
Tabel 1 
Waarnemingen en Monumenten 
Nummer Coördinaat Periode Vondsten 
W 41690 191800/465900 Neolithicum Steen 
W 41695 192200/466110 Neolithicum  Steen 
W 42599 191250/466150 Bronstijd, IJzertijd Niet van toepassing 
W 42600 191980/466700 Bronstijd, IJzertijd, Romeinse 

tijd 
Keramiek 

W 428297 192284/467168 Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd, 
Romeinse tijd, Middeleeuwen 

Keramiek 

W 439174 191627/466661 Nieuwe Tijd Niet van toepassing 
W 443464 190873/466331 Middeleeuwen Keramiek 
AMK 160 190904/466006 Neolithicum, IJzertijd, 

Middeleeuwen 
Nederzetting, 
onbepaald 

AMK 12846 191120/467560 Middeleeuwen IJzerwinning 
AMK 12849 191099/465728 Middeleeuwen, Nieuwe Tijd Nederzetting, 

onbepaald 
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Figuur 8: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer 
rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.  
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Figuur 9: Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart  
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Figuur 10: Uitsnede uit de kaart cultuurhistorische monumenten  
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2.4 Historie 

Het plangebied maakt van oudsher deel uit van Wasserij de Veldekster.  Deze wasserij staat 
nog als zodanig aangegeven op de topografische kaarten uit 1845 en 1906 (zie figuur 12) en 
maakte gebruik van het schone water van de Klarenbeek. Oorspronkelijk stond hier (op het 
zuidwestelijke deel van het plangebied), echter een papiermolen. Deze, in 1838 in opdracht 
van Wouter Berends gebouwde bovenslagmolen, staat afgebeeld op de kadasterkaart uit 
omstreeks 1832.  In 1877 vestigde Evert uit den Bogaard hier een wasserij. Deze is aan het 
einde van de negentiende eeuw gemoderniseerd door de familie Geurts die hier een 
stoomwasserij lieten bouwen. In 1938 is, eveneens in opdracht van de familie Geurts, de 
woning gebouwd die op het noordoostelijke deel van het plangebied staat.  Later is het 
terrein deel uit gaan maken van camping de Veldekster.  Deze heeft bestaan tot aan de 
aanleg van de Europaweg op korte afstand ten noorden van het plangebied. 
 

 
Figuur 11: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832  
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Figuur 12: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1906, 1958 en 
2014.  
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In 1938 is een tekening gemaakt van de verbouwing van de molen. Deze tekening is in 
onderstaand figuur 13 geprojecteerd over de huidige topografie. In deze tekening is te zien 
dat na 1938 in oostelijke richting het gebouw nogmaals is uitgebreid. Ten tijde van het 
onderzoek was de oostelijke uitbreiding van na 1938 gesloopt alsmode een klein deel aan de 
noordkant en een groot deel aan de zuidkant van het gebouw. De gesloopte delen zijn in 
onderstaande figuur gearceerd weergegeven.  
 

 
Figuur 13: Bouwtekening 1938 geprojecteerd op topografie 2016 
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In onderstaande kaart is de indeling weergegeven van de camping de Veldekster in 1995. 
Gebouw K en een deel van gebouw C stonden tijdens het onderzoek nog overeind, de rest 
was gesloopt en verdwenen.  
 

 
Figuur 14: Kaart met indeling Camping de Veldekster 
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2.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel  

Specifieke ligging (locatie) 
Het plangebied ligt in een droogdal, aan de Klarenbeek. Vanaf 1838 heeft in het 
zuidwestelijke deel van het plangebied een papiermolen gestaan die later is vervangen door 
een stoomwasserij. In het noordoostelijke deel van het plangebied is in 1938 een woning 
gebouwd.  
 
Verwachte perioden (datering) 
Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in het gebied moet 
worden geconcludeerd dat binnen het plangebied archeologische resten aanwezig kunnen 
zijn die dateren vanaf  laat-paleolithicum. In verband met de ligging op slechts driehonderd 
meter van een terrein waarop aardewerkscherven uit de periode bronstijd tot en met de 
Romeinse tijd zijn aangetroffen, geldt met name een hoge verwachting voor resten uit deze 
perioden.  
 
Complextypen 
Eventuele nederzettingsresten uit het paleolithicum en het mesolithicum kunnen zowel 
bestaan uit basisnederzettingen met een oppervlakte tussen 200 en 1.000 m² als uit kleine 
tijdelijke kampementjes met zeer geringe afmetingen die nauwelijks meer zijn dan de 
neerslag van een enkele (jacht)activiteit of een kortstondig kamp. De omvang hiervan kan 
beperkt zijn tot enkele (tientallen) vierkante meters. 
Resten uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege-
middeleeuwen, kunnen zowel overblijfselen van losse huisplaatsen als van nederzettingen 
betreffen met bijbehorende perceelsgrenzen en begravingen.  In elk geval uit de nieuwe tijd 
kunnen op het zuidwestelijke deel van het plangebied resten van een watermolen worden 
verwacht met eventuele bijgebouwen. Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat 
de watermolen die hier in 1838 is gebouwd, oudere voorgangers heeft gehad. Hoewel hier 
geen historische aanwijzingen voor zijn, moet hier rekening mee worden gehouden omdat 
de Ughelse beek al ruim voor de bouw van de in 1838 gebouwde papiermolen is aangelegd. 
 
Uiterlijke kenmerken 
Nederzettingsresten uit alle perioden zullen binnen het plangebied uit vondststrooingen 
bestaan en/of uit opgevulde spoorvullingen. Deze kunnen worden verwacht vanaf het 
maaiveld (mobilia) en vanaf de onderkant van de verstoorde toplaag (grondsporen). 
Dergelijke resten worden vooral verwacht op delen van het plangebied waarop 
oorspronkelijk podzolbodems zijn ontstaan. Resten uit het Paleolithicum en het 
Mesolithicum hoeven uit niet meer te bestaan dan een strooiing van bewerkte 
vuursteenresten. Uit latere perioden zal veelal ook aardewerk aanwezig zijn.  Resten van 
een (oudere) watermolen kunnen bestaan uit stenen en houten funderingen en 
beschoeiingen.  
 
Mogelijke verstoringen 
De sloop van de oorspronkelijke watermolen en de vervanging door een stoomwasserij kan 
op het zuidwestelijke deel van het plangebied tot ingrijpende bodemverstoring hebben 
geleid. Deze zal zijn versterkt door de diverse verbouwings- en uitbreidingsfasen van de 
stoomwasserij. Op het noordoostelijke deel van het plangebied zal bodemverstoring zijn 
opgetreden door de bouw van een woonhuis in 1938.   
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Figuur 15: Overzicht van de te slopen gebouwen binnen het plangebied. 
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3 Veldonderzoek 

 

3.1 Verrichte werkzaamheden 

Positie boringen: Regelmatige verdeling over het plangebied (figuur 18). 
Gebruikt boormateriaal: Zandguts met een diameter van 2 cm  
Totaal aantal boringen: Elf 
Geboorde diepte: 0,2-2 m –Mv 
Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas 
Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) 
 
Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de begroeiing 
van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren 
bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren. 
 

3.2 Resultaten booronderzoek 

Binnen het plangebied zijn elf boringen gezet die zoveel mogelijk over de beide delen van 
het plangebied zijn verspreid. De ligging van de boorpunten is weergegeven op de 
boorpuntenkaart. De resultaten van het booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1. 
Bovenin alle boringen is een rommelig pakket aangetroffen dat bestaat uit brokken zand van 
uiteenlopend humusgehalte, puin en grind (zie figuur 16). De dikte van deze laag loopt 
uiteen van ongeveer tien centimeter in boring 4 tot ruim anderhalve meter in de boringen 2 
en 7.   
 

 
Figuur 16: Foto van de sterk vergraven toplaag die overal binnen het plangebied is 
aangetroffen.   
 
Onder de sterk verstoorde toplaag is op de boorpunten 2, 4, 5 en 10, op respectievelijk 155, 
10, 70 en 30 centimeter beneden het maaiveld, ondoordringbaar puin aangetroffen. Het gaat 
hier om resten van de gebouwen die hier hebben gestaan. Op elk van deze boorpunten zijn 
in een cirkel met een diameter van enkele meters, meerder boorpogingen gedaan. Deze 
hadden telkens ongeveer hetzelfde resultaat. 
Op alle overige boorpunten is schoon geel zand aangetroffen. Dit zand is zwak tot matig 
grindhoudend en op de boorpunten 1, 3, 6, 9 en 11 vanaf zeventig tot tachtig centimeter 
beneden het maaiveld aangetroffen. Op de boorpunten 2 en 7 is dit echter pas het geval 
beneden anderhalve meter onder het maaiveld. De minst diep aangetaste bodem is 
aangetroffen op boorpunt 8. Op dit boorpunt is al vanaf dertig centimeter beneden het 
maaiveld het onverstoorde zand van de C-horizont aanwezig. Hieruit kan worden afgeleid 
dat oorspronkelijk waarschijnlijk overal binnen het plangebied al op enkele decimeters 
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beneden het maaiveld het schone gele zand van de C-horizont begon. Dit betekent dat de 
bodem overal elders binnen het plangebied tot minimaal een halve meter in de C-horizont is 
verstoord. Dit maakt de kans op de aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische 
resten binnen het plangebied, bijzonder klein.  
 
 

 
Figuur 17: Boorprofielen  
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Figuur 18: Boorpunten met verstoringsdiepten.  
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4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) 

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel kunnen binnen het plangebied 
archeologische resten aanwezig zijn die dateren vanaf het laat-paleolithicum. In verband 
met de ligging op slechts driehonderd meter van een terrein waarop aardewerkscherven uit 
de periode bronstijd tot en met de Romeinse tijd zijn aangetroffen, geldt met name een hoge 
verwachting voor resten uit deze perioden. Tevens geldt een hoge verwachting voor resten 
van een watermolen en industriële gebouwen uit de nieuwe tijd. 
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn binnen het 
plangebied elf boringen gezet. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem 
binnen het plangebied van oorsprong waarschijnlijk uit een ondiepe podzolbodem bestond 
met al binnen dertig centimeter onder het maaiveld, het schone gele zand van de C-horizont. 
Op slechts één boorpunt is de bodem tot slechts dertig centimeter diepte verstoord. Overal 
elders binnen het plangebied is de bodem tot minimaal een halve meter in de C-horizont 
verstoord. De diepte van de bodemverstoring tot beneden de top van het oorspronkelijke 
sporenniveau, is daarmee waarschijnlijk zelfs nog enkele decimeters groter.  
De diepe bodemverstoring maakt de kans op de aanwezigheid binnen het plangebied van 
behoudenswaardige archeologische resten uit de periode laat-paleolithicum tot en met de 
middeleeuwen, bijzonder klein.  In verband hiermee, alsmede in verband met het ontbreken 
van relevante archeologische indicatoren, geven de resultaten van het onderzoek geen 
aanleiding tot het adviseren van vervolgonderzoek met betrekking tot archeologische resten 
die van voor de nieuwe tijd dateren. Binnen het plangebied zijn nog onder- en bovengrondse 
resten van industriële gebouwen uit de nieuwe tijd aanwezig.  Op basis van booronderzoek 
kan slechts worden vastgesteld dat op diverse delen van het plangebied nog resten van 
funderingen of terreinverhardingen aanwezig zijn die niet met handapparatuur kunnen 
worden doorboord. Het is aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Apeldoorn, om te 
beslissen of zijn hier nader onderzoek naar wil laten verrichten. 
 
In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen 
worden, deze gemeld dienen te worden bij het Rijk (uit praktische overwegingen kan dit bij 
de Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn worden gedaan) conform de Erfgoedwet 2015, 
artikel 5.10 & 5.11. 
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Verklarende woordenlijst 

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland.  
AMK Archeologische Monumentenkaart. 
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving. 
Archis Archeologisch Informatie Systeem.  
BP: Before Present (present = 1950) 
GIS Geografische InformatieSystemen. 
GPS Global Positioning System. 
IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden 
IVO Inventariserend VeldOnderzoek.   
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  
-mv Onder maaiveld. 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
PVA Plan van Aanpak.  
PVE Programma van Eisen.  
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
SBB Standaard Boor Beschrijvingsmethode. 
SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 

Archeologische tijdschaal 

Periode  Datering   
Midden- en Laat Paleolithicum (oude 
steentijd) 

250.000 - 9000 

Mesolithicum (midden steentijd) 9000 - 4500 
Neolithicum (nieuwe steentijd) 4500 - 2000 
Bronstijd 2000 - 800 
IJzertijd 800 - 12 v. chr. 
Romeinse tijd 12 v chr. - 500 n. chr. 
Vroege middeleeuwen 500 - 1000 
Volle middeleeuwen 1000 - 1250 
Late middeleeuwen 1250 - 1500 
Nieuwe tijd 1500 - heden 
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Bronnen 

Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 3 Oost-Nederland 1838-1857 
1:50.000. Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990 
 
Grote historische topografische Provincie Atlas Gelderland; 1905 1:25.000. Nieuwland 
Tilburg 2006 
 
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 3 Oost-Nederland. Topografische 
dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 
 
Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 
 
Luchtfoto, http://maps.google.nl 
 
Provincie Gelderland Wateratlas http//geodata2.prov.gelderland.nl//apps/wateratlas/ 
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden), 
Amersfoort.  
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart), 
Amersfoort.  
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS II (Archeologisch Informatie Systeem),  
http://archis2.archis.nl/  
  
Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.  
 
Stichting voor Bodemkartering,  Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968. 
 
Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring 
Centrum, Wageningen, 1989 
 
Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 
1968. 
 
Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 
twaalf provinciën. Landsmeer.  
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Bijlage 1: Boorbeschrijving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boorbeschrijving volgens ASB 5.1 
Boo
r 
Nr 

LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS 
GD BK BS BZ BV BH HK TK IK VLK CO PLH VS SST BHN BI GI 

1 71 Z     2 BR GR  GE      VRG   
 100 Z      GE        BHC  DEZ  
2 155 Z     2 BR GR  GE         
 160 Z ONDOORDRINGBAAR             
3 70 Z     2 BR GR  GE      VRG   
 100 Z      GE        BHC  DEZ  
4 10 Z     2 BR GR  GE         
 15 Z ONDOORDRINGBAAR             
5 70 Z     2 BR GR  GE         
 75 Z ONDOORDRINGBAAR             
6 70 Z     2 BR GR  GE      VRG   
 100 Z      GE        BHC  DEZ  
7 158 Z     2 BR GR  GE      VRG   
 200 Z      GE        BHC  DEZ  
8 33 Z     2 BR GR  GE      VRG   
 80 Z      GE        BHC  DEZ  
9 82 Z     2 BR GR  GE      VRG   
 110 Z      GE        BHC  DEZ  
10 30 Z     2 BR GR  GE         
 35 Z ONDOORDRINGBAAR             
11 77 Z     2 BR GR  GE      VRG   
 100 Z      GE        BHC  DEZ  
 

Betekenis van de afkortingen: 

LDO – Onderzijde boortraject 

Lithologie:  

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand 

Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BV= bijmengsel veen, 

BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.  

Kleur:   

HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,  

PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. 

TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).    

 IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker 

 VLK = Vlekken (V): 2
e
 en 3

e
 letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel 

Algemene kopgegevens 
Soort  boring BAR 
Projectnummer 16-136 
Projectnaam Oude Klarenbeek-Ughelsegrensweg, 

Apeldoorn 
Deelgebied Nvt 
Organisatie ArcheoPro 
OM-nummer 4004991100 
coördinaatsysteem RD2000 
Coördinaatsysteemdatum ETRS89 
Locatiebepaling GPS en meetlint 
Referentievlak NAP 
Bepaling maaiveldhoogte AHN – Waterpas 
Boormethode Guts en edelman 
Boordiameter 3 cm en 15 cm 
Opdrachtgever Gemeente Apeldoorn 

 

Posities van de boringen (boorlocaties) 
Boornummer XCO YCO MA, M´s tov NAP 
1 191724.0 466829.2 29.38 
2 191731.4 466816.7 29.41 
3 191651.3 466786.9 29.86 
4 191660.1 466773.5 29.65 
5 191681.2 466782.9 29.63 
6 191689.6 466794.4 29.71 
7 191710.3 466789.7 29.57 
8 191673.2 466765.0 29.42 
9 191690.0 466774.2 29.61 
10 191708.0 466784.2 28.95 
11 191669.4 466771.0 29.51 
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Overige kenmerken: 

 CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig 

 PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel); DW = doorworteld  

VS = veensoorten 

 SST = Sedimentaire structuren; ZL is zandlagen 

 BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC= BC-horizont 

 BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , ROG = rommelig, VRG = vergraven 

 GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand 

 AIS = Archeologische indicatoren  
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Bijlage 5  Procedureschema

Voorontwerp ter inzage 

Ontwerpplan ter inzage 

Vaststelling door gemeenteraad 

Terinzagelegging vastgesteld plan 
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