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1. Inleiding 

In de directe omgeving van Neerijnen is sprake 
van een sterk toenemende vraag naar electriciteit 
en vindt steeds meer opwek van electricteit 
plaats. Gezien de grote vermogensvraag ten 
gevolge van ruimtelijke ontwikkelingen en de 
energietransitie, moet Liander het huidige station 
aan de Van Pallandtweg 1 uitbreiden. Om dit te 
kunnen realiseren is een bestemmingsplanwijziging 
noodzakelijk. 

De gemeente heeft te kennen gegeven dat het 
station landschappelijk goed ingepast moet 
worden. Hiervoor is voorliggend document 
opgesteld. In dit document wordt ingegaan op 
zowel de landschappelijke inpassing van het 

perceel in haar omgeving als de beeldkwaliteit van 
de bebouwing op het perceel.  

Allereerst is een landschappelijke analyse 
gemaakt van de locatie in haar omgeving (H2), 
met aandacht voor de ruimtelijke karakteristieken 
in relatie tot de beoogde ontwikkeling van 
het perceel. Op basis van de analyse worden 
ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd m.b.t. de 
inrichting van het perceel (H3). Deze zijn bedoeld 
als handvatten voor de landschappelijke inpassing 
en het beeldkwaliteitsvoorstel. In navolging van 
de uitgangspunten zijn twee inpassingsvarianten 
opgesteld (H4 en H5). Later in het proces zal een 
keuze gemaakt worden tussen deze varianten. 

Waar bestaat een regelstation uit? 
Het nieuwe regelstation zal worden 
opgebouwd aan de hand de 
standaarden, afmetingen en eisen ten 
aanzien van techniek en beveiliging 
van Liander voor de realisatie van 
een regelstation (figuur 1.3). Het 
terrein heeft een toegangsweg voor 
onderhoud en is omsloten door een 
hekwerk. 

Het terrein bestaat uit de volgende 
onderdelen:
• Gebouw met installaties en drie 

transformatorruimtes zonder dak
• Verharding rondom het gebouw
• Enige open ruimte rondom 

(grasveld)
• Vijf parkeerplaatsen
• Ondergronds: ruimte voor kabels 

en leidingen
• Ruimtereservering voor 

toekomstige aanvullende 10KV 
installatie

Plattegrond van het nieuwe regelstation op basis van de eisen, afmetingen en 
standaarden van Liander
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2. Analyse locatie       

Het perceel aan de Van Pallandtweg 1 is gelegen 
te gemeente West-Betuwe in het dorp Neerijnen 
(zie figuur 2.1 en 2.2.). De locatie ligt in het 
buitengebied van het rivierenlandschap.
 
2.1 Ontstaan van het landschap
In het rivierenlandschap heeft de rivier de structuur 
van het landschap bepaald. Tegenwoordig 
is dit nog herkenbaar aan de uiterwaarden, 
dijken, oeverwallen, komgronden en oude 
en meestromende geulen. Zoals te zien op 
de geomorfologische kaart van figuur 2.2 ligt 
het perceel aan de Van Pallandtweg 1 op de 
oeverwal van een verdwenen rivierloop: op 
een stroomrugglooiing op de grens van een 
rivierkomvlakte. Deze geomorfologische eenheden 
zijn hoofdzakelijk ontstaan door fluviatiele 
processen in een geologische tijdperk waarin 
geen (peri)glaciale omstandigheden heersten. De 
stroomrug is herkenbaar als een lichte verhoging in 
het landschap.

Op de reeks historische topografische kaarten 
van figuur 2.4 (op de volgende pagina) is te zien 
hoe de locatie zich door de tijd ruimtelijk heeft 
ontwikkeld. Neerijnen ontstaat als een nederzetting 
aan een oude zijstroom van de Waal. Wat opvalt is 
dat op en rond het perceel aan de Van Pallantweg 
zich rond 1850 veel boomgaarden bevinden 
(karakteristiek voor de oeverwal, zie ook paragraaf 
2.2). Tussen 1900 en 2000 verdwijnen deze van 
het perceel en de naastgelegen percelen.

2.2 Landschappelijke kenmerken en 
kwaliteiten
Stroomruggen als voormalige oeverwallen zijn 
al sinds de prehistorie een ideale plek om te 
wonen vanwege de verhoogde ligging en de 
vruchtbare grond. De grond is geschikt voor 
akkerbouw en fruitteelt. Karakteristieken van dit 
landschap zijn: onregelmatige blokverkaveling, 
oude wegenpatronen, kastelen, boomgaarden, 
bos, hagen en laanbomen. Het landschap 
heeft een kleinschalig besloten karakter dat een 
sterk contrast vormt met de grootschalig open 
komgebieden (figuur 2.5).

Qua beplanting zijn op de oeverwallen de 
oorspronkelijke loofbossen vrijwel verdwenen 
vanwege ontginning voor akkers en fruitteelt. 
Struiken en bomen die hier vroeger algemeen 
voorkwamen zijn Eenstijlige meidoorn, Hondsroos, 
Wilde kardinaalsmuts, Sleedoorn en Gladde iep 
(Inventarisatie van autochtone bomen en struiken 
in de terreinen van Het Geldersch Landschap, 
mei 2006). Het afgelopen jaar zijn er in en rond 
Neerijnen veel essen gekapt in verband met de 
essentaksterfte. De gekapte bomen worden 
vervangen door andere soorten, zoals eiken, 
kersen en lindes. Ook geschikt kunnen zijn (haag)
beuk, spaanse aak, fladder iep, esdoorn en 
hazelaar (Praktijkadvies Essentaksterfte VBNE, 
2018).

Figuur 2.1 Luchtfoto richting het zuiden met de beoogde locatie bij Pallandtweg 1 op de grens van de 
oeverwal (kleinschalig besloten gebied, bos) en komgrond (weids open gebied, grasland, aan de rand van 
de landgoederenzone van Neerijnen en Waardenburg (o.b.v. Apple Kaarten)

N

Neerijnen
Waardenburg

Opijnen
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Figuur 2.2 Ligging locatie (puntsymbool) aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen (uitsnede Open Topografie Nederland)

Figuur 2.3 Ligging locatie (puntsymbool) op de rand van een stroomrugglooiing en rivierkomvlakte (uitsnede 
Geomorfologische kaart Nederland 1:50.000)
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Figuur 2.4  Historische kaartenreeks van het perceel en haar directe omgeving (uitsnedes Topotijdreis.nl)
Neerijnen ontstaat als een nederzetting aan een oude zijstroom van de Waal. Diverse kastelen werden gebouwd 
en vormden een landgoederenzone langs de rivieren. Op en rond het perceel bevinden zich rond 1850 veel 
boomgaarden. Tussen 1900 en 2000 verdwijnen deze van het perceel en de naastgelegen percelen en wordt het 
grasland.
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Figuur 2.5  Het landschap rondom Neerijnen wordt gekarakteriseerd door de combinatie van open en besloten 
landschap. Onregelmatige blokverkaveling, oude wegenpatronen, kastelen, boomgaarden, bos, hagen en laanbomen 
geven het gebeid een kleinschalig besloten karakter (boven) dat een sterk contrast vormt met de grootschaligere 
open komgebieden (onder).

Boomgaard

Weiland

Erf
Bomenrij

Bomencluster

Weg met 
laanbeplanting

Kasteel

Bos

Grasweide

ligt achter dichte bosschages. Dit gebouw 
is slechts  een klein beetje zichtbaar over de 
toegangsweg vanaf de Kaalakkerstraat.

In de directe omgeving van het plangebied 
zijn twee ontwikkelingen gaande. Ten westen 
van de locatie wordt een nieuw landgoed 
ontwikkelt, Landgoed Het Heuvelbosch (figuur 2.7). 
Op dit landgoed worden drie wooneenheden 
gerealiseerd. Daarnaast wordt het 5,5 hectare 
groot landgoed grotendeels openbaar waarmee 
het recreatieve netwerk in de omgeving wordt 
versterkt. Ten zuiden van het plangebied wordt 
een werkschuur voor stichting Het Geldersch Landschap 
gerealiseerd. Deze nieuwe werkschuur gaat dienen 
als uitvalbasis voor onderhoudswerkzaamheden 
in het bos, als opslag plaats voor materiaal en 
opstelplaats voor voertuigen.

2.3 Huidige situatie plangebied
Het nieuwe regelstation aan de Van Pallandtweg/
Kaalakkerstraat is een uitbreiding van het ernaast 
gelegen huidige regelstation (figuur 2.6). Het 
huidige gebruik van het perceel voor het nieuwe 
regelstation is agrarisch. 
Naast de beoogde locatie bevindt zich ook 
Stroomhuis Neerijnen (figuur 2.10), dat in een 
verder verleden voor elektriciteitsvoorziening 
zorgde en waarin tot voor kort (naar verwachting 
in de toekomst wederom) daghoreca is gevestigd 
met uitzicht op de planlocatie. Dit stroomhuis 
uit de jaren ‘50 toont zich door haar architectuur 
met zadeldak, witte accenten en raampartijen 
nadrukkelijk aan het landschap. Vanaf de 
Kaalakkerstraat en de 2e Tieflaarsestraat is dit 
gebouw zichtbaar, met de besloten bosrand 
erachter. Het ernaast gelegen huidige regelstation 
is een eenvoudig bakstenen gebouw dat verstopt 
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Figuur 2.7  Impressie landgoed Het Heuvelbosch dat 
gebouwd wordt ten westen van de locatie voor het 
nieuwe regelstation

Figuur 2.10  Het Stroomhuis, voormalige regelstation met 
publieke functie, ontsloten vanaf de Van Pallandtweg, 
gelegen ten zuiden van locatie voor het nieuwe station

Figuur 2.11 Het huidige regelstation, gelegen ten zuiden 
van de locatie voor het nieuwe regelstation en ontsloten 
vanaf de Kaalakkerstraat

Figuur 2.6 Ligging beoogde locatie nieuw regelstation aan de Van Pallandtweg 1. Er tegenover bevindt zich cultureel  
centrum Stroomhuis Neerijnen in een voormalig regelstation van Nuon. (uitsnede Apple Maps 2018)

Figuur 2.8  Plannen voor de nieuwe werkschuur van 
stichting Het Geldersch Landschap aan de Van 
Pallandtweg

Locatie nieuw regelstation

Cultureel centrum Stroomhuis Neerijnen
                                   K

aalakkerst
ra

at

                  Van Pallandtweg

Ontwikkeling 
landgoed
Heuvelbosch 

Huidig regelstation

Ontwikkeling werkschuur
Geldersch Landschap 
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2.4 Zicht op het nieuwe regelstation 
Het nieuwe regelstation aan de Van Pallandtweg 
zal vanaf verschillende kanten zichtbaar zijn (zie 
figuur 2.12). Vanaf de Kaalakkerstraat hebben 
voorbijgangers van dichtbij zicht op de locatie 
(zie nummer 1 & 2). De Kaalakkerstraat loopt 
aan de noordzijde van de locatie over in de 2e 
Tieflaarsestraat. Vanaf deze weg (nummer 3) 
hebben voorbijgangers zicht op de noordzijde van 

het toekomstige regelstation. Wanneer het station 
parallel aan de Kaalakkerstraat geplaatst wordt,  
dan hebben voorbijgangers vanaf deze locatie 
zicht op de achterzijde van het regelstation, daar 
waar de transforruimtes staan.
Bezoekers van Het Stroomhuis (5) en het 
toekomstige Landgoed Het Heuvelbosch (4) 
hebben ook zicht op de locatie.

Figuur 2.12  Conclusies ruimtelijke analyse beoogde locatie (zie gestippelde rode contour): 
locatie ligt op grens besloten en open gebied en raakt aan diverse landschappelijke (zicht)lijnen.



11

Zicht vanaf nummer 1: op beoogde locatie aan rand van besloten gebied, bezien vanaf Kaalakkerstraat

Zicht vanaf nummer 2: op beoogde locatie aan rand van besloten gebied, bezien vanaf 2e Tieflaarsestraat

Zicht vanaf nummer 3: op beoogde locatie aan rand van besloten gebied, bezien vanaf 2e Tieflaarsestraat

Figuur 2.10  Zicht op de beoogde locatie voor het nieuwe regelstation (Google Maps 2020) 
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3. Ruimtelijke uitgangspunten en 
inpassingsconcept 

Uitgangspunt 1: Ensemble van ‘drie generaties 
stroomhuizen’
Het nieuwe regelstation komt bij het oude stroomhuis 
en het huidige regelstation te staan. Samen vormen 
zij een ensemble en vertellen het verhaal van ‘drie 
generaties stroomhuizen’. Door de drie stroomhuizen 
zo dicht mogelijk bij elkaar te plaatsen en de oriëntatie 
en het materiaalgebruik van het nieuwe regelstation af 
te stemmen op het oude stroomhuis en regelstation 
vormen ze een samenhangend geheel.

Uitgangspunt 3: Stroomhuizen in de bosrand
Het oude stroomhuis en huidige regelstation liggen in 
de bosrand. Het nieuwe regelstation wordt zo goed 
mogelijk ingepakt met beplanting zodat deze net als 
het huidige regelstation minder zichtbaar is vanuit de 
omgeving. Omdat er rondom het nieuwe regelstation 
veel kabels worden aangelegd is het niet mogelijk om 
het regelstation helemaal in te pakken met een dichte 
beplantingsrand. De beplanting in de groene zoom 
bestaat uit gebiedseigensoorten en sluit aan bij de 
bestaande soorten ter plaatse. Het oude stroomhuis blijft 
vanaf de 2e Tieflaarsestraat zichtbaar doordat deze zijde 
van het oude stroomhuis zoveel mogelijk vrij blijft van 
beplanting. 

Vanuit de landschappelijke analyse van de omgeving van Neerijnen en de beoogde locatie zijn de 
volgende drie uitgangspunten voor de positionering en vormgeving van het nieuwe regelstation opgesteld: 

Uitgangspunt 2: Oriëntatie richting de Van 
Pallandtweg, ontsluiting op de Kaalakkerstraat
Het oude stroomhuis is rond 1950 aangelegd aan 
het ontginngingslint en heeft zijn toegang aan de Van 
Pallandtweg. Bij de aanleg van het huidige regelstation is 
de oriëntatie richting de Van Pallandtweg aangehouden, 
maar is een inrit aan de Kaalakkerstraat aangelegd. 
Uitgangspunt voor het nieuwe regelstation is om de 
oriëntatie van het station aan te laten sluiten op het 
oude stroomhuis en huidige regelstation. Omwille van 
technische redenen zal de ontsluiting van het nieuwe 
regelstation, net als de ontsluiting van het huidige 
regelstation, aan de Kaalakkerstraat gerealiseerd 
worden. Na aanleg van het nieuwe regelstation zal de 
inrit naar het huidige regelstation behouden blijven, maar 
een informele en onopvallende uitstraling krijgen door 
middel van grasbetontegels, zodat er een rustiger beeld 
ontstaat. Op deze manier kan deze inrit nog wel gebruikt 
worden voor het terrein van de nieuwe werkschuur van 
Het Geldersch Landschap.

Figuur 3.1 Verbeelding uitgangspunt 1t/m 3.
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Figuur 3.2 Schematische 
weergave inpassingsconcept

Inpassingsconcept
De landschappelijke inpassing van het nieuwe 
regelstation vertelt het verhaal van de ‘drie 
generaties stroomhuizen’, gelegen in de rand 
van de landgoederenzone op de overgang van 
kleinschalig besloten en open landschap. 

Het nieuwe regelstation is als onderdeel van de 
‘drie generaties stroomhuizen’ gelegen in de 
rand van de landgoederenzone. Het ensemble is 
georiënteerd richting de Van Pallandtweg en de 
inritten aan de Kaalakkerstraat zijn ondergeschikt 
aan de toegang aan de Van Pallandtweg. 

Door een groene zoom van beplanting rondom 
het nieuwe regelstation gaat het gebouw op in de 
bosrand. 

De achterzijde van het oude stroomhuis blijft vrij 
van beplanting, zodat dit gebouw zichtbaar blijft 
vanaf de 2e Tieflaarseweg. Zo blijft ook het zicht 
vanuit het oude stroomhuis op het open grasland 
behouden. 
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4. Variant 1   
Op basis van het in H3 toegelichte inpassingsconcept en diverse gesprekken met 
belanghebbenden zijn twee inpassingsvarianten opgesteld. De positie van het regelstation 
is in beide varianten nagenoeg hetzelfde. De materiaalkeuze en keuze voor type beplanting 
rondom het regelstation verschillen per variant. In dit hoofdstuk vindt u de plankaart, toelichting, 
referentiebeelden en 3D impressies van variant 1. 

Toegang oude stroomhuis

Toekomstige werkschuur
van stichting Het Geldersch 

Landschap

Informele inrit huidig regelstation 
aangelegd in grasbetontegels; 
toegang werkschuur mogelijk 

gekoppeld aan deze inrit

Inrit/toegang tot nieuw regelstation 
aan de Kaalakkerstraat

Gras op perceel regelstation

Bosplantsoen rondom regelstation

Ruimtereservering eventuele 
toekomstige uitbreiding regelstation

4.1 Plankaart variant 1
Het nieuwe terrein wordt verbonden met het terrein van 
het huidige regelstation. Zo kunnen de parkeerplaatsen, 
die nodig zijn voor het onderhoud, gecombineerd 
worden en blijft de hoeveelheid hekwerk minimaal. 
Tussen het nieuwe en huidige regelstation wordt ruimte 
gereserveerd voor een eventuele toekomstige uitbreiding. 

In variant 1 is het terrein van het nieuwe regelstation 
tegen de oostgrens van de grondaankoop geschoven 
zodat er aan de kant van de Kaalakkerstraat zoveel 
mogelijk ruimte is voor de groene zoom. In deze groene 
zoom wordt, waar technisch mogelijk, bosplantsoen 
beplanting geplant. De precieze plaatsen en aantal 
bomen in relatie tot boomsoorten is nader te definiëren in 
beplantingsplan. 

De oostzijde van het regelstation is vrij van beplanting 
om het zicht op het open grasland vanuit het oude 
stroomhuis zo goed mogelijk te behouden. Omdat het 
hekwerk aan deze zijde vanuit het stroomhuis zichtbaar 
is, wordt een fraai hekwerk toegepast (zie referentie 
beelden p.17).

Het nieuwe regelstation bestaande uit het 
gebouw met installaties en daaraan grenzend drie 
transformatorruimtes zonder dak. Op het lage deel 
van het dak zonnepanelen in oostwest-opstelling in 
een strak en gelijkmatig grid op het dak, in lijn met 
de voorgevel van het gebouw.
• Enige open ruimte rondom

Ruimtereservering voor eventuele uitbreiding van de 
capaciteit van het regelstation op de lange termijn.

Hekwerk (1 of 2m hoog) rond het regelstation ter 
beveiliging met toegangspoort aan Kaalakkerstraat.

Parkeerplaatsen op het terrein uitgevoerd in 
grasbetontegels voor extra waterinfiltratie.

Verharding op het terrein uitgevoerd in lichtgrijze 
klinkerbestrating, keperverband.

Bosplantsoen Rond het nieuwe regelstation wordt 
een groene zoom met bosplantsoen beplanting 
geplant. 

Gras  

Fraai hekwerk rond regelstation
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Figuur 4.1 Plankaart variant 1

grens grondaankoop
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4.3 Materialen en beeldkwaliteit
Het nieuwe regelstation maakt onderdeel uit van 
het ensemble van stroomhuizen. Het is het derde 
gebouw met vergelijkbare functie op deze plek. 
Er is gekozen om het materiaalgebruik voor het 
gebouw af te stemmen op het materiaalgebruik bij 
het oude stroomhuis en huidige regelstation. Voor 

het gebouw met installaties zal gebruik worden 
gemaakt van een rood/bruine baksteen, passend 
bij de bakstenen van het oude stroomhuis. De 
transformatorruimtes zonder dak worden volgens 
de standaard van beton gemaakt. 

Figuur 4.2 Rood/bruine baksteen 
(passend bij stenen oude 
stroomhuis) en beton. 

Figuur 4.3 De materialen die gebruikt worden voor het nieuwe regelstation 
worden afgestemd op de materialen die gebruikt zijn bij het oude 
stroomhuis. 

Figuur 4.5 De bestrating van het station bestaat uit klinkers. Om de hoeveelheid bestrating te minimaliseren 
en waterinfiltratie te vergroten kunnen de parkeerplaatsen aangelegd worden met grasbetontegels.

Figuur 4.4  Op het dak van het lage gedeelte van het station worden zonnepanelen gelegd in 
oostwestopstelling, zodat deze vlak en in lijn met de voorgevel van het gebouw kunnen worden geplaatst. 
Bij voorkeur worden deze verdiept in het dakvlak geplaatst, zodat deze niet zichtbaar zijn vanuit de 
omgeving. Echter omdat vanuit het oude Stroomhuis wel gedeeltelijk op het dak kan worden gekeken, is 
het belang dat de panelen zo strak en gelijkmatig mogelijk op het dak worden gelegd.  
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Figuur 4.6 Het beveiligingshekwerk rond het terrein moet 1 of 2 meter hoog zijn. Omdat het hekwerk 
goed zichtbaar is vanuit het oude stroomhuis is de uitstraling ervan belangrijk. Vanuit het oogpunt van 
ruimtelijke kwaliteit is gekozen is voor een antraciet/zwart hekwerk met doorgestoken spijlen, zodat deze 
zoveel mogelijk wegvalt in de beplanting en tegen de achtergrond van het gebouw. Het voorgestelde 
hekwerk met “rimboe-spijlen” oogt modern en vriendelijker dan een normaal hekwerk. In een lagere 
variant is deze ook toepasbaar rond de nieuwe werkschuur van stichting Het Geldersch Landschap die 
vlakbij gebouwd wordt en ook een nieuw hekwerk zal gaan toepassen. Vanwege de vele hekwerken in de 
omgeving is het voor een rustig beeld goed als deze op elkaar worden afgestemd.

Figuur 4.8 Referenties beplanting. Bosplantsoen met heesters en bomen. Gebiedseigen soorten, passend 
bij bos beplanting rondom het oude stroomhuis en huidig regelstation. 

Figuur 4.7 Referenties bomen in bosplantsoen beplanting. Exacte soorten worden afgestemd op soorten 
die in de direct omgeving van het huidige regelstation en oude stroomhuis staan en zijn gebiedseigen. 

Tilia cordata (Winterlinde) Quercus robur (Zomereik) Fagus sylvatica (Gewone beuk)
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Figuur 4.9 Zicht vanaf de 2e Tieflaarsestraat

4.3 3D impressies variant 1



19

Figuur 4.9 Zicht vanaf de 2e Tieflaarsestraat
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Figuur 4.10 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 4.10 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 4.11 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 4.11 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 4.12 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 4.12 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 4.13 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 4.13 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 4.14 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 4.14 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 4.15 Zicht vanuit het Stroomhuis (1e verdieping)
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Figuur 4.15 Zicht vanuit het Stroomhuis (1e verdieping)
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5. Variant 2   

Het nieuwe regelstation bestaande uit 
het gebouw met installaties, waarop 
zonnepanelen gelegen. Daaraan grenzend 
drie transformatorruimtes zonder dak.

• Enige open ruimte rondom

Ruimtereservering voor eventuele uitbreiding van de 
capaciteit van het regelstation op de lange termijn.

Hekwerk (1 of 2m hoog) rond het regelstation ter 
beveiliging met toegangspoort aan Kaalakkerstraat.

Parkeerplaatsen op het terrein uitgevoerd in 
grasbetontegels voor extra waterinfiltratie.

Verharding op het terrein uitgevoerd in lichtgrijze 
klinkerbestrating, keperverband.

Heesters Rond het nieuwe regelstation wordt een 
groene zoom van heesters geplant welke 4-5 meter 
hoog zijn

Gras  

Op basis van het in H3 toegelichte inpassingsconcept en diverse gesprekken met 
belanghebbenden zijn twee inpassingsvarianten opgesteld. De positie van het regelstation 
is in beide varianten nagenoeg hetzelfde. De materiaalkeuze en keuze voor type beplanting 
rondom het regelstation verschillen per variant. In dit hoofdstuk vindt u de plankaart, toelichting, 
referentiebeelden en 3D impressies van variant 2. 

Toegang oude stroomhuis

Toekomstige werkschuur
van stichting Het Geldersch 

Landschap

Informele inrit huidig regelstation 
aangelegd in grasbetontegels;
toegang werkschuur mogelijk 

gekoppeld aan deze inrit

Inrit/toegang tot nieuw regelstation 
aan de Kaalakkerstraat

Gras op perceel regelstation

Hekwerk rond regelstation

Heesters 4-5 meter hoog

Ruimtereservering eventuele 
toekomstige uitbreiding regelstation

5.1 Plankaart variant 2
Het nieuwe terrein wordt verbonden met het terrein van 
het huidige regelstation. Zo kunnen de parkeerplaatsen, 
die nodig zijn voor het onderhoud, gecombineerd 
worden en blijft de hoeveelheid hekwerk minimaal. 
Tussen het nieuwe en huidige regelstation wordt ruimte 
gereserveerd voor een eventuele toekomstige uitbreiding. 

In variant 2 ligt het terrein van het nieuwe regelstation 
iets dichter bij de Kaalakkerstraat, zodat ook aan de 
oostzijde ruimte is voor een groene rand met beplanting. 
Omdat de ruimte aan de oostzijde beperkt is, is hier 
gekozen voor een gemengde wilde haag. In de groene 
zoom aan de noord- en westzijde worden heesters tot 
4-5 meter (hoogte regelstation) geplant. De precieze 
plaatsen en aantal heesters in relatie tot heestersoorten 
is nader te definiëren in een beplantingsplan. 

Het hekwerk rondom het terrein gaat grotendeels 
schuil achter de beplanting in de groene zoom en de 
gemengde wilde haag. Omdat het hekwerk nauwelijks 
zichtbaar is, is in deze variant gekozen voor een 
standaard hekwerk (zie referentie beelden p.17).



33

Figuur 5.1 Plankaart variant 2

Gemengde wilde haag aan 
oostzijde van regelstation

grens grondaankoop
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Figuur 5.5 De bestrating van het station bestaat uit klinkers. Om de hoeveelheid bestrating te minimaliseren 
en waterinfiltratie te vergroten kunnen de parkeerplaatsen aangelegd worden met grasbetontegels.

Figuur 5.4  Op het dak van het lage gedeelte van het station worden zonnepanelen gelegd in 
oostwestopstelling, zodat deze vlak en in lijn met de voorgevel van het gebouw kunnen worden geplaatst. 
Bij voorkeur worden deze verdiept in het dakvlak geplaatst, zodat deze niet zichtbaar zijn vanuit de 
omgeving. Echter omdat vanuit het oude Stroomhuis wel gedeeltelijk op het dak kan worden gekeken, is 
het belang dat de panelen zo strak en gelijkmatig mogelijk op het dak worden gelegd.  

5.3 Materialen en beeldkwaliteit
Het nieuwe regelstation maakt onderdeel uit van 
het ensemble van stroomhuizen. Het is het derde 
gebouw met vergelijkbare functie op deze plek. 
Er is gekozen om het materiaalgebruik voor het 
gebouw af te stemmen op het materiaalgebruik bij 
het oude stroomhuis en huidige regelstation. Voor 

het gebouw met installaties zal gebruik worden 
gemaakt van een rood/bruine baksteen, passend 
bij de bakstenen van het oude stroomhuis. De 
transformatorruimtes zonder dak worden volgens 
de standaard van beton gemaakt. 

Figuur 5.2 Rood/bruine baksteen 
(passend bij stenen oude 
stroomhuis) en beton. 

Figuur 5.3 De materialen die gebruikt worden voor het nieuwe regelstation 
worden afgestemd op de materialen die gebruikt zijn bij het oude 
stroomhuis. 
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Figuur 5.8 Referentiebeelden gemengde wilde haag. Soorten die gebruikt kunnen worden zijn Gelderse 
roos, meidoorn, sleedoorn, hondsroos, veldesdoorn, kardinaalsmuts en krent. 

Figuur 5.7 Referentiebeelden heesters tot 4-5 meter hoog. Exacte soorten worden afgestemd op soorten 
die in de direct omgeving van het huidige regelstation en oude stroomhuis staan en zijn gebiedseigen. 
Soorten die eventueel gebruikt kunnen worden zijn Veldesdoorn, Sleedoorn en Kardinaalsmuts.   

Figuur 5.6 Het beveiligingshekwerk rond het terrein moet 1 of 2 meter hoog zijn. Omdat het hekwerk in 
variant 2 veelal achter beplanting ligt en daardoor minimaal zichtbaar is, is gekozen voor een standaard 
hekwerk. 

Hondsroos 

Meidoorn

Gelderse roos
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Figuur 5.9 Zicht vanaf de 2e Tieflaarsestraat

5.3 3D impressies variant 2
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Figuur 5.9 Zicht vanaf de 2e Tieflaarsestraat
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Figuur 5.10 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 5.10 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 5.11 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 5.11 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 5.12 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 5.12 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 5.13 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 5.13 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 5.14 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 5.14 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 5.15 Zicht vanuit het Stroomhuis (1e verdieping)
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Figuur 5.15 Zicht vanuit het Stroomhuis (1e verdieping)
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1 INLEIDING 

 

BügelHajema heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend bo-

demonderzoek op de locatie Van Pallandtweg 1 te Neerijnen. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van Omgevingsvergunning. 

 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast 

te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-

de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de onderzoeksloca-

tie. 

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 

5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek 

- Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De 

analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 

In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE  

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 245 m²) is gelegen aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen (zie bijlage 1). 

Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Waarden-

burg, sectie D, nummer 1434. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 3,0 

m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 147.280, Y = 427.400. 
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3 VOORONDERZOEK 

 

3.1 Geraadpleegde bronnen 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek uitgevoerd op ba-

sis van de NEN 5725. In tabel I zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen 

weergeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens 

verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel 

eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels 

en leidingen. 
 

Tabel I. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik BugelHajema (contactpersoon mevrouw E. Van den Berg) 

Geldersch Landschap en kastelen (contactpersoon de heer M. de Kroon) 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calami-

teiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Omgevingsdienst  Rivierenland  (contactpersoon mevrouw W. Dekkers)  

Locatiegegevens van internet: 

 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's 

- Google streetview 

- provinciale bodeminformatie 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

- kabels en leidingen 

 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door medewerker Econsultancy, d.d. 30 januari 2019 

 

3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 - heden blijkt, dat tot voorkort op de locatie een 

schuur heeft gestaan, welke reeds is gesloopt. Verder was tot in de jaren ’60 op de locatie mogelijk 

een halfverharde weg aanwezig, omdat de Zwaluwestraat destijds haaks aansloot op de Van Pal-

landtweg. Vanaf de jaren ’60 buigt deze weg af in westelijke richting, om daar aan te sluiten op de 

Kaalakkerstraat. Verder was de locatie altijd in agrarisch gebruik. 

 

Voor zover bij de opdrachtgever en de Omgevingsdienst Rivierenland bekend, heeft er op de onder-

zoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks 

plaatsgevonden. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 

verwachten. 

 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.  

 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 
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3.3 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens de locatie een nieuwe werkschuur te realiseren. 

 

3.4 Calamiteiten 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de Omgevings-

dienst Rivierenland blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben 

voorgedaan. 

 

3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

3.6 Aangrenzende terreindelen/percelen 

 

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Ten noordoosten is be-

bouwing aanwezig, met ten oosten van de locatie een parkeerterrein. Aan de westzijde bevindt zich 

de Zwaluwestraat. Aan de zuidzijde grenst de locatie aan een grasland met bomen. 

 

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie plaats. 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 

verontreinigingen zijn te verwachten.  

 

3.7 Terreininspectie 

 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-

terverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in paragraaf 3.2.  

 

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-

ging aangetroffen. 

 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

 

3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 

 

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de Regio Rivierenland is de locatie gelegen binnen de zone 

‘Buitengebied’.  
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3.9 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een kalkhoudende polder-

vaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit zware zavel 

en lichte klei. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de For-

matie van Echteld. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 2,5 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 0,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.  

 

Ten noordwesten van de onderzoekslocatie ligt het pompstation Kolff. De onttrekking van dit pomp-

station heeft echter geen invloed op de grondwaterstroming van het freatisch grondwater. De onder-

zoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 

4 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 

 

De (mogelijke) aanwezigheid van de voormalige halfverharde weg ter plaatse van de onderzoeksloca-

tie in de eerste helft van de 20
e
 eeuw wordt, gezien het gebruik in die periode, vooralsnog niet als 

verdacht aangemerkt.  

 

Uit het vooronderzoek blijkt dan ook, dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regi-

onale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden 

geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achter-

grondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke ach-

tergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 

aan te wijzen. 

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-

den volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV-NL). Bij onverdachte locaties luidt de 

onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
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5 VELDWERK 

 

5.1 Algemeen 

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 

die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 

uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 

daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen 

opgenomen. 

 

5.2 Grondonderzoek 

 

5.2.1 Uitvoering veldwerk 

 

Het veldwerk is op 30 januari 2019 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer 

A.G.C. Rondeel. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor 

het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemon-

derzoek".  

 

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 4 boringen geplaatst; 2 boringen tot 0,5 m -mv, 

1 boring tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 3,0 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde 

de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal 

is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over tra-

jecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende 

textuur separaat bemonsterd zijn.  

 

5.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig zandige klei. De bodem is verder plaatselijk matig 

humeus, zwak tot matig roesthoudend, zwak tot matig siltig, zwak grindig en sterk keienhoudend. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-

dem, geen puin(resten) of andere asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt 

dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 

("Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitge-

voerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 

 

5.3 Grondwateronderzoek 

 

5.3.1 Uitvoering veldwerk 

 

Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 1,5-2,5 m -mv) geplaatst. De filterstel-

ling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 30 

januari 2019 is ingeschat.  
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5.3.2 Bemonstering 

 

De grondwaterbemonstering is op 8 februari 2019 uitgevoerd door de heer A.G.C. Rondeel. Deze 

medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van 

de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 

 

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 

NEN 5744:2011. Tabel II geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veld-

metingen. 
 
Tabel II. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 

 

Peilbuis-

nummer 

Situering peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwaterstand 

 (m -mv) 

Elektrisch Gelei-

dingsvermogen 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Zuurgraad 

(pH) 

PB 03 centraal op onderzoekslocatie 1,5-2,5 0,86 1.010 14,6 7,6 

 

 

6 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

6.1 Uitvoering analyses 

 

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 

Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 

laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grondmengmonster van de boven-

grond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 2 grondmengmonsters en het grondwater-

monster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 

 
-  standaardpakket grond: 

 droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; 

 

-  standaardpakket grondwater: 

 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, 

naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 

 
Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-

ten. 

 
Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-30)  

04 (0-30) 

standaardpakket  bovengrond 

(zintuiglijk schoon) 

MM2 03 (100-150) 03 (150-200)  

04 (50-100) 04 (100-150) 

standaardpakket  ondergrond 

(zintuiglijk schoon) 
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6.2 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader 

voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toet-

singstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillen-

de niveaus: 

 
-  achtergrondwaarde: 

 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-

gronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; 

 

-  streefwaarde: 

 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten 

verwaarloosbaar worden geacht; 

 
-  tussenwaarde: 

 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) 

en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet wor-

den uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 

-  interventiewaarde: 

 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering 

of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij 

gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding 

van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-

eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte 

een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 

achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-

gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de vol-

gende terminologie gebruikt: 

 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 
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6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 

 

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden. 

 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Gehalte > AW 

(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 

(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 

(sterk verontreinigd) 

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-30)  

04 (0-30) 

PAK - - 

MM2 03 (100-150) 03 (150-200)  

04 (50-100) 04 (100-150) 

nikkel - - 

 

Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 

overschrijden. 

 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

 

Grondwater- 

monster 

Situering 

peilbuis 

Concentratie > S 

(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 

(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 

(sterk verontreinigd) 

PB 03 centraal op onderzoekslocatie barium - - 

 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-

toetste analyseresultaten. 
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

BügelHajema heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend bo-

demonderzoek op de locatie Van Pallandtweg 1 te Neerijnen. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van Omgevingsvergunning. 

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-

den volgens de strategie "onverdacht" (ONV).  

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig zandige klei. De bodem is verder plaatselijk matig 

humeus, zwak tot matig roesthoudend, zwak tot matig siltig, zwak grindig en sterk keienhoudend. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-

werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 

locatie te verwachten. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de 

veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van 

asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking 

tot de parameter asbest derhalve indicatief. 

 

De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met nikkel. Voor 

de aangetroffen verontreinigingen in de grond heeft Econsultancy vooralsnog geen verklaring. 

 

In het grondwater is een lichte bariumverontreiniging aangetroffen. Deze metaalverontreinigingen zijn 

hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in 

het grondwater. 

 

Conclusie en advies 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 

wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van 

verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onder-

zoekslocatie. 

 

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-

werkzaamheden aanwijzingen gevonden die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de loca-

tie te verwachten. Een verkennend onderzoek asbest in bodem wordt dan ook niet noodzakelijk ge-

acht.  

 

Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.  

 

Econsultancy 

Doetinchem, 21 februari 2019 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 





Legenda

Asfalt

Klinker

Beton

Ontgravingsdiepte (m -mv)

Partijhoogte (m +mv)

Opnamerichting foto

Vloeistofdichte vloer

Prefab betonnen vloerplaat

Tegels

Golfplaat (asbest verdacht)

Boom

Bos

Struiken

Gras

Water

Braak

Grind

Onverhard

Puinverharding

Talud

Spoorbaan

Fietspad

Parkeerplaats

Duiker

Voormalige duiker

Trafo

Pomp

Olie/vetafscheider

Mangat

Riool inspectieput

Zinkput

Ontluchting

Vulpunt

Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm

Symbolen:

Bebouwing

Grens onderzoekslocatie

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Beschoeiing

Hekwerk

Spoorlijn

Wandmonster

Lijnen:

Ontgravingsvak

Saneringslocatie

Partij ontgraven grond

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Asfaltverharding

Reparatievak asfalt

Opslagtank (bovengronds)

Opslagtank (bovengronds in lekbak)

Opslagtank (ondergronds)

Struweel

Haag

Polygonen:
Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Peilbuis (diep)

Peilbuis

Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv

Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)

Peilbuis voorgaand onderzoek

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm

Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis

Boring tot 0,5 m -waterbodem

Boring tot 1,0 m -waterbodem

Boringen:

Niet verontreinigd

Gehalte >AW/S-waarde 

Gehalte >T-waarde 

Gehalte >I-waarde

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verontreinigingsgraad onbekend

Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld

Verontreiniging:



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 02

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 03

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

gras0

Klei, matig zandig, matig keien,
grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, bruingrijs,
Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor90

Klei, zwak siltig, matig
roesthoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor

210

Klei, zwak zandig, lichtgrijs,
Edelmanboor

300

Boring: 04

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, matig zandig, sterk keien,
grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, lichtbruin, Edelmanboor50

Klei, zwak zandig, matig
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, zwak
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor

160

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

200



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. Marieke Ellenkamp
Rijksweg Noord 39
6071 KS  SWALMEN

Datum: 01-Feb-2019

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Jan-2019

6770.001
2019012755/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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6770.001

Analysecertificaat

01-Feb-2019/23:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019012755/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.4% (m/m) 74.7Droge stof

S 3.5% (m/m) ds 3.5Organische stof

95.0% (m/m) ds 94.8Gloeirest

S 22.1% (m/m) ds 24.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 220Barium (Ba)

S 0.34mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 8.0mg/kg ds 13Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds 21Koper (Cu)

S 0.12mg/kg ds 0.060Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 22mg/kg ds 43Nikkel (Ni)

S 35mg/kg ds 24Lood (Pb)

S 77mg/kg ds 75Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

6.2mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

5.1mg/kg ds 5.1Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-30) 04 (0-30)

MM2 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150) 10528862

10528861

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jan-2019

30-Jan-2019

M: MCERTS erkend



1 2

A.G.C. Rondeel 2/2

6770.001

Analysecertificaat

01-Feb-2019/23:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019012755/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.53mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.14mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 1.4mg/kg ds 0.051Fluorantheen

S 0.68mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.67mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.35mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.55mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.41mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.39mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 5.2mg/kg ds 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-30) 04 (0-30)

MM2 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150) 10528862

10528861

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jan-2019

30-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019012755/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10528861 01  0  50 05373215521 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-30) 04 (0-30)

 10528861 02  0  50 05373215461 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-30) 04 (0-30)

 10528861 03  0  30 05373215301 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-30) 04 (0-30)

 10528861 04  0  30 05373215391 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-30) 04 (0-30)

 10528862 03  100  150 05373215924 MM2 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-

 10528862 03  150  200 05373215605 MM2 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-

 10528862 04  50  100 05373215853 MM2 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-

 10528862 04  100  150 05373215794 MM2 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019012755/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019012755/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Marieke Ellenkamp
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 14-Feb-2019

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Feb-2019

6770.001
2019019505/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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6770.001

Analysecertificaat

14-Feb-2019/11:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019019505/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 190µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 PB 03 10550483

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Feb-2019

M: MCERTS erkend



1

A.G.C. Rondeel 2/2

6770.001

Analysecertificaat

14-Feb-2019/11:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019019505/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 PB 03 10550483

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Feb-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019019505/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10550483 03  150  250 06803301201 PB 03

 10550483 03  150  250 06803301242 PB 03

 10550483 03  150  250 08007765553 PB 03
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019019505/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019019505/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 
  (Circulaire bodemsanering, Wbb)  



6770.001

30-01-2019

A.G.C. Rondeel

2019012755

30-01-2019

01-02-2019

Eenheid MM1 GSSD Oordeel MM2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

3,5 3,5

22,1 24,4

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 81,4 81,4 74,7 74,7

% (m/m) ds 3,5 3,5 3,5 3,5

% (m/m) ds 95 94,8

% (m/m) ds 22,1 22,1 24,4 24,4

Metalen

mg/kg ds 110 121,4 220 224,3

mg/kg ds 0,34 0,4249 - <0,20 0,1706 -

mg/kg ds 8 8,793 - 13 13,25 -

mg/kg ds 17 20,16 - 21 23,82 -

mg/kg ds 0,12 0,1289 - 0,06 0,0627 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 22 23,99 - 43 43,75 *

mg/kg ds 35 39,35 - 24 26,19 -

mg/kg ds 77 88,69 - 75 81,74 -

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 6 <3,0 6

mg/kg ds <5,0 10 <5,0 10

mg/kg ds 6,2 17,71 <5,0 10

mg/kg ds <11 22 <11 22

mg/kg ds 5,1 14,57 5,1 14,57

mg/kg ds <6,0 12 <6,0 12

mg/kg ds <35 70 - <35 70 -

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0049 0,014 - 0,0049 0,014 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,53 0,53 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,14 0,14 <0,050 0,035

mg/kg ds 1,4 1,4 0,051 0,051

mg/kg ds 0,68 0,68 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,67 0,67 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,55 0,55 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,41 0,41 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,39 0,39 <0,050 0,035

mg/kg ds 5,2 5,155 * 0,37 0,366 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 10528861 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 10528862 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

MM1: 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-30) 04 (0-30)

MM2: 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150)

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6770.001

08-02-2019

A.G.C. Rondeel

2019019505

12-02-2019

14-02-2019

Eenheid PB 03 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 190 190 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10550483

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

PB 03

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



 

 



 bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10

Bijlage 3  Watertoets

 103





datum 10-4-2019
dossiercode    20190410-9-20318

Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit overleg ontvangt u
deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en het door u ingetekende
plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap
Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van een
waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact opnemen met de accountmanager van Waterschap
Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is gekomen. Is dit
het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de accountmanager niet nodig. Uw plan is dan
niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: Bestemmingsplan Pallandtweg 1
Oppervlakte plangebied: 1208
Adres: Van Pallandtweg 1, Neerrijnen
Gemeente: West Betuwe
Het plan is ingediend door: Ruben de Groot BugelHajema Adviseurs

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid.
Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen,
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor
waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren
van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
beleidsregels.

Veiligheid

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.

Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor medebepalend.
Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor
het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van
1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of gebieden met
hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen gebieden gelegen nabij de
rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen.

Waterberging

Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het landelijk
gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling
vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.

In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten maken.

Watergangen
Binnen het plangebied ligt geen A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen beschermingszone van een A-watergang. Binnen het
plangebied ligt geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.



Waterkwaliteit (algemeen)
 Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

●

Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig aan te passen
dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden stelsel wordt aangelegd.

●

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het waterschap
gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van terreinverhardingen stroomt bij
voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een berm wadi of bodempassage.

●

Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af te voeren. Bij
risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
 Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor het aansluiten
van (nieuwe) woningen en bedrijven.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en rekening te houden
met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan
verder zal worden voorbereid.

Accountmanager West Betuwe
Adriana Jeuring
telefoon: 06 82 11 85 32
e-mailadres: a.jeuring@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis van
door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2
jaar.

www.dewatertoets.nl
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Noti t ie  st ikstofberekening   

  

Opdrachtgever: Stichting Het Geldersch Landschap projectnummer: 079.15.50.00.00 

  

Van: BügelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Berekening stikstofdepositie Werkschuur Van Pallandtweg 1 

Datum: 11 november 2019 

 

I N L E I D I N G  

In het kader van het bestemmingsplan Van Pallandtweg 1 is de depositie van stikstof ten gevolge van 

de sloop van een recreatiewoning, de bouw van een werkschuur en het gebruik van een werkschuur 

van de stichting Het Geldersch Landschap in de gemeente West-Betuwe berekend. 

Het project maakt de bouw van één werkschuur mogelijk op een locatie in het buitengebied van de 

gemeente West-Betuwe. De depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emis-

sie van NOx en NH3 van deze ontwikkeling, alsmede van het verkeer van en naar de locatie is bere-

kend met het programmapakket AERIUS (11 november 2019). Deze notitie vormt een toelichting op 

de berekening. 

 

I N V O E R G E G E V E N S  A E R I U S  

In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. Naast de bronnen van de gebouwen en mobiele werktuigen dienen ook de 

verkeersbewegingen op en van en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. Con-

form de “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator” dient de verkeersgeneratie beschouwd te 

worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Volgens de Afdeling be-

stuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het moment dat het aan- en afrijdende 

verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het 

overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening heeft dienovereenkomstig 

plaatsgevonden.  

Door de opdrachtgever is aangegeven dat het gebouw gasloos wordt uitgevoerd. Dit betekent dat er 

geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de verwar-

ming. 

 

Ten behoeve van de verkeersgeneratie van de werkschuur en de werkzaamheden zijn de volgende 

invoergegevens in AERIUS gebruikt (afbeelding 1). 

 

- Emissie mobiele werktuigen t.b.v. de aanleg van de werkschuur en bijhorende verharding 

(bron 1) 

In de navolgende tabel zijn de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de bouwlocatie weer-

gegeven. Voor de berekening is uitgegaan van gemiddelden, gebaseerd op realistische aannames bij 

stikstofberekeningen. 
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Tabel 1. Emissie mobiele werktuigen aanleg gebouw en verharding 

 Mobiel  

werktuig 

Vermogen 

in kW 

Belasting1 Draaiuren 

per jaar 

Emissiefactor 

in gr/kWh 

Emissie 

kg/jr. 

Bouwjaar 

materiaal 

Gebouw Graafmachine 200 60% 25 0,3 0,90 >=2015 

Gebouw Betonstorter 200 50% 12 0,4 0,48 >=2015 

Gebouw Hijskraan 200 50% 25 0,4 1,00 >=2015 

Verharding Graafmachine 100 60% 10 0,3 0,18 >=2015 

Verharding Asfaltmachine 100 55% 10 0,4 0,22 >=2015 

Verharding Wals 90 40% 10 0,4 0,14 >=2015 

Totale emissie in kg NOx /jaar     2,92  

 

- Emissie mobiele werktuigen t.b.v. de sloop van de recreatiewoning (bron 2) 

In de navolgende tabel zijn de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de bouwlocatie weer-

gegeven. Voor de berekening is uitgegaan van gemiddelden, gebaseerd op realistische aannames bij 

stikstofberekeningen. 

 

Tabel 2. Emissie mobiele werktuigen sloop recreatiewoning 

 Mobiel  

werktuig 

Vermogen 

in kW 

Belasting1 Draaiuren 

per jaar 

Emissiefactor 

in gr/kWh 

Emissie 

kg/jr. 

Bouwjaar 

materiaal 

 Graafmachine 100 60% 6 0,3 0,11 >=2015 

 Dumper 215 50% 4 0,4 0,17 >=2015 

Totale emissie in kg NOx /jaar     0,28  

 

- Werkverkeer (bron 3) 

Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten per jaar. Voor de bereke-

ning is uitgegaan van gemiddelden, gebaseerd op realistische aannames bij stikstofberekeningen. 

 - licht verkeer 400 ritten/jaar; 

 - middelzwaar vrachtverkeer 70 rittenjaar; 

 - zwaar vrachtverkeer 15 ritten/jaar. 

De totale emissie van het werkverkeer bedraagt minder dan 0,1 kg NOx/jr. 

 

- Verkeersgeneratie werkschuur (bron 4) 

In het model is het verkeer van en naar het gebouw opgenomen. De gegevens zijn door de opdracht-

gever aangeleverd. De opdrachtgever heeft aangegeven dat rekening moet worden gehouden met 

ongeveer 14 ritten per etmaal.  

De totale emissie van de verkeersgeneratie van de werkschuur bedraagt ongeveer 0,1 kg NOx/jr. 

 

De totale emissie van het project bedraagt ongeveer 3,36 kg NOx/jr. 

 

 

                                                                 
1 De belasting is het vermogen van het mobiele werktuig wat gemiddeld gebruikt wordt. 
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M o d e l  

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (11 november 

2019). Navolgend is van het model een afbeelding opgenomen. 

Afbeelding 1 - AERIUS model 

 

R E K E N R E S U L T A T E N  E N  C O N C L U S I E  

De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en een pdf bestand waarin wordt 

geconstateerd dat er geen natuurgebieden zijn met een overschrijding van een projectbijdrage van 

meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Dit pdf bestand is als bijlage opgenomen. 

Afbeelding 2 - Rekenresultaat  

 

E C O L O G I S C H E  B E O O R D E L I N G  

Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Een vergunning van de Wnb is in het kader van de 

stikstofdepositie dan ook niet nodig. 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RQWz38scGFWS (11 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Het Geldersch Landschap Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerrijnen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Werkschuur Van Pallandtweg 1 RQWz38scGFWS

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

11 november 2019, 15:18 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 3,36 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanleg van een Werkschuur aan Van Pallandtweg 1

RQWz38scGFWS (11 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg werkschuur en verharding
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,92 kg/j

Sloop recreatiewoning
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j

Werkverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeersgeneratie
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RQWz38scGFWS (11 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Aanleg werkschuur en
verharding

Locatie (X,Y) 147265, 427408
NOx 2,92 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 200 kW
gebouw

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Betonstorter 200 kW
gebouw

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Hijskraan 200 kW
gebouw

4,0 4,0 0,0 NOx 1,00 kg/j

AFW Graafmachine 100 kW
verharding

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Asfaltmachine 100 kW
verharding

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Wals 90 kW
verharding

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Naam Sloop recreatiewoning
Locatie (X,Y) 147284, 427400
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 100 kW 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Dumper 215 kW 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

RQWz38scGFWS (11 november 2019)Resultaten Situatie 1
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Naam Werkverkeer
Locatie (X,Y) 147250, 427427
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 400,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

70,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 15,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie
Locatie (X,Y) 147250, 427427
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 14,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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