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Toelichting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Algemeen

Het bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening' regelt het gebruik
van de gronden en opstallen ter plaatse van de locatie 'Noorderwinkels' en de locatie
'Mierenhoop'.
De plangebieden zijn onderdeel van het bestemmingsplan 'Nagele' dat is vastgesteld op 7
oktober 2010.
Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan 'Nagele' hebben zich in Nagele
veranderingen voorgedaan die een aanpassing van het bestemmingsplan op onderdelen
noodzakelijk maakt.
Het dorp heeft te maken met een lichte daling van de bevolking. Het woningen- en
voorzieningenaanbod sluit onvoldoende aan bij de vraag van de hedendaagse
samenleving. Gebouwen staan leeg en op sommige plekken maakt het dorp een
verloederde indruk. Een herschikking van functies en een aanpassing van de inrichting is
op enkele plekken in het dorp nodig.
Daarnaast is het dorp in 2012 aangewezen als pilot 'Nationaal Wederopbouwgebied' in de
'Visie Erfgoed en Ruimte' van de Rijksoverheid. Een toegenomen aandacht en waardering
van het na-oorlogs erfgoed en de cultuur- en architectuurhistorische waarde van Nagele,
vraagt eveneens om aanpassing van de stedenbouwkundige structuur bij de
functiewijzigingen en herontwikkeling die zich nu voordoen.
Met het oog hierop zijn voor het kerngebied van Nagele (de locaties Noorderwinkels en
Schokkererf) plannen ontwikkeld. In de voorontwerpfase van bestemmingsplan 'Nagele partiële herziening 2015' zijn beide locaties samen met enkele andere locaties
(Zuiderwinkels, Mierenhoop, woningen noordzijde Lucernehof, parkeren nabij sportvelden,
de woonwagenstandplaats aan de Akkerstraat en de natuurbelevingsweide 'Wei van
Geluk') in procedure gebracht. Omdat er op dat moment nog onvoldoende duidelijkheid
was over de economische uitvoerbaarheid van de locaties Schokkererf en Noorderwinkels
zijn deze plandelen uit het definitieve ontwerp van bestemmingsplan 'Nagele -partiële
herziening 2015' geknipt (zie ook:5.1.2 Voorontwerp en ontwerp). De overige plandelen
zijn vervolgens wel als ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Om uiteenlopende
redenen is het niet meer nodig deze procedure voort te zetten:
De extra woonlaag Lucernehof is geschrapt naar aanleiding van een enquête.
De locatie 'woonwagen Akkerstraat' is inmiddels met een uitgebreide
omgevingsvergunning geregeld.
De locatie 'parkeren nabij sportvelden' kan met een reguliere omgevingsvergunning
geregeld worden.
De locatie 'Mierenhoop' kan ook direct met een bestemmingsplan in plaats van met
een wijzigingsbevoegdheid geregegeld worden.
De plannen voor de 'Wei van GeLuc' zijn momenteel niet meer concreet.
De aanpassingen op de locatie 'Zuiderwinkels' zijn dermate ondergeschikt dat ze niet
nodig zijn.
De procedure voor bestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' is derhalve
gestaakt.
Inmiddels is de economische uitvoerbaarheid van de locatie 'Noorderwinkels' voldoende
aangetoond (zie ook: 5.2 Uitvoerbaarheid). Voor deze locatie is vervolgens het
voorliggende plan in procedure gebracht. Dit plan heet bestemmingsplan 'Nagele,
Noorderwinkels e.a. - partiële herziening. Ook de locatie 'Mierenhoop' wordt in dit plan
bestemmingsplan (vastgesteld)
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meegenomen, aan deze locatie wordt net als in de eerdere plannen een
wijzigingsbevoegheid van 'Maatschappelijk' en 'Groen' naar 'Wonen', 'Tuin' en 'Groen'
toegekend.
Omdat beide plandelen in grotendeels dezelfde vorm als onderdeel van
voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' ter inzage hebben
gelegen is er voor voorliggend plan geen voorontwerp ter inzage gelegd. De formele
bestemmingsplan wordt wordt gestart met de ter inzage legging van het
ontwerpbestemmingsplan.
Hoofdstuk 3 geeft een uitvoerige beschrijving van de achtergronden van de voorgestelde
wijzigingen en licht de voorgenomen wijzigingen toe.

Een actueel plan
Het bestemmingsplan is een belangrijk beleidsinstrument voor de gemeente en tevens het
planologische juridisch bindend kader voor burgers. In het plan wordt het ruimtelijk beleid
aangegeven voor (in beginsel) de komende tien jaar en het dient vooral als
toetsingskader voor bouwplannen en de ruimtelijke inrichting van het gebied. Daarom is
het voor bedrijven en burgers van belang dat het bestemmingsplan duidelijk aangeeft wat
de ruimtelijke mogelijkheden zijn.

Digitaal uitwisselbare en vergelijkbare ruimtelijke plannen
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen
en besluiten te digitaliseren. Dit betekent dat het verplicht is om een nieuw
(bestemmings)plan in digitale vorm vast te stellen. Ook moet van het plan een analoge
versie op papier worden vastgesteld. De digitale aspecten omvatten het in digitale vorm
vaststellen, beschikbaar stellen, kenbaar maken en verbeelden.
De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2012) maakt het mogelijk om
bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde
manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere
dienstverlening en tot een effectievere en efficiëntere overheid.
Dit bestemmingsplan is digitaal opgezet conform de landelijk ontwikkelde standaard: het
IMRO (InformatieModel Ruimtelijke Ordening). Zodoende is het mogelijk het plan digitaal
uit te wisselen (met overheden) en digitaal te gaan raadplegen.

1.2

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening' bestaat uit de
volgende stukken:
verbeelding (en tevens een analoge verbeelding op papier)
NL.IMRO.0171.BP00581-ON01 met legenda;
regels.
Voor de analoge verbeelding is de GBKN-ondergrond van maart 2015 gebruikt.
Met de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden en
opstallen aangegeven. De bijbehorende legenda legt een verbinding tussen de
bestemmingen en de regels. In de regels zijn bepalingen opgenomen teneinde de
uitgangspunten van het plan zeker te stellen.
Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag
liggende gedachten, de uitkomsten van het onderzoek en de beschrijving van het plan
zijn weergegeven. Tevens worden enige juridisch-technische aspecten belicht.
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1.3

Situering van het plangebied

De locatie 'Noorderwinkels' omvat het noordelijke deel van het oorspronkelijk geplande
centrum van Nagele en wordt afgebakend door de Noorderlaan aan de west- en zuidzijde,
de Noorderdwaarsstraat aan de noordzijde en De Ring aan de oostzijde. De locatie
kenmerkt zich in de huidige situatie als een mix tussen commerciële en woonfuncties.
De locatie 'Mierenhoop' is gelegen op de 'drempel' van de Lucernehof en heeft in het
verleden steeds een invulling met maatschappelijke functies gehad.
In Bijlage 1 is de begrenzing van het plangebied weergegeven.

1.4

Planregeling

De planregeling kenmerkt zich door gedetailleerde bestemmingen. Uitgangspunt is dat de
gedetailleerde bestemmingen goed inzicht geven in de gebruiks- en bouwmogelijkheden.
De bij de bestemming horende omschrijving beschrijft de gebruiksmogelijkheden.
Afhankelijk van de bestemming is de ene keer sprake van ruime gebruiksmogelijkheden
(bijvoorbeeld 'Maatschappelijk') en de andere keer gericht toegesneden
gebruiksmogelijkheden (bijvoorbeeld 'Wonen').

1.5

Leeswijzer

Deze toelichting is als volgt opgebouwd. In dit hoofdstuk 1 is een overzicht gegeven van
de bij dit plan behorende stukken alsmede een toelichting op de ligging en de
planbegrenzing van dit plan. In hoofdstuk 2 volgt een toelichting op de achtergronden
van deze noodzakelijke aanpassingen van het vigerende bestemmingsplan alsmede een
overzicht van het rijks-, provinciaal - en gemeentelijk beleid. Ook wordt verslag gedaan
van de uitkomsten van verrichte onderzoeken. In hoofdstuk 3 wordt het plan beschreven.
De juridisch technische aspecten van de (juridisch bindende) regels worden in hoofdstuk
4 toegelicht. Hoofdstuk 5 sluit af met gegevens over de voorbereiding van het plan en de
uitvoerbaarheid.

bestemmingsplan (vastgesteld)
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Hoofdstuk 2 Beleidskader en onderzoek
2.1

Algemeen

Omdat het hier gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan Nagele, wordt in
dit hoofdstuk volstaan met een toelichting op het beleid van het Rijk, de provincie als ook
het gemeentelijk beleid dat gewijzigd is ten opzichte van het moederplan
bestemmingsplan 'Nagele' èn dat relevant is voor de inhoud van de voorgestelde
aanpassingen.
In hoofdstuk 3 wordt als toelichting op de plannen ingegaan op de achtergronden van de
aanpassingen waarvoor deze partiële herziening is opgesteld. Voor een uitgebreide
toelichting op de historische ontwikkeling van Nagele, de ontstaansgeschiedenis, het
ontwerp(proces), de architectuur en de functies wordt verwezen naar het moederplan
bestemmingsplan 'Nagele'.

2.2

Rijksbeleid

2.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR), vastgesteld door de Minister op
13 maart 2012, vormt de nieuwe, overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040.
In de SVIR is de inhoud van een groot aantal beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte
en diverse planologische kernbeslissingen, opgenomen. Het rijksbeleid richt zich op het
versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de
nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen en goederenvervoer, energie,
natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het beleid
met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het
motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet', over aan provincies en gemeenten. Alleen
in de stedelijke regio's rond de mainports Amsterdam en Rotterdam maakt het Rijk
afspraken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. Overige
sturing op verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones
en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk los. Er is enkel nog sprake van een
'ladder' voor duurzame verstedelijking, die is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening.
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, door
middel van een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker
voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met
elkaar verbindt. Om dit doel te bereiken werkt het Rijk samen met andere overheden. In
de SVIR zijn ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd.
Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd:
het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur;
het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid,
waarbij de gebruiker voorop staat;
het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het
realiseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor de
hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen, energievoorziening en buisleidingen), het
verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, een duurzame
zoetwatervoorziening en een klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor
behoud van unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal
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netwerk voor natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten.

Toepassing op het plan
Van de in het SVIR genoemde nationale belangen is nummer 10 van belang voor het
plangebied. Het SVIR zet in op ruimte voor behoud van (inter)nationale unieke
cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Voor de periode 1940-1965 zijn 30
'wederopbouwgebieden' geselecteerd die gezamenlijk de maatschappelijke dynamiek van
de Wederopbouw van ons land na de Tweede Wereldoorlog verbeelden. Zowel de
Noordoostpolder als 'landelijk gebied' als de kern Nagele als 'naoorlogse woonwijk' zijn als
wederopbouwgebied aangemerkt. In de Visie Erfgoed en Ruimte (zie 2.2.2) worden de
kernkwaliteiten van deze gebieden toegelicht. Het Rijk zet in op bestuurlijke afspraken
met gemeenten over een ontwikkelingsgerichte bescherming in bestemmingsplannen van
deze wederopbouwgebieden. Bij de totstandkoming van de plannen die met voorliggend
bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden is intensief overleg gevoerd met ondermeer de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

2.2.2 Besluit ruimtelijke ordening - ladder voor duurzame verstedelijking
Per 1 oktober 2012 is de ladder voor duurzame verstedelijking als extra motiveringseis in
het Besluit ruimtelijke ontwikkeling opgenomen. De ladder voor duurzame ontwikkeling is
ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke
en infrastructurele besluiten. Door het volgen van de 'ladder' wordt getracht te komen tot
een optimale benutting van de ruimte in het stedelijk gebied.

Toepassing op het plan (wonen)
De locatie 'Noorderwinkels' is een nieuwe stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk
gebied. Het betreft een herontwikkeling van een gebied dat nu is bestemd als 'Centrum'
en 'Groen' naar een een woonfunctie. Het programma voor de locatie 'Noorderwinkels'
omvat 18 grondgebonden woningen. Voor de locatie 'Mierenhoop' wordt een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om op termijn vier woningen te
realiseren.

Trede 1: In trede 1 wordt de regionale vraag naar ruimte bepaald. Voor het bepalen van
deze vraag voor het onderdeel wonen verwijzen wij naar de 'Woonvisie Noordoostpolder
2.0'. Het dorp Nagele heeft geen uitbreidingslocaties. Voor woningbouw moet volgens de
woonvisie gezocht worden naar ruimte voor inbreiding. Ook moet er gezocht worden naar
een passend programma voor de centrumontwikkeling. Op grond van de woonvisie is er in
de kleinere kernen (dus uitgezonderd Emmeloord) jaarlijks ruimte voor gemiddeld drie
woningen. Het totale programma in het voorliggende bestemmingsplan betreft 22
woningen. Samen met voorliggend plan wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van de
locatie Schokkererf. Op grond van de voorlopige plannen is hier een programma van circa
14 woningen voorzien. Op grond van de groeiruimte die de woonvisie zouden de drie
locaties samen voor een periode van ongeveer twaalf jaar voorzien in de locale
nieuwbouw behoefte.
Hiernaast moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat er ruim tien jaar geen
bouwmogelijkheden zijn geweest in Nagele. Dit heeft een stuwend effect op de actuele
behoefte aan nieuwbouwwoningen in het dorp.
Verder kon er onder het regime van het oude bestemmingsplan binnen de nu
wegbestemde centrumbestemming op de locatie 'Noorderwinkels' ook gewoond worden.
De groei van het planologisch aanwezige woningvoorraad ten opzichte van de bestaande
situatie is op de locatie 'Noorderwinkels' dus aanzienlijk minder dan het aantal van
achttien woningen die nu toegevoegd worden.

bestemmingsplan (vastgesteld)
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Aangezien er verder geen ruimte is voor nieuwbouw in Nagele is hiermee de regionale
behoefte aan nieuw te bouwen woningen voldoende aangetoond.
Trede 2: In trede 2 wordt afgewogen of (een deel van) de hierboven aangetoonde
regionale behoefte op te vangen is binnen het bestaande stedelijk gebied. Zowel de
locatie 'Noorderwinkels' als de locatie 'Mierenhoop' betreffen herontwikkellocaties binnen
de bebouwde kom van Nagele. De behoefte aan nieuwe woningen wordt dus opgevangen
binnen het bestaande stedelijke gebied. Hiermee is de locatiekeuze wat betreft de ladder
van duurzame verstedelijking voldoende gemotiveerd.

Toepassing op het plan (centrumfuncties)
In het plangebied 'Noorderwinkels' wordt met voorliggend bestemmingsplan 1.915
vierkante meter met een centrumbestemming wegbestemd. Een gedeelte van deze
vierkante meters wordt in de toekomst vermoedelijk aangewend ten behoeve van de
ontwikkeling van het plandeel 'Schokkererf'. In dit plandeel zijn naast woningen
(appartementen) enkele centrumfuncties voorzien. Omdat de exacte invulling van het
plandeel 'Schokkererf' vooralsnog niet bekend is maakt het geen deel uit van het
voorliggende plan. Het plandeel 'Schokkererf' wordt zodra de planvorming voldoende
concreet is met een separate bestemmingsplanprocedure geregeld.
De gemeente wil met de provincie nadere afspraken maken over mogelijkheid om op een
later tijdstip de met voorliggend bestemmingsplan wegbestemde vierkante meters ten
behoeve van een centrumfunctie opnieuw aan te kunnen wenden. Dit in het kader van
het aantonen van de regionale behoefte aan centrumfuncties bij de ontwikkeling van de
locatie 'Schokkererf'. De nadere afspraken zijn er op gericht om op de locatie
'Schokkererf' nieuwe detailhandel mogelijk te maken. Dit onder de voorwaarde dat het
aantal vierkante meters detailhandel minder betreft dan dat onder de bestemming
'Centrum' al was toegestaan op grond van de oude planologische regeling
(bestemmingsplan 'Nagele') op de locatie 'Noorderwinkels'.

2.2.3 Visie Erfgoed en Ruimte
In 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' (vastgesteld op 15 juni 2011) schetst
het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke
ordening. De modernisering van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet. Voor de
komende vijf jaren heeft het Rijk vijf prioritaire belangen benoemd:
werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten;
eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren;
herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp;
levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie;
wederopbouw: tonen van een tijdperk.
Toepassing op het plan
Voor de Noordoostpolder en daarmee voor het plangebied is het vijfde belang
(wederopbouw) relevant. Met uitzondering van Schokland en Urk is de gehele polder
aangewezen als wederopbouwgebied (zie: afbeelding 1). Nagele is opgenomen als een
naoorlogse woonwijk. Doelstelling van het Rijk is dat de periode 1940-1965 in de
toekomstige inrichting van Nederland herkenbaar aanwezig blijft op gebiedsniveau.
Ondanks – of misschien ook dankzij - de massale en soms nietsontziende ontwikkelingen,
zijn er in deze periode veel ideeënrijke, innovatieve en ongekende ontwerpen gerealiseerd,
zowel bij stedelijk herstel en uitbreiding als bij de herinrichting van het landelijk gebied en
de aanwinst van nieuw land. De bijzondere eigenschappen van deze gebieden verdienen
meer publieke aandacht en de meest bijzondere gebieden een publieke bescherming. De
Noordoostpolder is op grond van de volgende karakteristieken aangemerkt als nationaal
erfgoed:
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grootschalige droogmakerij met verspreide, rationeel geordende agrarische bebouwing
en erven;
ring van dorpen rond de hoofdkern Emmeloord;
functioneel patroon van wegen en waterwegen met bijbehorende beplantingsprofielen.
Voor Nagele als naoorlogse woonwijk zijn in de visie fysieke kwaliteiten genoemd die de
kenmerken beschrijven die het gebied van nationale betekenis maken. Deze beschrijvingen
zijn indicatief en worden in overleg met de betrokken gemeenten nader geduid en
uitgewerkt. Voor Nagele betreft het de volgende kwaliteiten:
structuur en bebouwing volgens de principes van het Nieuwe Bouwen;
groepering van geclusterde bebouwing met platte daken rondom een centrale open
groene ruimte;
omsluiting van het dorp door opgaande beplanting.
Het voorliggende bestemmingsplan wordt opgesteld met als doel om het dorp Nagele te
revitaliseren. Bij het opstellen van de plannen is nadrukkelijk rekening gehouden met de
specifieke kwaliteiten van Nagele als wederopbouwgebied. De structuur en
stedenbouwkundige opzet van het nieuwe bouwen worden voortgezet en er wordt
uitsluitend gewerkt met platte daken. Bij de totstandkoming van de plannen die met
voorliggend bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden is intensief overleg gevoerd met
ondermeer de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Afbeelding 1: Uitsnede kaartbeeld wederopbouwgebieden. Bron: Visie Erfgoed en Ruimte.
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2.2.4 Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn
Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild
voorkomende inheemse planten en dieren. Met de inwerkingtreding van de Flora- en
faunawet is een belangrijk deel van de doorwerking van de Vogel- en Habitatrichtlijn
geregeld. Samen met de Natuurbeschermingswet heeft de Flora- en faunawet tot doel de
Nederlandse natuur te beschermen. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde
dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt,
uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht
te nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om
hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te
verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke
plannen.
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de Minister van Economische Zaken
vrijstelling of ontheffing te krijgen. De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om
ontheffing aan te vragen van overtreding van de verboden uit de artikelen 8 tot en met
18.
Ontheffingen kunnen alleen worden verleend als aan bepaalde voorwaarden van
zorgvuldigheid is voldaan. Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of
voornemens bestaan om werkzaamheden uit te voeren, dan dient vooraf goed te worden
beoordeeld of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten
zijn. In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk.
Sinds 23 februari 2005 is het zogenaamde 'Wijzigingsbesluit AMvB Artikel 75' in werking
getreden. Dit houdt onder meer in dat voor veel algemeen voorkomende, maar nog wel
beschermde, planten- en diersoorten, automatisch een vrijstelling geldt en geen
ontheffing meer hoeft te worden aangevraagd.

Toepassing op het plan
Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van reeds grotendeels bebouwde kavels
mogelijk. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor dieren of planten. In paragraaf 2.8
Ecologie wordt nader ingegaan op dit onderwerp.

2.3

Provinciaal beleid

In november 2006 hebben Provinciale Staten het tweede Provinciaal Omgevingsplan (POP)
vastgesteld. De provincie wil in Flevoland verdere grootschalige ontwikkelingen mogelijk
maken en deze deels zelf, samen met partners, ter hand nemen. De provincie is bereid om
ruimte te reserveren voor functies waarvoor in omliggende regio's onvoldoende ruimte is.
De voorwaarde daarvoor is een evenwichtige ontwikkeling. Samen met partners binnen en
buiten het gebied wordt zicht geboden op het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken, die samengaan met het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen in
Flevoland, zoals achterblijvende bereikbaarheid, voorzieningenniveau en werkgelegenheid.
Het doel van het verstedelijkingsbeleid is de ontwikkeling van vitale steden en dorpen.
Het beleid is gericht op het behoud en de versterking van de kwaliteit van de fysieke
omgeving via efficiënt ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en herstructurering van het
stedelijk gebied en versterking van het draagvlak voor voorzieningen. Deze doelen worden
gediend door de stedelijke ontwikkeling van de kernen te bundelen, waarmee nieuwe
bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan het bestaande bebouwde gebied.
In het POP is specifiek voor de Noordoostpolder aangegeven dat de eigen woningbehoefte
leidt tot een groei naar ongeveer 55.000 inwoners in 2030. De groeiambitie vereist een
verbetering van de omgevingskwaliteit. Naast investeringen in de bestaande
woningvoorraad en het voorzieningenniveau zijn ook investeringen in recreatief
uitloopgebied nodig.
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Toepassing op het plan
De op basis van dit plan voorliggende herstructurering van het kerngebied van Nagele en
de uitvoering van de overige planonderdelen passen binnen dit provinciale beleid.

2.4

Gemeentelijk beleid

2.4.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025
De 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025' is op 9 december 2013 vastgesteld door de
gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder. De structuurvisie is een integrale
ruimtelijke visie, die de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. De visie
heeft als doel de verschillende belangen, zoals het landschap, de kernen en de
gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te
bepalen voor de periode tot 2025. De structuurvisie is vooral gericht op het behoud en de
verbetering van de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee
op het versterken van het landschap en de leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder.
De structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom kent deze een zekere
mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis voor het toekomstig
gemeentelijk beleid. Ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies,
masterplannen, uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om
concrete (plan)ontwikkelingen in gang te zetten.
De structuurvisie richt zich hoofdzakelijk op het landelijk gebied, op de relatie tussen het
landelijk gebied en de kernen en op de relatie tussen Emmeloord en de dorpen. Hier is
vooral voor gekozen omdat voor Emmeloord en de dorpen al door de bewoners - met
ondersteuning van de gemeente - wordt gewerkt aan dorpsvisies. Dit betekent dat de
structuurvisie voor Emmeloord en de dorpen alleen op hoofdlijnen ingaat op de relevante
thema's (wonen, werken, voorzieningen en infrastructuur).

Toepassing op het plan
Het voorliggende bestemmingsplan kent geen strijdigheden met de uitgangspunten die in
de structuurvisie omschreven zijn.

2.4.2 Dorpsvisie Nagele
Voor Nagele is in 2012 een dorpsvisie opgesteld. Het college van B en W heeft op 8 mei
2012 kennisgenomen van deze dorpsvisie en ingestemd met de uit deze visie
voortvloeiende uitvoeringsactiviteiten. In de dorpsvisie wordt met betrekking tot het
centrumgebied uitgegaan van de ontwikkeling van een integraal centrumplan:
renovatie van de Zuiderwinkels;
een nieuwe verdeling van voorzieningen;
herbestemming van de Voorhof;
woningen op de locatie Noorderwinkels, vooraf analyse behoefte binnen Nagele;
openbare ruimte opwaarderen.
Toepassing op het plan
De in het voorliggende bestemmingsplan voorgestelde ingrepen geven uitvoering aan de
uitgangspunten van de dorpsvisie Nagele.
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2.4.3 Projectplan 'Uitvoeringslab Nagele'
In 2012 is door de gemeente het projectplan 'Uitvoeringslab Nagele' 2013 -2015
opgesteld. Dit projectplan is opgesteld om een noodzakelijke revitalisering van Nagele
integraal vorm en inhoud te geven.

Toepassing op het plan
De aanpassingen waarvoor onderhavige partiële herziening is opgesteld vallen direct terug
te voeren op de ambities, doelstellingen en resultaten die in dit projectplan zijn benoemd.
Een verdere toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

2.4.4 Welstand
Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Welstandsnota gemeente Noordoostpolder'
vastgesteld. De Welstandsnota geeft richting aan het welstandstoezicht in de
Noordoostpolder en voor de inwoners van de gemeente biedt het plan helderheid over de
welstandsbeoordeling van hun bouwplannen.
In dat kader is bepaald dat een groot deel van het grondgebied van de gemeente
welstandsvrij of welstandsluw is. In deze gebieden hoeven bouwplannen niet meer of
slechts beperkt te worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. Naast woonwijken
die zijn gebouwd na de jaren 50 van de vorige eeuw geldt dit ook voor bedrijventerreinen,
achterkantsituaties en het buitengebied. In de Welstandsnota is bepaald dat
achterkanten van gebouwen in deze gebieden niet onder de welstand vallen.

Toepassing op het plan
Nagele valt vanwege haar uitzonderlijke karakter, in tegenstelling tot de algemene lijn,
wel in het geheel onder het welstandsregime. Hiertoe heeft de gemeenteraad van
Noordoostpolder op 6 oktober 2015 'Beeldkwaliteitsplan Nagele' vastgesteld. Bij de
vaststelling is bepaald dat het beeldkwaliteitsplan onderdeel is gaan uitmaken van de
welstandsnota. Concrete initiatieven zullen hieraan getoetst worden. Momenteel is er een
actualisatie van het welstandsbeleid in procedure. Ook in de nieuwe welstandsnota zal
'Beeldkwaliteitsplan Nagele' het kader vormen waaraan initiatieven getoetst zullen
worden.

2.4.5 Kwaliteitsteam Nagele en Beeldkwaliteitsplan Nagele
In het projectplan 'Uitvoeringslab Nagele' is binnen het thema 'wonen' de borging van de
stedenbouwkundige kwaliteiten en beeldkwaliteitseisen van de woonhoven als impuls
opgenomen. Om deze borging te waarborgen is het 'Kwaliteitsteam Nagele' in het leven
geroepen. Ook het opstellen van een beeldkwaliteitsplan geeft uitvoering het
uitvoeringslab.

Toepassing op het plan:
Kwaliteitsteam Nagele
Om de kwaliteit en samenhang van stedenbouw, architectuur en openbare ruimte van
(deel)projecten, in relatie tot de cultuur- en architectuurhistorische achtergrond van
Nagele, zeker te stellen is een kwaliteitsteam (hierna: KW-team) ingesteld. Het KW-team
Nagele is het 'geweten van Nagele' en moet ruimte geven aan individuele vrijheid en
ruimte voor ontwikkeling binnen het collectieve belang om de identiteit en cultuur- en
architectuurhistorische waarde van Nagele te behouden. Om dit te kunnen doen, werkt
het kwaliteitsteam nauw samen met de Rijksdienst voor Cultureelerfgoed, 't Oversticht en
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de supervisor Nagele.
Het KW-team Nagele presenteert zich als kritische, meedenkende bondgenoot. Het
KW-team Nagele stelt zich tot doel om door middel van advies samenhang en consistentie
in plannen aan te brengen én om de voortgang te versnellen van planvorming met
kwaliteit. Het KW-team Nagele voorziet plannen bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk
stadium van een schriftelijk advies. Ook tijdens het planproces is advies mogelijk,
bijvoorbeeld om de keuze tussen alternatieven beter te kunnen onderbouwen.
Het KW-team Nagele heeft uitdrukkelijk niet de intentie om in de plaats te treden van de
formele welstandsadvisering zoals die nu geregeld is. Die procedure en advisering blijft
ongewijzigd. Het Kwaliteitsteam Nagele vervult vooral een sturende en adviserende rol; zij
begeleidt de planvorming en geeft waar nodig advies. Het beelkwaliteitsteam heeft
ingestemd met de voorlopige ontwerpen voor de locatie 'Noorderwinkels'.

Beeldkwaliteitsplan Nagele
Het welstandsbeleid is door de loop der jaren verouderd geraakt. Het paste niet goed
meer bij de hernieuwde kijk op Nagele. Het bleek onvoldoende flexibel en paste in sommige
gevallen niet meer bij de opgedane kennis over Nagele uit het 'Onderzoekslab Nagele',
'Ontwerplab Nagele' en nu het 'Uitvoeringslab Nagele'. Om die reden is op 6 oktober 2015
'Beeldkwaliteitsplan Nagele' vastgesteld. De voorlopige ontwerpen voor de locatie
'Noorderwinkels' zijn getoetst aan het beeldkwaliteitsplan en passen binnen de gestelde
kaders.

2.4.6 Archeologie
Op 4 oktober 2007 heeft de gemeenteraad van Noordoostpolder de 'Archeologische basisen beleidsadvieskaart' inclusief bijbehorende rapportage vastgesteld als gemeentelijk
toetsingskader. Op de archeologische beleidsadvieskaart is duidelijk aangegeven in welke
gebieden er onderzoek gedaan moet worden en in welke gebieden onderzoek achterwege
kan blijven. Ook wordt vermeld in welke mate er archeologische waarden verwacht
worden of beschermd zijn.

Toepassing op het plan
In paragraaf 2.9 'Cultuurhistorie/archeologie' wordt ingegaan op de verwachtingswaarde
voor het plangebied. In de planregels zal de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische
verwachtingswaarde gematigd' opgenomen. Op deze wijze word de archeologie naar de
toekomst toe goed beschermd. Voor de locaties Noorderwinkels, Schokkererf en
Mierenhoop is verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd, dit onderzoek wordt in
paragraaf 2.9 besproken.

2.4.7 Woonvisie Noordoostpolder 2.0
De gemeenteraad heeft in februari 2013 in de 'Woonvisie Noordoostpolder 2.0;
Vernieuwing van binnenuit' vastgesteld. Hierin verwoordt de gemeenteraad haar visie op
wonen, hoe zij haar rol ziet en op welke wijze zij wil samenwerken met haar partners.
Voor wat betreft de herstructureringsopgave in het voorliggende plan is paragraaf 3.3
'Vernieuwen van binnenuit' van belang. Er komt een grote en complexe
vernieuwingsopgave op de gemeente af:
Veel woningen en woongebieden zijn tegelijk gerealiseerd. Zij passeren in groten
getale de leeftijdsgrens van 60 jaar. Daardoor vragen zij in grote aantallen tegelijk om
technische en energetische vernieuwing. De oudere woonbuurten zijn
stedenbouwkundig en soms ook architectonisch erfgoed en daarom moeten we ze bij
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vernieuwing extra zorgvuldig behandelen. Hier ligt een duidelijke relatie met het DNA
van de dorpen en het DNA van Emmeloord;
Het 'gewoon goed wonen' blijft beslist mensen aanspreken, maar de vraag neemt af
en het aanbod is nu al te groot. Dat geldt vooral voor de dorpen en in iets mindere
mate voor de wijken van Emmeloord. Mensen vragen om meer variatie, ruimte en
groen, of juist om 'rustig maar stedelijk' wonen.
Er zijn te weinig middelen beschikbaar om alle opgaven volledig aan te pakken; met oog
op de bezuinigingen weegt de gemeente goed af hoe ze de schaarse middelen inzet. De
gemeenteraad kiest daarom voor effectrijke maatregelen voor de bestaande bebouwde
omgeving waarop we invloed hebben. Daarbij werkt de gemeente samen met
(professionele) partners zoals: corporatie, zorgpartijen, onderwijsorganisaties en
bewonersvertegenwoordigers.
Niet elke wijk en dorp in Noordoostpolder vraagt om dezelfde aandacht. Voor Nagele is
het tweede punt 'transformatie in dorpen' van belang. Hier wordt ingezet op een gemengd
programma rondom en in de dorpskern.

Toepassing op het plan:
Voor Nagele zijn in in hoofdstuk 6 'Programma woningvoorraad' van de woonvisie geen
uitbreidingslocaties aangewezen. Wel wordt gezocht naar ruimte voor inbreiding voor
enkele kavels en wordt er gewerkt aan een passend programma voor de
centrumontwikkeling.
Het voorliggende bestemmingsplan is tot stand gekomen op grond van een overlegtraject
waar verschillende partners inclusief de bewoners van Nagele intensief bij betrokken zijn.
Uitgangspunten hierbij zijn het behoud van het stedenbouwkundig erfgoed en het
verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving. Het plan kan gezien worden als de
ruimtelijk planologische uitwerking van dit proces en is daarmee in lijn met de woonvisie.

2.4.8 Gemeentelijke vestigingsvisie
De provincie Flevoland dient conform het landelijke Convenant Bedrijventerreinen
2010-2020 een regierol op zich te nemen waar het de plannen van nieuwe
bedrijventerreinen en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en
kantorenlocaties betreft. Om deze regierol invulling te geven is er een bestuurlijke
afspraak tussen de provincie en de gemeenten in Flevoland gemaakt dat elke vier jaar
een gemeentelijke vestigingsvisie (GVV) wordt ontwikkeld of geactualiseerd. In 2008 is de
eerste gemeentelijke vestigingsvisie ontwikkeld door de gemeente Noordoostpolder. In
oktober 2013 is de visie geactualiseerd.

De provincie vraagt de gemeente om over een aantal thema's die spelen op werklocaties
een uitspraak te doen hoe hier in de toekomst mee om gegaan wordt. Op deze manier kan
de provincie haar rol bij toekomstige wijzigingen van bestemmingsplannen eenvoudiger
invullen. Wijzigingen worden dan getoetst aan deze visie. De vestigingsvisie gaat met
name in op grootschalige werklocaties (bedrijventerreinen en kantorenlocaties). Op de
centrumgebieden in de dorpen wordt niet specifiek ingegaan. Voor woongebieden is alleen
de regeling 'Werken in de woonomgeving' van belang.

Toepassing op het plan
De regeling 'Werken in de woonomgeving' is vertaald in de planregels van het het
voorliggende bestemmingsplan. Het plan is overeenstemming met de gemeentelijke
vestigingsvisie.
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2.5

Waterbeleid

2.5.1 Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water is vastgesteld in 2000. De kaderrichtlijn heeft als
doelstellingen:
Een goede ecologische toestand van de oppervlaktewateren (zoete, kust- en
overgangswateren);
Het tot nul terugbrengen van de lozing van gevaarlijke stoffen;
Een goede toestand van het grondwater;
Een duurzaam gebruik van water;
Afzwakking van de negatieve gevolgen van overstromingen en perioden van droogte.
Sinds 1 november 2003 is er een wettelijke verplichting om een watertoets uit te voeren
bij ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen. Bij het opstellen van een
bestemmingsplan moet inzichtelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn van een
ruimtelijke ontwikkeling voor het waterbeheersysteem en op welke wijze de ruimtelijke
ontwikkeling en het waterbeheer op elkaar worden afgestemd.

2.5.2 Waterwet
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt de
bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland:
Wet op de waterhuishouding;
Wet op de waterkering;
Grondwaterwet;
Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
Wet verontreiniging zeewater;
Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904);
Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte');
Waterstaatswet 1900;
Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming.
De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de 'watersysteembenadering'
centraal. Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen.
Hierbij moet worden gedacht aan de relaties tussen waterkwaliteit, -kwantiteit,
oppervlakte en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, grondgebruik en
watergebruikers. Hiernaast kenmerkt integraal waterbeheer zich ook door de samenhang
met de omgeving. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater
en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast
levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van
regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Een belangrijk gevolg van de
Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten
worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning, die met een
wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden aangevraagd.

2.5.3 Nationaal Waterplan
Het ontwerp Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit
1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is
pgesteld op basis van de Waterwet die op 22 december 2009 in werking is getreden. Het
Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis van
de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de
status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het
nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied,
het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen. Als bijlage bij het ontwerp
Nationaal Waterplan zijn beleidsnota's toegevoegd over waterveiligheid, het
IJsselmeergebied en de Noordzee. Deze beleidsnota's vormen een nadere uitwerking en
bestemmingsplan (vastgesteld)
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onderbouwing van de keuzes die in de hoofdtekst staan van het Nationaal Waterplan en
dienen in samenhang ermee te worden gelezen. Bij de ontwikkeling van locaties binnen de
bebouwde kom wordt ernaar gestreefd dat de hoeveelheid groen en water per saldo gelijk
blijft of toeneemt. Dit moet stedelijk gebied aantrekkelijk en leefbaar maken en houden.

2.5.4 Het Nationaal Bestuursakkoord Water
Dit akkoord is op 25 juni 2008 onder andere in verband met de implementatie van de
Europese Kaderrichtlijn Water geactualiseerd. Met de actualisatie van het NBW
onderstrepen de betrokken partijen, rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
nogmaals het belang van samenwerking om het water duurzaam en klimaatbestendig te
beheren. In het akkoord staat onder meer hoe met klimaatveranderingen, de stedelijke
wateropgave en de ontwikkelingen in woningbouw en infrastructuur moet worden
omgegaan. Ook is er meer aandacht voor het realiseren van schoon en ecologisch gezond
water. Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland
op orde te brengen en te houden en te anticiperen op klimaatverandering. Het gaat hierbij
om de verwachte zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. Nederland krijgt
hierdoor steeds meer te maken met extreem natte en extreem droge periodes.

2.5.5 Beleid Waterschap Zuiderzeeland
Op 8 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Deze wet
maakt inmiddels onderdeel uit van de Waterwet. De al bestaande gemeentelijke zorgplicht
voor het doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater is "verbreed". De
gemeente heeft ook een zorgplicht voor het inzamelen en verwerken van afvloeiend
hemelwater in welke situaties zij redelijkerwijs van de particulier niet kan verlangen om
het hemelwater zelf te verwerken. Daarnaast heeft de gemeente de zorg om in het
openbaar gebied maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken voor zover deze verantwoordelijkheid bij de gemeente gelegd
kan worden.
In de Keur van het waterschap Zuiderzeeland, onderdeel uitmakend van de Waterwet, is
aangegeven wat wel en niet mag bij waterkeringen en wateren (de zogenaamde
waterstaatswerken).

Toepassing op het plan
Het plan past binnen de kaders van het Europese, het nationale en het waterschapsbeleid
voor het aspect water.

2.6

Waterparagraaf

Gelezen de aard van het plan c.q. de plannen en op basis van de toelichting, de regels en
de verbeelding van het voorliggend voorontwerpbestemmingsplan acht het waterschap de
korte procedure in het kader van de watertoets van toepassing.
De aard, de bestemming en de grootte van de plannen hebben een dusdanig geringe
invloed op de waterhuishouding en de afvalwaterketen dat op basis van de volgende
standaard waterparagraaf/uitgangspuntennotitie het waterschap een positief wateradvies
geeft.
Nader overleg in het kader van de watertoets acht het waterschap dan ook niet
noodzakelijk.
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2.6.1 Veiligheid
Primaire -en regionale waterkeringen op orde
Het plan ligt niet buitendijks of in de keurzones van een waterkering. Het plan zal daarom
niet van invloed zijn op de veiligheid van een waterkering.

2.6.2 Voldoende water
Wateroverlast
Het waterschap streeft naar robuuste watersystemen. De plangebieden bevinden zich
niet binnen een aandachtsgebied voor wateroverlast 2050. Binnen de plangebieden is
geen sprake van (grond)wateroverlast.
De plangebieden liggen in het stedelijk gebied van Nagele. Met het
voorontwerpbestemmingsplan worden op de genoemde locaties ontwikkelingen
(betreffende herstructurering en revitalisering) mogelijk gemaakt. Ten opzichte van de
huidige situatie zullen de ontwikkelingen mogelijk slechts in geringe mate leiden tot een
toename van het verhard oppervlak. Zodoende is er geen compensatie nodig om
piekafvoeren van hemelwater op te vangen.

Goed functionerend watersysteem
Het functioneren van het huidige watersysteem (doorstroming, afwatering, etc.) zal door
de planuitvoering niet verslechteren. Het streefpeil zal als gevolg van de plannen niet
veranderen.
Indien voor de plannen grondwerk benodigd is dient opbarsten of het (bijna) aansnijden
van het pleistocene zandpakket voorkomen te worden. Dit om de kans op instabiliteit van
de bodem of ongewenste kwel of inzijging te voorkomen.
Hoewel het mogelijk is om binnen de gebieden met bestemming 'Groen' een watersysteem
aan te leggen is dit op basis van de toelichting en de verbeelding van voorliggend
voorontwerpbestemmingsplan vooralsnog niet het voornemen.

2.6.3 Schoon water
Goed omgaan met afvalwater
Voor de te (her)ontwikkelen terreinen wordt uitgegaan van het afkoppelen van schoon
hemelwater en is de aanleg van een 'zuiverend' gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.
Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct
afgevoerd naar open water. Oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling
groot is (wegen, parkeerplaatsen, etc.) worden bij voorkeur afgevoerd via een lokale
zuivering bijvoorbeeld een (in)filtratievoor-ziening naar het oppervlaktewater. De afvoer
van minder schone oppervlakken via het vuilwaterstelsel vindt plaats op basis van
expert-judgement.
Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen
per dag;
Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke
uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
Hemelwater van onverhard terrein;
Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).
Verontreinigingen door stedelijk afvalwater (huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.
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Toepassing op het plan
Het omgevingsaspect water staat vaststelling van het plan niet in de weg.

2.7

Milieuaspecten

Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan moet worden nagegaan of er bronnen zijn en
zo ja, welke, die in of nabij het plangebied een belemmering (kunnen) vormen met name
ten opzichte van de in het plan opgenomen gevoelige functies zoals wonen. In dit kader
dient aandacht te worden besteed aan:
a. bodem;
b. geluid (Wet geluidhinder);
c. hinder in de relatie bedrijven en gevoelige functies;
d. luchtkwaliteit.
2.7.1 Bodem
Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem en
toetsen van de te verwachten milieu hygiënische bodemkwaliteit aan het (toekomstige)
gebruik. Soms moet een bodemonderzoek worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of
de bodem geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele
saneringsnoodzaak.
Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan
rekening gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is
dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze
van bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De
bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen van een
bestemmingsplan.

Toepassing op het plan (locatie Noorderwinkels)
(Historisch) gebruik
Het onderzoeksterrein heeft sinds de inpoldering tot eind jaren vijftig deel uitgemaakt van
een agrarisch perceel. De panden Noorderwinkels 1 t/m 4, en 6-8 zijn in 1958 en 1959
gerealiseerd. Het pand Noorderlaan 21 is gerealiseerd in 1989.
Ter plaatse van Noorderwinkels 2-4 was in het verleden een autoreparatiebedrijf met
tankstation gesitueerd. Ter plaatse van Noorderwinkels 1 was in het verleden een
electriciteitswinkel met werkplaats gesitueerd en ter plaatse van Noorderwinkels 6 is een
cafetaria gesitueerd.

Kwaliteit bodem en herkomst verhoogde stoffen
Ter plaatse van het tankstation bij Noorderwinkels 2-4 zijn in het verleden een aantal
bodemonderzoeken en een bodem-/tanksanering uitgevoerd. Na afloop van de bodem- en
tanksanering zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan vluchtige aromaten
gemeten.
Door Grondslag BV is een verkennend bodemonderzoek (zie: Bijlage 2, d.d. 20 mei 2015)
uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen ter plaatse van de
gehele onderzoekslocatie. Zintuiglijk zijn ter plaatse van het voormalige tankstation en
autoreparatiebedrijf in het opgeboorde materiaal plaatselijk zwakke olie-waterreacties en
zwakke brandstofgeuren waargenomen. In het monster van de ondergrond ter plaatse
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van het voormalige tankstation, waar zintuiglijk zwakke olie-waterreacties zijn
waargenomen, is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten en in het
grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan benzeen, naftaleen en som
xylenen gemeten. In het grondwater ter plaatse van het voormalig autoreparatiebedrijf is
een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. Ter plaatse van het terreindeel waar
geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden zijn plaatselijk licht
verhoogde gehalten aan cadmium, kwik, zink en/of nikkel gemeten in de boven- en
ondergrond. In het grondwater is een matig verhoogd gehalte aan barium gemeten.
Verder zijn in de geanalyseerde (meng)monsters van grond en grondwater, van het
verdachte en onverdachte deel van de onderzoekslocatie, aan de geanalyseerde
parameters geen gehalten gemeten boven de achtergrondwaarden en/of de
detectielimiet.
De locatie valt binnen de bodemkwaliteitszone 'Woonkernen' en de
ontgravingskwaliteitsklasse betreft 'Landbouw/natuur'. Uit het door de gemeente
uitgevoerde dossier onderzoek blijkt dat er voor zover bij de gemeente bekend ter plaatse
verder:
geen bodemonderzoek is uitgevoerd;
geen calamiteiten hebben voorgedaan;
dempingen zijn verricht;
activiteiten hebben plaatsgevonden met een bodembedreigend karakter.
Formeel is, op grond van de Wet bodembescherming een matig verhoogt gehalte
aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek. Gezien er in de mengmonsters van
de boven- en ondergrond van het onverdachte deel van de onderzoekslocatie geen
verhoogde gehalten aan barium zijn gemeten en het feit dat er plaatselijk van nature zelfs
sterk verhoogde gehalten aan barium zijn gemeten, is aangenomen dat het matig
verhoogde gehalte aan barium een natuurlijke oorsprong heeft.

Conclusie Noorderwinkels
Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor
het nieuwe gebruik. De geplande nieuwe bestemming 'Wonen' staat voor de eisen
behorend bij bodemonderzoek qua gebruik gelijk aan de bestaande bestemmingen 'Groen'
en 'Centrum'. Er is al sprake van verblijfsfuncties.
Het uitgevoerde bodemonderzoek, evaluatierapport van de bodemsanering en
tankverwijdering en het dossier onderzoek geven samen met de bodemkwaliteitskaart van
de gemeente Noordoostpolder voldoende informatie over de te verwachten
milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van de geplande bouwlocatie.
Voor wat betreft de kwaliteit van de bodem hoeven er vanuit milieu hygiënisch oogpunt
geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik van de onderzochte locatie en
bestaan er geen bezwaren tegen de voorgenomen bouw van woningen ter plaatse.

Toepassing op het plan (locatie Mierenhoop)
Kwaliteit bodem en herkomst verhoogde stoffen
De locatie Mierenhoop valt binnen de bodemkwaliteitszone 'Woonkernen' en de
ontgravingskwaliteitsklasse betreft 'Landbouw/natuur'. Uit het door de gemeente
uitgevoerde dossier onderzoek blijkt dat er voor zover bij de gemeente bekend ter plaatse
geen bodemonderzoek is uitgevoerd, geen calamiteiten hebben voorgedaan, dempingen
zijn verricht en/of activiteiten hebben plaatsgevonden met een bodembedreigend
karakter.

Conclusie Mierenhoop
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Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor
het nieuwe gebruik. De geplande nieuwe bestemming 'wonen' staat voor de eisen
behorend bij bodemonderzoek qua gebruik gelijk aan de bestaande bestemming
'maatschappelijk'. Er is al sprake van een verblijfsfunctie.
Het uitgevoerde dossier onderzoek geeft samen met de bodemkwaliteitskaart van de
gemeente Noordoostpolder voldoende informatie over de te verwachten milieuhygiënische
kwaliteit ter plaatse van de mogelijke bouwlocatie op het perceel.
Voor wat betreft de kwaliteit van de bodem hoeven er vanuit milieuhygiënisch oogpunt
geen beperkingen te worden worden gesteld aan het gebruik van de onderzochte locatie
en bestaan er geen bezwaren tegen de mogelijke bouw van woningen ter plaatse.

2.7.2 Geluid
De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen
geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een bestemmingsplan
aandacht te worden besteed aan het aspect "geluid".
In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen
geregeld. Dit betekent dat er geluidseisen worden gesteld aan de milieubelastende
functies en gelijktijdig dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige functies.
In dit geval wordt uitsluitend ingegaan op geluidsaspecten met betrekking tot het
wegverkeer. In de nabijheid van het plangebied is geen sprake van een zonering
industrieterrein of vanwege een spoorweg.
Ingevolge het bepaalde in de Wet geluidhinder heeft iedere weg in beginsel een
geluidszone. En dergelijke zone geldt niet voor wegen die gelegen zijn binnen een als
woonerf aangewezen gebied of voor wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/ u
geldt.
Bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan dat geheel of
gedeeltelijk betrekking heeft op gronden binnen een dergelijke geluidszone, wordt
akoestisch onderzoek ingesteld. Onderzoek naar geluidsaspecten van verkeer kan echter
achterwege blijven indien op het tijdstip van de vaststelling van een bestemmingsplan
een weg reeds aanwezig of in aanleg is en de woningen of andere geluidsgevoelige
objecten ook reeds aanwezig of in aanbouw zijn. De verplichting tot het uitvoeren van
een akoestisch onderzoek geldt evenmin, indien in dat bestemmingsplan geen
mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van nieuwe woningen en andere
geluidsgevoelige objecten.
Op de locaties 'Noorderwinkels' en 'Mierenhoop' worden met voorliggend bestemmingsplan
(mogelijk) nieuwe geluidsgevoelige functies (woningen) toegestaan.

Toepassing op het plan (locatie Noorderwinkels)
De locatie 'Noorderwinkels' maakt deel uit van het kerngebied van Nagele. Voor dit gebied
wordt een herontwikkeltraject gevolgd. Op de locatie 'Noorderwinkels' zijn 18
grondgebonden woningen geprojecteerd. In het kader van voorliggend bestemmingsplan
moet de goede ruimtelijke ordening worden aangetoond. Woningen zijn geluidsgevoelige
functies waarvoor, indien gelegen binnen de geluidszone van een gezoneerde weg,
akoestisch onderzoek nodig is.

Onderzoek
De locatie is gelegen binnen de geluidszones de Akkerstraat, de Ploegstraat en de
Zuidwesterringweg. Deze wegen zijn op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) gezoneerd.
Alle wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom en kennen een maximumsnelheid van 50
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km/h en hebben een geluidszone van 200 meter. Ten gevolge van het verkeer op deze
weg is dan ook onderzoek (zie: Bijlage 3, d.d. 3 juli 2015) uitgevoerd op de gevels van de
nieuwbouw.

Resultaten
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarden worden
overschreden.
Voor de locatie 'Noorderwinkels' bedraagt de geluidsbelasting vanwege de Akkerstraat en
de Ploegstraat op de geplande gevel op de eerste verdieping ten hoogste 50 dB (inclusief
correctie). Hierbij wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. De maximale
ontheffingswaarde is 63 dB. Dit betekent dat in onderhavige situatie de maximale
ontheffingswaarde niet wordt overschreden. De geluidsbelasting op de begane grond als
gevolg van de Akkerstraat en de Ploegstraat en de geluidsbelasting ten gevolge van de
Zuidwesterringweg blijven onder de voorkeursgrenswaarde.

Conclusie
Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en de geluidsbelasting redelijkerwijs
niet kan worden teruggebracht, kan een ontheffing tot een ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting van (in dit geval) respectievelijk 54 dB en 50 dB worden verleend, een
zogenaamde hogere waarde.
Er is onderzocht of maatregelen kunnen worden getroffen om de geluidsbelasting te
reduceren. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat maatregelen om de geluidsbelasting te
reduceren niet mogelijk, gewenst en/of doelmatig zijn. Voor de locatie 'Noorderwinkels' zal
een hogere waarde vastgesteld moeten worden. Het ontwerpbesluit hogere waarde wordt
tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen ter inzage gelegd.

Toepassing op het plan (locatie Mierenhoop)
Voor de locatie 'Mierenhoop' geldt dat door een afstand van van meer dan 200 meter
(namelijk 340 meter) van het het plangebied tot de dichtstbijzijnde gezoneerde weg
(Nagelerweg) op grond van artikel 74 en artikel 76 van de Wet geluidhinder geen
akoestisch onderzoek uitgevoerd hoeft te worden.

2.7.3 Hinder
Met de voorbereiding van het onderhavige bestemmingsplan dient te worden nagegaan
welke bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen voor gevoelige
functies als wonen.
Het ruimtelijk beleid van rijk en provincies biedt gemeenten beleidsvrijheid voor maatwerk
op lokaal niveau. De VNG-handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' is een hulpmiddel bij de
invulling daarvan. De brochure kent Staten van Bedrijfsactiviteiten met indelingen in
categorieën van bedrijven.
Door voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals
bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen en scholen) worden hinder en gevaar
voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare
voorwaarden te vestigen.
De mogelijkheden voor bedrijfsvoering worden (vooral) bepaald door milieuregelgeving
(o.a. Activiteitenbesluit, Wet Milieubeheer) en het kan voorkomen dat de planologisch
geboden gebruiksmogelijkheden dan niet (maximaal) kunnen worden benut.
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Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit besluit bevat algemene milieuregels voor
bedrijven. Inrichtingen die vallen onder het regime van het Activiteitenbesluit hebben
vaak geen milieuvergunning nodig, maar moeten wel voldoen aan de voorschriften van het
besluit. In de huidige systematiek vallen alle Wet-milieubeheerinrichtingen onder de
algemene regels uit het Activiteitenbesluit, tenzij ze zijn uitgezonderd.

Relatie bedrijfsactiviteiten/woningen
In het woongebied mag slechts lichte aan huis verbonden bedrijvigheid plaatsvinden. Dit
betreft dan bedrijfsactiviteiten waar geen of nauwelijks hinder van uitgaat (zoals een
kapsalon of pedicure).
De juridische regeling is zodanig opgesteld, dat in het plangebied geen bedrijvigheid wordt
toegestaan die niet past in de directe nabijheid van woningen.
Benadrukt moet worden dat de mogelijkheden voor bedrijvigheid tevens in het kader van
de milieuregelgeving wordt beoordeeld.

Toepassing op het plan (locatie Noorderwinkels)
De locatie Noorderwinkels transformeert van de bestemmingen 'Centrum' en 'Groen' naar
de bestemming 'Wonen'. Hiermee worden de mogelijk hinder veroorzakende bestemmingen
(Centrum) wegbestemd ten behoeve nieuw te realiseren woningen. Van de locatie
Noorderwinkels zelf gaat dus geen hinder meer uit.
Op circa 38 meter van het plangebied Noorderwinkels is binnen de bestemming
'Maatschappelijk' een basisschool gevestigd. Deze school valt op grond van de hierboven
genoemde publicatie van de VNG in de categorie 'Scholen voor basis- en algemeen
voortgezet onderwijs'. Bij deze categorie hoort een richtafstand van 30 meter. Derhalve is
ter plaatse van de locatie Noorderwinkels een goed woon- en leefklimaat voldoende
gewaarborgd.

Toepassing op het plan (locatie Mierenhoop)
Ter plaatse van het plandeel Mierenhoop wordt een wijzigingsbevoegdheid naar de
bestemming 'Wonen' opgenomen. Ten opzichte van de huidig bestemde situatie
(Maatschappelijk) is er geen sprake van het toevoegen van bedrijvigheid (anders dan
eventueel een aan huisverbonden beroep of bedrijvigheid) in de directe omgeving van
gevoelige functies. Het goede woon- en leefklimaat is op deze locaties niet in het geding.

2.7.4 Luchtkwaliteit
Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de
Wet Milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende
bijlagen.
Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden
vastgesteld, indien:
aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet
leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer opgenomen
grenswaarde, of;
aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden
tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de
desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de
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desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende
maatregel of een optredend effect, of;
aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of;
het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (in werking getreden per
01-08-2009).
Van een verslechtering van de luchtkwaliteit 'in betekenende mate' is sprake indien zich
één van de volgende ontwikkelingen voordoet:
a. woningbouw: minimaal 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 woningen
bij 2 ontsluitende wegen;
b. infrastructuur: minimaal 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor
minder congestie);
c. kantoorlocaties: minimaal 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg,
200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.
Toepassing op het plan
Het plan blijft ruim onder de hierboven genoemde grenzen. Het plan draagt 'in niet
betekende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Vanuit een oogpunt van
luchtkwaliteit bestaat er geen bezwaar tegen de op basis van dit plan mogelijke invulling
van de verschillende plangebieden.

2.8

Ecologie

Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. De op
1 oktober vastgestelde gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en
faunawet vormen het belangrijkste juridische kader voor natuurbescherming in Nederland.
De verplichtingen voor de bescherming van natuurgebieden zijn opgenomen in de
Natuurbeschermingswet 1998 en de bescherming van plant- en diersoorten is vastgelegd
in de Flora- en faunawet. Deze wetten kunnen worden gezien als een vertaling van de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Er kan een tweedeling worden gemaakt in
soort- en gebiedsbescherming.

2.8.1 Soortbescherming
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende inheemse
planten en dieren. Deze wet heeft tot doel om beschermde flora- en faunasoorten te
beschermen. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat beschermde
soorten in het geding komen. Indien dergelijke soorten aanwezig zijn en door de
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling bedreigd worden, moet een ontheffing aangevraagd
worden.
Toepassing op het plan
Gelet op het feit dat het bestemmingsplan uitsluitend ziet op de herontwikkeling en
revitalisering van reeds met stedelijke functies ingerichte gebieden hoeft er geen nader
ecologisch onderzoek plaats te vinden.
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2.8.2 Gebiedsbescherming
Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling is een gemeente verplicht om te onderzoeken of het
plangebied in of bij een speciale beschermingszone (sbz) als bedoeld in de
Natuurbeschermingswet 1998 ligt. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn. De kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van
soorten mogen niet worden aangetast.
Toepassing op het plan
Het plangebied ligt niet binnen of in de directe nabijheid van een speciale
beschermingszone, waardoor nader onderzoek voor dit aspect niet noodzakelijk is.

Afbeelding 2 Ligging Natura 2000-gebieden

2.9

Cultuurhistorie/archeologie

2.9.1 Archeologie
Aspecten van de cultuurhistorie zijn archeologie, historische geografie en historische
bouwkunde. Samengenomen leveren ze een meerwaarde op. Vooral bij ontwikkelingen
dient te worden bezien in hoeverre aanwezige cultuurhistorische waarden kwetsbaar zijn
voor geplande bodemingrepen. Niet ongebruikelijk is dat dan aangegeven wordt op welke
manier de cultuurhistorische waarden behouden, hersteld of verder ontwikkeld kunnen
worden.
Archeologische waarden worden in toenemende mate in de planvorming betrokken. Een
instrument hiervoor is de Archeologische monumentenkaart (AMK). Hierop zijn de bekende
en gewaardeerde vindplaatsen aangegeven. Er zijn in het plangebied geen archeologische
monumenten bekend. Complementair aan deze kaart zijn de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW) en de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart (ABB)
voor het grondgebied van Noordoostpolder.
Op de speciaal voor de gemeente Noordoostpolder in 2007 ontwikkelde en door de raad
vastgestelde beleidskaart is aangegeven welke gebieden een hoge, een gematigde, dan
wel een lage verwachtingskans op archeologische vondsten hebben. Verder is op de kaart
aangegeven waar zich scheepswrakken bevinden en welke gebieden een archeologisch
monument betreffen.
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Toepassing op het plan
In opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in
maart 2015 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (zie: Bijlage 4, d.d. 1 april
2015) uitgevoerd in verband met de op dat moment in voorbereiding zijnde ontwikkeling
van drie locaties in de kern van Nagele (Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop). Doel
van dit onderzoek was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie
over bekende en te verwachten archeologische waarden teneinde een gespecificeerde
verwachting op te stellen. Het doel van het veldonderzoek was vervolgens die
verwachting te toetsen en, voor zover mogelijk, een eerste indruk te geven van de aard,
omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van eventueel
aangetroffen archeologische vindplaatsen. Op basis van de onderzoeksresultaten en de
aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen in het plangebied is vervolgens een
advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek geformuleerd.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een
middelhoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Steentijd (Laat
Paleolithicum t/m Neolithicum). Ten aanzien van vindplaatsen uit de (Volle en) Late
Middeleeuwen gold een lage archeologische verwachting. Voor resten uit andere perioden
(Bronstijd t/m Romeinse tijd en Nieuwe tijd) gold een zeer lage archeologische
verwachting. Voor scheepsresten die zich op de bodem van de voormalige
Zuiderzee(/Almere) kunnen bevinden, gold een onbekende archeologische verwachting.
Binnen geen van de drie locaties waren archeologische vindplaatsen bekend. Tijdens het
veldonderzoek zijn tien boringen verspreid over de drie locaties gezet. De top van de
pleistocene ondergrond is aangetroffen vanaf 2,75 m -Mv (boring 2: locatie Schokkererf),
in de overige boringen ligt het dekzandoppervlak dieper dan 3,65 m -Mv. Uit het
booronderzoek blijkt verder dat de top van het veen is geërodeerd. Tijdens het
booronderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen.
Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de realisering
van de bouwplannen (graafwerkzaamheden) geen archeologische resten zullen worden
verstoord. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in het kader van de voorgenomen
bodemingrepen voor geen van de drie locaties archeologisch vervolgonderzoek
aanbevolen. Ter plaatse van de locaties Noorderwinkels en Mierenhoop is dan ook geen
dubbelbestemming voor het beschermen van archeologische waarden opgenomen.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten
worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988
(herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht
(vondstmelding via ARCHIS).

2.9.2 Monumenten en cultuurhistorie
Op grond van artikel 3.1.6 van het Bro dienen cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk te
worden meegewogen bij het opstellen van bestemmingsplannen. Dat betekent dat
gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden in een
bestemmingsplangebied en moeten aangeven welke conclusies ze daar aan verbinden en
op welke wijze ze deze waarden borgen in het bestemmingsplan. Voor enkele specifieke
belangen, zoals archeologie, was al voorgeschreven dat moet worden aangegeven op
welke wijze met deze belangen is omgegaan.

Toepassing op het plan
In het plangebied liggen geen rijks- of gemeentelijke monumenten. Wel liggen nabij het
plangebied scholen (Ring 1, 11 en 17) en een kerk (Ring 15) die zijn aangewezen als
monument. Bij het ontwerpen van het plan is nadrukkelijk rekening gehouden gehouden
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met de unieke stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van
Nagele. In hoofdstuk 3 wordt hier uitvoerig op ingegaan (bij voorbeeld in het
Onderzoeks-, ontwerp- en uitvoeringslab Nagele). De onderwerpen monumenten en
cultuurhistorie zijn nadrukkelijk betrokken in het plan- en ontwerpproces. Het plan voldoet
hiermee aan een goede ruimtelijke ordening.

2.10 Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik,
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie over weg, water en
spoor en door buisleidingen. Ook de risico's van het gebruik van luchthavens vallen onder
externe veiligheid. VROM coördineert het overheidsbeleid voor externe veiligheid.

Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen
met brandbare/explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen kunnen nader
worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:
1. inrichtingen.
2. vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen.
3. vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Afbeelding 3: Uitsnede Risicokaart IPO

2.10.1

Inrichtingen

De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten
met gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden
beperkt. Daartoe zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) regels gesteld. Bij
het toekennen van bepaalde bestemmingen dient onderzocht te worden:
a. of voldoende afstand in acht genomen wordt tussen (beperkt) kwetsbare objecten
enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het plaatsgebonden
risico;
b. of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen het invloedsgebied van risicovolle
inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico.
Toepassing op het plan
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In of aangrenzend aan het plangebied zijn geen Bevi-inrichtingen gevestigd en het plan
biedt hiertoe ook geen mogelijkheid (zie: Afbeelding 3).

2.10.2

Buisleidingen

Bij het toekennen van bepaalde bestemmingen dient onderzocht te worden of er ten
opzichte van buisleidingen voldoende afstand wordt aangehouden.

Toepassing op het plan
In of bij het plangebied zijn geen buisleidingen gelegen waardoor gevaarlijke stoffen
worden getransporteerd (zie: Afbeelding 3).

2.10.3

Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor

De routering gevaarlijke stoffen wordt sinds 1 augustus 1996 geregeld in de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen (Wvgs). Als verplichte route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
kunnen rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen worden aangewezen. Op basis van
artikel 18 van deze wet is de gemeenteraad bevoegd wegen of weggedeelten aan te
wijzen waarvoor een routeplicht geldt. Deze route dient echter aan te sluiten op die
route, die in dat kader door het rijk en de provincie is vastgesteld.

Toepassing op het plan
Binnen of grenzend aan het voorliggend plangebied is geen route aangewezen waarvoor
een routeplicht gevaarlijke stoffen geldt (zie: Afbeelding 4). Vanuit een oogpunt van
externe veiligheid bestaat er geen bezwaar tegen de op basis van dit plan mogelijke
invulling van de gronden in de verschillende plangebieden.

2.11 Verkeer en parkeren
Bij een plan moet aangetoond worden dat de verkeersafwikkeling en het parkeren op een
goede wijze opgevangen kan worden. Het parkeren wordt middels een voorwaardelijke
verplichting geborgd in de planregels van het bestemmingsplan. Hieronder wordt voor
beide planlocaties inzichtelijk gemaakt dat er voldoende parkeerruimte is. Wat betreft de
verkeersaantrekkende werking volstaat de opmerking dat voor zowel de locatie
Noorderwinkels als de locatie Mierenhoop de bestaande infrastructuur ruim voldoende
capaciteit heeft om de nieuwe invulling af te wikkelen.

Toepassing op het plan (locatie Noorderwinkels)
Op de locatie Noorderwinkels worden 18 grondgebonden woningen gerealiseerd. Het
betreft 16 twee-onder-éen-kapwoninen en 2 vrijstaande woningen. Voor grondgebonden
woningen in de categorie 'twee-onder-één-kap geldt op grond van de Nota
Parkeernormen in Nagele een norm van 2,2 parkeerplaatsen per woning. Van deze 2,2
plaatsen is 0,3 gereserveerd voor bezoekers. Voor de categorie 'vrijstaand' geldt een
nornm van 2,3 parkeerplaatsen per woning. Voor de 18 woningen moeten dus 39,9
parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Alle woningen hebben een oprit waarop geparkeerd
kan worden. Voor woningen met een oprit maar zonder garage geldt een reductiefactor
van 0,8. Op de erven kunnen dus 14,4 plaatsen gerealiseerd worden. Aan de noordzijde
van van de Noorderdwarsstraat worden 6 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Dit
betekent dat er elders nog 19,5 parkeerplaatsen gezocht moeten worden. Op grond van
de Nota parkeernormen moet onderzocht worden of gebruik gemaakt kan worden van
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bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte. De Noorderlaan (westzijde plangebied)
en de Ring (oostzijde plangebied) zijn breed genoeg om te voorzien in langsparkeren. Voor
de resterende 9,5 parkeerplaatsen kan gebruik gemaakt worden van de restcapaciteit van
de achtien reeds aanwezige dwarsparkeerplaatsen aan de Ring ter hoogte 'Het Rietveld'.
Hierbovenop is in en rond het plangebied nog voldoende ruimte voor langsparkeren binnen
de bestaande wegprofielen. Alle besproken parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn
gelegen binnen een straal van 100 meter rond het plangebied. Hiermee wordt volgens de
Nota Parkeernormen voldaan aan een acceptabele loopafstand. Op deze wijze is voorzien
in voldoende parkeerruimte.

Toepassing op het plan (locatie Mierenhoop)
Op de locatie Mierenhoop dient parkeren na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid
zoveel mogelijk op eigen terrein opgelost te worden. Mocht er binnen het eigen terrein
niet voldaan kunnen worden aan de parkeernormen kan een beroep gedaan worden op de
nog aanwezige parkeerfaciliteiten die oorspronkelijk voor de inmiddels verdwenen
maatschappelijke functie is aangelegd. Er is dus voorzien in voldoende parkeerruimte.

2.12 Handhaving
Politiek en samenleving onderkennen de cruciale rol van handhaving bij het met elkaar
verbinden van regels en realiteit. Met dit groeiend besef van het belang van handhaving
en de hierop betrekking hebbende jurisprudentie in het bestuursrecht waarin steeds meer
de beginselplicht tot handhaven is uitgesproken, wordt de noodzaak tot handhaving
benadrukt. Een vereiste voor een goede handhaving is een handhaafbaar
bestemmingsplan.Daarom is gekozen voor een zo helder mogelijke juridische methodiek. De
regels zijn zodanig geredigeerd dat deze in de toetsingspraktijk goed hanteerbaar zijn.
Regels dienen duidelijke normen te bevatten die niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn en
tevens actueel en controleerbaar zijn.
Op 26 juli 2011 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder een Integraal
Handhavingsbeleidsplan vastgesteld. Het plan bevat beleid dat burgemeester en
wethouders voeren voor toezicht en handhaving van regelgeving voor de fysieke woon-,
werk- en leefomgeving.
Het beleid kenmerkt zich door integraal, programmatisch, gebieds- en klantgericht werken
en is een samenspel tussen de geformuleerde doelstellingen, prioriteiten, naleefstrategie
en werkwijzen.
Doelstellingen van het beleid zijn het creëren van een veilige, gezonde en leefbare woonen werkomgeving en het bevorderen van de rechtsorde. Prioriteiten worden per
toezichts- en handhavingsdiscipine op basis van daarop toegesneden risicoanalyses
bepaald.
Ook is er aandacht voor niet-geprioriteerde zaken als klachten, clandestiene bouw,
overtreding van gebruiksregels van bestemmingsplannen en voor handhaven van
regelgeving bij overtredingen door overheden.
Verschillende onderdelen in deze nota worden zijn nader uitgewerkt in actieplannen.
Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan de doelstellingen van de nota.

Toepassing op het plan
Vanuit een oogpunt van handhaving bestaat er geen strijdigheid met het voorliggende
plan.
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Hoofdstuk 3 Het plan
3.1

Algemeen

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de plannen. Om deze plannen te begrijpen worden
eerst de achtergronden en aanleiding voor de veranderingen toegelicht alvorens de
eigenlijke plannen te beschrijven.

3.1.1 Projectplan 'Uitvoeringslab Nagele'
In 2012 is door de gemeente het projectplan 'Uitvoeringslab Nagele' 2013 - 2015
opgesteld. Dit projectplan is opgesteld om een noodzakelijke revitalisering van Nagele
integraal vorm en inhoud te geven. Ook de aanpassingen waarvoor onderhavige partiële
herziening nu is opgesteld vallen direct terug te voeren op de ambities, doelstellingen en
resultaten die in dit projectplan zijn benoemd. Hieronder volgt daarom een samenvatting
van dit projectplan waarbij met name achtergrond, aanleiding, ambities, doelstellingen en
resultaten worden belicht.

Achtergrond
Nagele staat nationaal en internationaal bekend als een icoon van het Nieuwe Bouwen.
Veel ontwerpprincipes en bouwmethoden hebben doorwerking gekregen in dorpen en
steden in naoorlogs Nederland.
Maar nu, meer dan vijftig jaar later, staat Nagele aan de vooravond van een nieuw
hoofdstuk in haar geschiedenis. Nagele is geen landarbeidersdorp meer. Het dorp heeft te
maken met een lichte daling van de bevolking. Het woningen- en voorzieningenaanbod
sluit onvoldoende aan bij de vraag van de hedendaagse samenleving. Gebouwen staan
leeg en op sommige plekken maakt het dorp een verloederde indruk. Tegelijkertijd is het
besef aanwezig dat Nagele bijzonder is en wordt er hard gewerkt aan de toekomst van
het dorp. Dorpsbewoners dragen actief bij aan het creëren van een prettige woon- en
leefomgeving.
Met het Onderzoekslab in 2009 is begonnen met de vernieuwing van Nagele. Dit lab stond
in het teken van inspireren door onderzoek te doen naar ontwikkelingsmogelijkheden. Het
Ontwerplab (2010) richtte zich op het concretiseren van de onderzochte ideeën. Met het
Uitvoeringslab wordt nu de volgende stap gezet, namelijk de implementatie en realisatie
van verschillende ideeën. Gezamenlijk werken aan het behoud van het bijzondere karakter
en een prettige leefomgeving staat hierbij centraal. Nagele heeft kwaliteiten die
uitzonderlijk zijn en met het Uitvoeringslab krijgt het dorp de impuls die het verdient.

Aanleidingen
Veroudering
Nagele staat onder druk. De woningvoorraad sluit niet aan bij de behoeften, de bevolking
krimpt, het voorzieningenniveau daalt en gebouwen staan leeg. Sommige gebouwen staan
er verwaarloosd bij en het dorp maakt op sommige plekken een verloederde indruk. De
unieke kenmerken van Nagele zijn langzaam aan het vervagen. De noodzaak tot
herstructurering en revitalisering zijn nadrukkelijk aanwezig.
Stagnatie van de bevolkingsgroei
De prognoses laten zien dat de bevolkingsgroei van Nagele stagneert en het aantal
inwoners stabiliseert en zelfs gaat dalen. Dit betekent nogal wat voor het dorp de
komende jaren. In de contourennota van de woonvisie worden de hoofdlijnen al
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uiteengezet: dit raakt Nagele, want Nagele breidt niet uit. Door de gemeente wordt
gekozen voor het versterken van de bestaande woonkwaliteit om zo de leefbaarheid in
het dorp te behouden. De tijd van het aantrekken van mensen door in grote getalen
nieuwe woningen te bouwen is voorbij. Het gaat nu om het behouden van de mensen die
er al wonen. Hierbij komen vragen naar boven als: Hoe voorkomen we leegstand op
termijn en hoe houden we Nagele in de toekomst vitaal en leefbaar?
Belang samenwerking
Meer samenwerking vergroot de kansen op behoud van bepaalde functies, voorzieningen
of faciliteiten. Samenwerken vergroot wederzijds begrip voor de problematiek, creëert
draagvlak en levert nieuwe kansrijke initiatieven op. Bijvoorbeeld het concentreren en
samenvoegen van functies en voorzieningen. Belangrijk daarbij is dat zo'n proces
bottum-up georganiseerd wordt, dus vanuit de bewoners en bedrijven zelf. In de praktijk
blijkt dat initiatieven die op die manier georganiseerd zijn, sneller zijn en duurzamer
resultaat opleveren. Men is trots op wat men zelf heeft bereikt. Het is een uitdaging om
zo'n proces op gang te krijgen. De Dorpsvisie speelt hierin een belangrijke rol; acties
worden benoemd en samen georganiseerd.
Identiteit versterken
Het onderscheidend vermogen, de identiteit van Nagele kan meer benadrukt worden ter
versterking van het dorp. Voor de toekomst vormt het benutten en versterken van die
unieke erfenis van Nagele de opgave. Het verschaft Nagele identiteit en vormt een drager
voor nieuwe ontwikkelingen. De kernwaarden en kernkwaliteiten moeten benoemd en
veelvuldig uitgedragen worden. Dit kan leiden tot meer bewustwording en een grotere
aantrekkingskracht van Nagele.
Aanwijzing Wederopbouw- en voorbeeldgebied Nagele
Nagele is in de Visie Erfgoed en Ruimte “Kiezen voor karakter” (VER) aangewezen als
nationaal wederopbouwgebied (1940-1965) en vormt daarbinnen een voorbeeld. Het dorp
is van nationaal cultuurhistorisch belang vanwege haar kwaliteiten/karakteristieken: haar
structuur en bebouwing volgens het principe van het nieuwe bouwen; de groepering van
geclusterde bebouwing met platte daken rondom een centrale groene ruimte; omsluiting
van het dorp met groene beplanting.
Het is de wens van de gemeente om aan Nagele een impuls en een gezicht van de nieuwe
zakelijkheid te geven. Kortom er moeten handen en voeten worden gegeven aan een
toekomstbestendige herstructureringsopgave van het dorp Nagele met behoud van de
genoemde kwaliteiten.
Onderzoeks- en ontwerplab Nagele (2009-2011)
De aanpak van Nagele volgt op een periode waarin erkend is dat het dorp gerevitaliseerd
moet worden met behoud van en respect voor de architectonische en
stedenbouwkundige waarden. Er zijn veel plannen ontwikkeld voor Nagele. Het
Onderzoekslab en Ontwerplab (i.o.v. het College van Rijksadviseurs) heeft in
samenwerking met de gemeente, lokale organisaties en bewoners veel ideeën opgeleverd.
Deze ideëen zijn samengevat in 'De Nieuwe Kaart van Nagele'. Al deze aandacht heeft in
het dorp Nagele, de gemeente Noordoostpolder en ook landelijk voor meer bewustzijn
gezorgd van de cultuurhistorische betekenis van Nagele.

Toegenomen aandacht en meer middelen
Financiële middelen waren tot oktober 2012 beperkt aanwezig. Door de rijksbijdrage
vanuit de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) 'Kiezen voor karakter' ontstaat er een kentering.
De betrokkenheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij Nagele en hun
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bijdrage hebben een aanjaagfunctie naar andere partijen. De gemeente Noordoostpolder
en de RCE trekken samen op. Woningbouwvereniging Mercatus en dorpsbelang Nagele zijn
de belangrijkste partijen waarmee wordt samengewerkt. Ook de provincie Flevoland wil
aanhaken bij enkele specifieke projecten, vanuit hun belang bij behoud en herstel van
Flevolands cultureel erfgoed. Dat geldt ook voor Vereniging Hendrick de Keyser, het
Nationaal Restauratiefonds, het Nationaal Groenfonds, het Groenhorst College, Buro Mien
Ruys, Landschapsbeheer Flevoland en cineast Louis van Gasteren, de Paviljoens.
Ondersteuning van bewonersparticipatie en particulier ondernemerschap krijgt eveneens
vorm in een aantal specifieke projecten.

Ambities doelstellingen en resultaten
De ambities voor Nagele zijn tweeledig. Enerzijds is de ambitie om in samenwerking met de
betrokken partijen te komen tot een vitaal en leefbaar Nagele. Anderzijds is de ambitie om
een duurzame verankering en uitvoering van gebiedsgericht erfgoedmanagement te
bewerkstelligen. Dit houdt in het herstellen, behouden, versterken en benutten van de
waardevolle betekenis en het bijzondere karakter van Nagele. Nagele moet opnieuw het
icoon van het Nieuwe Bouwen worden. Erfgoedmanagement houdt in, het herkenbaar
houden van het unieke concept, het nieuw leven in blazen van de innovatiewaarde en het
ondersteunen van op erfgoed geïnspireerde ontwikkelingen en particulier
ondernemerschap.

Doel
Het doel van het 'Uitvoeringslab Nagele' is om uitvoering te geven aan de per thema
geformuleerde impulsen, met als inzet:
Een nette, schone, veilige, groene woonomgeving en omliggende natuur (groen).
Goede woningen, passend bij de behoeften van de bewoners (wonen).
De voorzieningen op orde in een bedrijvig dorp (voorzieningen).
Sociale samenhang en gemeenschapszin (leefbaar en vitaal).
Een bijzonder dorp met historie (promotie en marketing).
Resultaat
De resultaten van het uitvoeringslab zijn uitgesplitst naar bovengenoemde thema's.
Voorliggende partiële herziening van het bestemmingsplan Nagele is feitelijk rechtstreeks
terug te voeren op de gewenste resultaten genoemd onder de thema's wonen en
voorzieningen.
Wonen
Woonontwikkelingsplan per woonhof.
Overdracht, behoud en restauratie Karwijhof.
Renovatie van de huur- en koopwoningen van de Vlashof en Klaverhof.
Vernieuwing van de woningvoorraad van de Gerste-, Koolzaad-, en Lucernehof.
Particuliere woningbouwverbetering stimuleren.
Borging van de stedenbouwkundige kwaliteiten en beeldkwaliteitseisen van de
woonhoven.
Voorzieningen
Concentratie en invulling van de voorzieningen.
Herontwikkeling van Schokkererf en Noorderwinkels als visitekaartje / nieuwe entree.
Behoud en herstel van de Zuiderwinkels samen met pandeigenaren.
Behoud en invulling van de scholen / rijksmonumenten.
Bestemmingsplanwijziging voor vernoemde impulsen.
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3.2

Bestemmingsplan en de veranderingen

De juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan zijn de verbeelding (plankaart)
en de regels. Gekozen is voor een gedetailleerd bestemmingsplan, wat inhoudt dat per
bestemming gedetailleerd inzicht wordt gegeven in de gebruiks- en bouwmogelijkheden.
Die gebruiksmogelijkheden worden in de bestemmingsomschrijving benoemd. De inhoud
van het plan volgt uit de historie, de opgaven en stedenbouwkundige uitwerking voor de
locaties.

3.2.1 Plangebied 'Kerngebied'
Het plangebied 'Kerngebied' omvat het centrum van Nagele dat bekend staat als
Noorderwinkels, (voormalig) Schokkererf en Zuiderwinkels. Dit plangebied wordt globaal
genomen begrensd door de Noorderpoort aan de noordzijde, de Noorderlaan en de
Zuiderachterstraat aan de westzijde, de Ring aan de oostzijde en de Zuiderpoort aan de
zuidzijde. Voorliggend bestemmingsplan regelt voor wat betreft het 'Kerngebied'
uitsluitend de deellocatie 'Noorderwinkels'. Om toch een samenhangend verhaal te geven
wordt hieronder aandacht besteed aan het gehele kerngebied.

Historie
In 1954 kregen 'De 8' en 'Opbouw' (met enkele anderen) de opdracht de bebouwing voor
het kerngebied uit te werken. Dit gebeurde samen met het bouwbureau van de Directie
van de Wieringermeer. In deze periode zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd: een
toename van het aantal woningen en een vermindering van het aantal winkels1 .
In Nagele werd gekozen voor het modernistische idee om functies van elkaar te scheiden
en te concentreren alsmede vanuit de wens om met de winkels zowel het dorp als het
buitengebied te bedienen. Er werd in Nagele ingezet op een centrale voorzieningenstrook
met winkels voor dagelijkse levensbehoeften (kruidenier, bakker, slager, melkboer enz.)
gelegen aan de doorgaande weg. De opzet van deze winkelstrip ontleenden Van den
Broek & Bakema aan de eerder door dit bureau ontworpen Rotterdamse Lijnbaan
(1948-1957). De functies wonen, werken, winkelen, ontspannen en verkeer kregen in de
nieuwe opzet allemaal een eigen plek. Daarbij koppelde het plan de verschillende functies
los en splitste het de verschillende verkeerssoorten op. Dat zat elkaar toch maar in de
weg. In essentie resulteerde dat in een brede straat voor voetgangers met lage en
transparante winkelunits aan weerszijden met verbindende luifels, expeditiestraten aan de
achterzijde en groene hoven met hoogbouw (wonen en werken) in de flanken van de
winkelstraat. Dit alles kreeg een doorvertaling in zijn ontwerp voor de Lijnbaan. Na
oplevering in 1957 kreeg dat concept al snel veel navolging in andere steden en dorpen,
vooral in de naoorlogse uitbreidingswijken. Een bijzonder en vroeg voorbeeld hiervan van
dezelfde ontwerpers is het complex Zuiderwinkels in Nagele.
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Afbeelding 4 Luchtfoto Zuiderwinkels met op de achtergrond Het Voorhof vlak na
realisatie

De Noorderwinkels zijn ontworpen door E. Groosman. De winkels zijn net als de
Zuiderwinkels geplaatst volgens een dambordpatroon. Door dit patroon is er tussen de
winkels door zicht op het middenterrein. De Noorderwinkels bestonden uit woonhuizen
volgens hetzelfde principe als in de Karwijhof, nl. U-vormige winkelwoningen met aan
weerszijden van het twee lagen tellende woningblok een dieper winkelpand met een
kantoorvertrek. De entrees van kantoor, winkel en woning liggen aan het centrale
voetpad. Dankzij een zichtas over het voetpad bestaat er een visuele verbinding met de
Voorhof en Zuiderwinkels. Het concept sluit aan op de opbouw van Zuiderwinkels. De
gelede opbouw van het kerngebied is uniek en typisch voor Nagele.
De opdracht tot de bouw van een klein café-restaurant in Nagele op de Voorhof voor de
Brouwerij “d'Oranjeboom” maakte deel uit van een serie van vier dergelijke gebouwen in
de Noordoostpolder. De onzekerheid ten aanzien van de exploitatie in zo'n kleine plaats
maakte grote eenvoud en soberheid noodzakelijk. Het gebouwtje omvatte een café-zaal,
toneelzaal, vergaderzaaltje en een woning. Het café werd geplaatst aan de winkelstraat
en kreeg in afwijking van de architectuur in Nagele een ongewone, flauw hellende
afdekking. In analogie met de winkels en bedrijven werd het gebouw enerzijds op de open
ruimte en anderzijds op een besloten hof betrokken, in welk hof zich de expeditie met
garage en bergplaats afspeelde en waar verder nog ruimte was voor een binnentuin. De
locatie is nu bekend al 'Schokkererf'.
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Afbeelding 5 Het Voorhof; 'Schokkererf'

De opgave voor Noorderwinkels
Voor de Noorderwinkels ligt er een transformatie-opgave. Het behouden van de
oorspronkelijke winkelfunctie in het volledige kerngebied is economisch niet haalbaar. Er
wordt ingezet op een verplaatsing en concentratie van de (winkel)voorzieningen naar de
Zuiderwinkels en de Voorhof. Voor de Noorderwinkels ligt een functieverandering naar
wonen voor de hand. Uitgangspunten daarbij zijn; een aansluiting op en voortzetting van
het wonen aan de Noorderpoort met gebruikmaking van de ruimtelijke grammatica en
architectuurtaal van Nagele.

Uitwerking Noorderwinkels
Om de opgaven voor de locaties 'Noorderwinkels' en 'Schokkererf' vorm en inhoud te
geven is Mecanoo Architecten gevraagd om een stedenbouwkundig plan te maken.
Hiertoe hebben zij de rapportage 'Een nieuw portaal, stedenbouwkundig ontwerp
kerngebied Nagele' (zie Bijlage 5, d.d. 16 april 2014), opgesteld. Hierin zijn de
belangrijkste uitgangspunten voor een vernieuwde stedenbouwkundige opzet alsmede de
architectonische eisen verwoord. Voor de locatie 'Noorderwinkels' is naar aanleiding van
het stedenbouwkundig ontwerp gekozen voor 18 grondgebonden woningen. Het
programma omvat 16 twee-aan-één-gebouwde woningen en 2 vrijstaande woningen. De
locatie 'Noorderwinkels' krijgt de bestemming 'Wonen' met een bouwblok dat deze
woningen mogelijk maakt. Op de verbeelding en in de planregels is voor de loactie
'Noorderwinkels' een specifieke bouwaanduiding opgenomen. Dit is gedaan omdat het
voorlopig ontwerp voor de locatie Noorderwinkels niet past binnen de reguliere regeling
van de bestemming 'Wonen' voor wat betreft de minimale afstanden tot de zijdelingse
perceelsgrenzen.

3.2.2 Plangebied 'Mierenhoop'
Het plangebied 'Mierenhoop' maakt deel uit omvat het woonhof Lucernehof. Dit woonhof
bevindt zich in het uiterste noordoosten van het dorp en wordt globaal genomen
begrensd door de bossingel aan noord- en oostzijde, het woonhof Gerstehof aan de
westzijde en een groensingel en de Nagelertocht aan de zuidzijde. Op de drempel van de
Lucernehof is de locatie 'Mierenhoop' gelegen.

Historie
Elk woonhof in Nagele kent een min of meer gelijke opzet en vormt een collectief, een
stedenbouwkundig ensemble met een gezamenlijke hofweide. Rondom de hofweide ligt een
lusvormige infrastructuur. Woonstroken waarin seriematige woningen zijn ondergebracht,
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vormen de hofbebouwing. Deze bestaat uit een L-vormig ensemble (de haak), een
drempel en een tussenzone (overgang). De Tarwehof is een uitzondering op dit principe.
Kenmerkend is de sobere architectuur met een bescheiden uitstraling en een plat dak. De
eenvoud van de woningbouw wordt verrijkt door de getrapte overgangen van privé naar
openbaar en de subtiele detaillering. Bij vrijwel alle stroken zijn lage volumes aan het
hoofdbouwvolume geschakeld. De woningen aan het voetpad beschikken over een
gezamenlijke groenstrook. Grasveldjes, garageboxen met (voetbal)pleintje en andere
openbare ruimte dienen collectief te blijven en niet te worden geprivatiseerd. Hoewel
ieder hofje is opgebouwd uit dezelfde stedenbouwkundige elementen heeft ieder hofje zijn
specifieke kenmerken en eigen mogelijkheden voor ver- en nieuwbouw.

Afbeelding 6 Opbouw woonhoven Nagele

De Lucernehof is onderdeel van het tweelinghof Gerstehof en Lucernehof. Deze zijn een
vroeg voorbeeld van succesvolle seriematig geproduceerde woningbouw die op grote
schaal is gerealiseerd. Het rationaliseren van het bouwproces ligt aan de basis van het
gedachtengoed van Nagele. In combinatie met de wijze waarop deze zijn gebouwd binnen
het stedenbouwkundig ensemble en daarmee in de context van Nagele en 'Het Nieuwe
Bouwen' is er daarom sprake van een zekere cultuurhistorische waarde.
Gerstehof en Lucernehof zijn gebouwd rond 1967. De seriematig geproduceerde woningen,
ontworpen door J. van Egteren, zijn op verschillende plaatsen in Nederland gebouwd.
Deze architect maakte geen deel uit van het collectief van De 8 en Opbouw. De woningen
vertegenwoordigen op basis van zeldzaamheid geen uitzonderlijke cultuurhistorische
waarde.
De drempels van beide woonhoven zijn in tegenstelling tot het originele ontwerp toch
ingevuld. In de Gerstehof zijn hier in de jaren '70 gelijktijdig met de drempel van de
Klaverhof en de overgang van de Koolzaadhof, wegens geconstateerde vergrijzing,
seniorenwoningen gebouwd. In de Lucernehof is een multifunctioneel verenigingsgebouw
'de Mierenhoop' gebouwd dat onderdak bood aan verschillende verenigingen en waar de
peuterspeelzaal en kinderopvang gehuisvest was.
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Opgave Mierenhoop
De functies van de locatie 'Mierenhoop' zijn overeenkomstig de doelstellingen van
'Uitvoeringslab Nagele' verplaatst naar Ring 1. De oorspronkelijke bebouwing is inmiddels
gesloopt. De vrijgekomen locatie kan, mits voorzien van een stedenbouwkundig plan dat
overeenstemt met het Beeldkwaliteitsplan Nagele, in de toekomst eventueel benut
worden voor woningbouw.

Uitwerking Mierenhoop
Omdat de plannen voor de locatie 'Mierenhoop' nog niet volledig uitgewerkt zijn is er voor
deze locatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te veranderen in
Wonen (inclusief bouwvlak) en Tuin. Uit archeologisch onderzoek (zie: paragraaf 2.9) en
een beoordeling van de akoestische situatie (zie: paragraaf 2.7.2) en van de
bodemkwaliteit (zie: paragraaf 2.7.1) blijkt dat er op de locatie Mierenhoop geen
belemmeringen zijn voor uitvoering van de wijzigingsbevoegdheid. Ook wat betreft beleid
en en overige milieutechnische aspecten wordt in voorliggende ruimtelijke onderbouwing
aangetoond dat de kaders van de wijzigingsbevoegdheid voldoen aan de eisen van een
goede ruimtelijke ordening.

3.3

Bestemmingen en aanduidingen

De in het plangebied voorkomende bestemmingen zijn:
Groen;
Maatschappelijk;
Tuin;
Verkeer;
Wonen;
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd;
Ter plaatste van de locatie 'Mierenhoop' is een wijzigingsbevoegdheid van de
bestemmingen 'Maatschappelijk' en 'Groen' naar 'Wonen', 'Groen' en 'Tuin' opgenomen.
Voorts is in het plan ter plaatse van de locatie 'Noorderwinkels' sprake van bouw- en
maatvoeringsaanduidingen. Deze aanduidingen worden in de regels nader verklaard.
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Hoofdstuk 4 De regels
4.1

Algemeen

De regels vormen een juridisch bindend element van het bestemmingsplan.

4.2

De regels

De regels geven inhoud aan de op de verbeelding (plankaart) aangegeven bestemmingen.
Ze geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en
wat en hoe er gebouwd mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het aantal
regels zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, dat werkelijk
noodzakelijk is.
Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking
getreden. Deze wet voegt diverse stelsels samen, opdat een samenhangende beoordeling
van activiteiten mogelijk is in één procedure die leidt tot één besluit: de
omgevingsvergunning.
Ingevolge die wet is ook een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uitgevaardigd waar
ten aanzien van daarbij aan te wijzen activiteiten geen verbod geldt. De AMvB (Besluit
omgevingsrecht) kan worden gezien als een opvolger van het Besluit
bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken.
Dit bestemmingsplan voldoet aan bovengenoemde regelgeving met begripsbepalingen
(onder andere achtererfgebied) en regels met betrekking tot vergunningvrij bouwen en
gebruik.
Het kan in een concrete situatie voorkomen, dat afwijking van de gestelde normen
gewenst is. Hiertoe worden dan afwijkingsbepalingen opgenomen.
De bevoegdheid om af te wijken van bepaalde normen is gebaseerd op artikel 3.6, lid 1,
onder c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze flexibiliteitsbepaling maakt
afwijkingen van geringe aard mogelijk, waarbij de aan de grond toegekende bestemming
gehandhaafd dient te blijven. Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dient het betreffende bevoegd gezag bij
afwijkingen de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen
zorgvuldig te vergaren.
Voor de locatie 'Mierenhoop' is een wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.6, lid 1, onder a van
de Wro) opgenomen. Op deze locatie kunnen de bestemmingen 'Groen' en
'Maatschappelijk' gewijzigd worden in de bestemmingen 'Wonen' (inclusief bouwvlak),
'Groen' en 'Tuin'.
De bij dit plan behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:
1. Inleidende regels.
2. Bestemmingsregels.
3. Algemene regels.
4. Overgangs- en slotregels.
In Hoofdstuk 1 worden enkele in de regels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat
interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven
op welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten. In hoofdstuk 2 worden
de op de kaart aangegeven bestemmingen omschreven en wordt bepaald op welke wijze
de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Tevens worden per bestemming de
bebouwingsmogelijkheden vermeld. Hoofdstuk 3 bevat de bepalingen die van toepassing
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zijn op meerdere bestemmingen, zodat het uit praktische overwegingen de voorkeur
verdient deze in een afzonderlijke paragraaf onder te brengen en in hoofdstuk 4 komt het
overgangsrecht aan de orde en de slotregel.

4.3

Nadere toelichting op de regels

Groen
De groenvoorzieningen die structuurbepalend zijn voor het plangebied, zijn als zodanig
bestemd. Binnen deze bestemmingen zijn onder meer voet- en fietspaden, water,
speelvoorzieningen en dergelijke toegestaan. Ter plaatse van de Wei van GeLuc is de
aanduiding 'natuurbelevingsweide' toegevoegd die gebruik van de gronden ten behoeve
van natuureducatieve doeleinden toestaat. Ook is op deze locatie een bouwvlak
toegevoegd waarbinnen een nieuwe berging gerealiseerd kan worden.

Maatschappelijk
Deze bestemming geldt voor de gronden die thans in gebruik zijn voor maatschappelijke
doeleinden zoals scholen, kerken en dergelijke. Er is in beginsel ruimte voor activiteiten
die van educatief, cultureel, religieus, medisch en/of van algemeen maatschappelijk
belang zijn.

Tuin
De bestemming 'Tuin' komt niet voor op de verbeelding bij voorliggend bestemmingsplan.
Voor de locatie 'Mierenhoop' is echter een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de
bestemmingen 'Maatschappelijk' en 'Groen' te wijzigen naar de bestemmingen 'Wonen',
'Groen' en 'Tuin'. Om deze reden is er in de planregels een bestemming 'Tuin' opgenomen.
Deze bestemming komt overeen met de regeling uit bestemmingsplan 'Nagele' zoals die op
7 oktober 2010 is vastgesteld. Binnen de bestemming 'Tuin' mogen geen gebouwen
opgericht worden.

Verkeer
Deze bestemming heeft betrekking op alle (openbare) verkeers- en parkeervoorzieningen
in het plangebied. De bestemmingsomschrijving is ruim van opzet, wat inhoudt dat naast
wegen en paden ook groenvoorzieningen mogelijk zijn. Deze meer globale wijze van
bestemmen maakt enige flexibiliteit binnen het openbaar gebied mogelijk.

Wonen
Kenmerkend voor de kern Nagele is dat de meeste woonblokken als rechte stroken zijn
geplaatst met gevels op het oosten en het westen voor een optimale bezonning. De
bebouwing kenmerkt zich door openheid en strakheid. Dit heeft tot een bijzonder
bouwkenmerk geleid, te weten het bouwen van gebouwen met een platte afdekking. Dit is
in de planregels vertaald met de bepaling dat de dakafdekking van gebouwen plat moet
zijn.
In de bestemmingsomschrijving is opgenomen dat deze gronden zijn bestemd voor wonen,
en dat kan in woonhuizen of (indien aangeduid) in woongebouwen. Gelet op de definitie
van woonhuizen is sprake van gebouwen die slechts één woning omvatten.
In de bouwregels wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde. Bij gebouwen wordt nader onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen
enerzijds (de woonhuizen of woongebouwen) en bijbehorende bouwwerken anderzijds.
Onder bijbehorende bouwwerken worden bijgebouwen, aan- en uitbouwen, alsmede
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bouwwerken met een dak begrepen.
Een bijbehorend bouwwerk mag bijvoorbeeld wel worden gebruikt als slaapkamer van het
huishouden dat in de woning is gevestigd. Voor vrijstaande objecten geldt dat
zelfstandige bewoning wordt aangemerkt als een gebruik in strijd met het
bestemmingsplan. Voor mantelzorg geldt een speciale regeling (algemene gebruiksregel).
Hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. Om stedenbouwkundige
redenen kunnen bouwaanduidingen zijn aangegeven.
Voorts zijn regels gesteld voor wat betreft de maximale hoogtes, de breedte van
woningen en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens. Bij de locatie 'Noorderwinkels'
zijn de verplichte afstanden ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrens losgelaten.
Hiervoor is een specifieke bouwaanduiding opgenomen op de verbeelding en in de regels.
Aan de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken zijn twee maxima verbonden: de
50%-norm en het aantal m2 . De 50%-norm is een beperking op de bouwmogelijkheden op
kleine percelen, het maximale aantal m2 is een rem op de bouwmogelijkheden op grote
percelen. Bij het berekenen van de toegestane bebouwing geldt de oppervlakte van het
zogenaamde achtererfgebied.
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de voorgevel of het
verlengde daarvan mag ten hoogste 2,5 meter bedragen. Deze bepaling is met name van
belang voor erfafscheidingen.
Gebouwen mogen mede worden gebruikt voor beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis,
mits de woonfunctie als hoofdfunctie aanwezig blijft. Onder beroepsuitoefening aan huis
wordt onder meer verstaan het verlenen van diensten op administratief, maatschappelijk,
juridisch, (para)medisch, therapeutisch, kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen gebied.
Deze regeling vloeit voort uit de jurisprudentie zoals die zich heeft ontwikkeld ten aanzien
van aan huisgebonden beroepen. Bij twijfelgevallen zal aansluiting moeten worden
gezocht bij deze jurisprudentie.
Voor de bedrijfsactiviteiten aan huis geldt een lijst op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven
en milieuzonering'. Het betreft geselecteerde licht-milieubelastende bedrijven als genoemd
in categorie 1, dan wel bedrijven die naar hun aard en invloed op de omgeving hiermee
vergelijkbaar zijn.
Voor zowel beroeps- als bedrijfsuitoefening aan huis zijn eisen opgenomen die de
inpasbaarheid in de woonomgeving dienen te waarborgen. Zo is bepaald dat ten hoogste
30% van de oppervlakte van de woning en ten hoogste 60% van de bijbehorende
bouwwerken mag worden gebruikt voor de activiteit tot een maximum van 75 m2 . Tevens
dient de activiteit geen afbreuk te doen aan de uitstraling van de woning en dient er
geen nadelige invloed te zijn op het woon- en leefmilieu. Ook is een onevenredige
toename van de parkeer-/verkeersdruk niet geoorloofd en is detailhandel niet toegestaan.
Tenslotte dient de activiteit aan huis door de bewoner te worden uitgeoefend.

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd
Om de te verwachten archeologische waarden te beschermen is een dubbelbestemming
opgenomen. Met een dubbelbestemming kunnen ruimtelijk relevante belangen veilig
worden gesteld die niet of onvoldoende met de basisbestemmingen kunnen worden
gewaarborgd. De met de dubbelbestemming samenhangende belangen hebben in beginsel
voorrang op de belangen van de onderliggende bestemmingen.
In het gebied met een gematigde archeologische verwachting is sprake van een
middelhoge hoge concentratie archeologische vindplaatsen. De
conserveringsomstandigheden zijn minder gunstig en de dichtheid aan vindplaatsen is
beduidend lager dan in gebieden met een hoge verwachting. Hiervoor geldt voor het
bouwen van bouwwerken ten behoeve van de basisbestemming met een nader
aangegeven oppervlakte een omgevingsvergunning op grond van een binnenplanse
afwijking nodig is. Voor nader genoemde werken en werkzaamheden met een nader
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aangegeven oppervlakte is in principe een aanlegvergunning nodig. Op de locaties
'Noorderwinkels' en 'Mierenhoop' is archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van
de onderzoeksresultaten wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen voor
geen van beide locaties archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Voor deze gebieden
is de dubbelbestemming derhalve niet opgenomen.

Anti-dubbeltelbepaling
Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te
voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat
reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken wederom
bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander bouwperceel wordt
betrokken.

Algemene gebruiksregels
In het Besluit ruimtelijke ordening is een gebruiksverbod opgenomen. Deze gaat uit van de
gedachte, dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de
bestemming. Dit maakt het noodzakelijk, dat de bestemmingsomschrijving voldoende
duidelijk is.
Bepaald is dat het gebruik van behorende bouwwerken bij een woning ten dienste van
bewoning door een persoon die vanwege zijn gezondheidstoestand is aangewezen op de
niet bedrijfsmatige zorg van een bewoner van de woning, is toegestaan (zogenaamde
mantelzorg).

Algemene aanduidingsregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen ter plaatse van de
aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied' te wijzigen in de bestemmingen 'Wonen'
(inclusief bouwvlak), 'Groen' en 'Tuin'. In dit artikel zijn de voorwaarden opgenomen
waaronder gebruik gemaakt kan worden de wijzigingsbevoegdheid.

Algemene afwijkingsregels
In dit artikel is een aantal regels opgenomen, om het mogelijk te maken dat het plan op
ondergeschikte punten wordt aangepast. Dit evenwel met het voorbehoud dat de
belangen van derden in redelijkheid niet mogen worden aangetast. Ook kleine afwijkingen
(maximaal 10%) van de in de regels opgenomen, dan wel op de verbeelding (plankaart)
aangegeven maten, kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. Omdat een en
ander zich niet beperkt tot één bestemming maar bij diverse bestemmingen gewenst dan
wel noodzakelijk kan blijken, zijn deze regels in beginsel op alle bestemmingen van
toepassing.
Het toestaan van afwijkingen mag geen automatisme zijn. Burgemeester en wethouders
zullen de belangen zorgvuldig moeten afwegen en het besluit motiveren conform het
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

Overgangsregels
Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het
overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk
gemaakt. Indien de onder het overgangsrecht gebrachte bebouwing door een calamiteit
verloren gaat is volledige herbouw toegestaan.
Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het
tijdstip van inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit
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Hoofdstuk 5 Voorbereiding plan en uitvoerbaarheid
5.1

Voorbereiding

5.1.1 Maatschappelijke betrokkenheid
In de toelichting van een bestemmingsplan moet ook zijn neergelegd een beschrijving van
de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het
bestemmingsplan zijn betrokken. In de onderstaande paragrafen wordt hier verslag van
gedaan.

5.1.2 Voorontwerp en ontwerp
De planonderdelen 'Noorderwinkels' en 'Mierenhoop' hebben onderdeel uitgemaakt van het
voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015'. Dit plan heeft van 21
mei 2015 tot en met 1 juli 2015 voor inspraakreacties ter inzage gelegen. Gedurende deze
termijn is op 23 juni 2015 in Het Rietveld te Nagele een informatiebijeenkomst geweest.
De plandelen 'Noorderwinkels' en 'Schokkererf' zijn in de ontwerpfase geschrapt uit
bestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015'. De economische haalbaarheid van
beide plandelen was destijds onvoldoende zekergesteld om het plan vast te kunnen
stellen. Het ontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' heeft vervolgens
(dus met het plandeel 'Mierenhoop' maar zonder het plandeel 'Noorderwinkels') van 18
november 2015 tot en met 31 december 2015 ter inzage gelegen voor zienswijzen. Tegen
het plandeel 'Mierenhoop' zijn geen zienswijzen ingebracht. Mede naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen op andere plandelen is vervolgens besloten de procedure voor
bestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' niet verder door te zetten.
Inmiddels is voor het plandeel 'Noorderwinkels' de economische uitvoerbaarheid wel
voldoende aangetoond (zie: paragraaf 5.2 Uitvoerbaarheid). Om deze reden is besloten
voor de locatie 'Noorderwinkels' een zelfstandige bestemmingsplanprocedure te doorlopen.
Er is besloten om aan deze procedure het toekennen van een de wijzigingsbevoegdheid
aan de locatie 'Mierenhoop' toe te voegen. De naam van het nieuwe plan is 'Nagele,
Noorderwinkels e.a. - partiële herziening'. Er zijn voor de locaties 'Noorderwinkels' en
'Mierenhoop' geen wezenlijke veranderingen aangebracht ten opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' zoals dat vanaf 21 mei
2015 ter inzage heeft gelegen. Om deze reden is er voor gekozen om voor
bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening' niet opnieuw een
voorontwerp ter inzage te leggen. In plaats hiervan is meteen een
ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht.
Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat door een ieder zienswijzen omtrent
het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren kunnen worden gebracht. Er is een
zienswijze ingediend op het bestemmingsplan. Deze zienswijze is beantwoord in de 'Nota
samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a.
- partiële herziening''. De beantwoording maakt onderdeel uit van de toelichting van het
bestemmingsplan en is opgenomen als bijlage (zie: bijlage 7).
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5.1.3 Overleg
Het voorontwerp van bestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' is op 13 mei
2015 de gebruikelijke wijze voor vooroverleg aangeboden aan onder meer de provinciale
diensten en het Waterschap. Ook is het het voorontwerp toegezonden aan de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het vooroverleg met de instanties viel samen met de termijn
van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak.
Op 17 juli 2015 hebben wij van het waterschap Zuiderzeeland in het kader van het
ambtelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ontwikkeling
een overlegreactie ontvangen. Het waterschap geeft aan een positief wateradvies te
geven en nader overleg niet nodig te achten. Wel doet het waterschap een tekstvoorstel
voor de waterparagraaf. Deze tekst is integraal overgenomen in de toelichting van dit
bestemmingsplan. De brief van het waterschap is als bijlage bij het bestemmingsplan
gevoegd (zie:Bijlage 6, d.d. 17 juli 2015).
Van zowel de provincie als van de RCE hebben wij geen overlegreacties ontvangen. Zij
geven hiermee aan geen bezwaren te hebben tegen het aan hen voorgelegde plan.
Omdat de planonderdelen 'Noorderwinkels' en 'Mierenhoop' in bestemmingsplan 'Nagele,
Noorderwinkels e.a. - partiële herziening' niet wezenlijk zijn aangepast ten opzichte van
het voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' is ervoor gekozen het
bij het eerder gevoerde vooroverleg te laten.

5.2

Uitvoerbaarheid

Ingevolge artikel 3.1.6. van het Bro geeft de toelichting inzicht in de uitvoerbaarheid van
het plan. Op grond van artikel 6.12 van de Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan
vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan
is voorgenomen. Bij een besluit tot vaststelling kan de raad besluiten geen exploitatieplan
vast te stellen, indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan
begrepen gronden anderszins verzekerd is.
De gemeente heeft met de eigenaren van alle gronden in het plandeel 'Noorderwinkels'
overeenstemming bereikt over het verwerven van de betreffende gronden. De locatie
'Mierenhoop' was al in handen van de gemeente. Beide locaties zijn opgenomen in een
grondexploitatie. De grondexploitatie wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het concept van de grondexploitatie kent
een positief resultaat. De grondexploitatie omvat naast de locaties 'Noorderwinkels' en
'Mierenhoop' ook de locatie 'Schokkererf'. Voor het plandeel 'Schokkererf' zal een separate
bestemmingsplanprocedure gevolgd worden. Omdat het gehele plangebied in handen is
van de gemeente komt hoeven er geen afspraken met derden gemaakte te worden over
het verhalen van kosten. Door het vaststellen van de grondexploitatie is het verhaal van
kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden voldoende
verzekerd.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1
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Bijlage 2
Verkennend bodemonderzoek
Noorderwinkels te Nagele
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INLEIDING EN DOEL
Door de gemeente Noordoostpolder is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren
van een verkennend bodemonderzoek op het perceel Noorderwinkels te Nagele.
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen beoogde
bestemmingswijziging. Ten behoeve van de herontwikkeling van het gebied wordt de
bestaande bebouwing gesloopt, waarna nieuwe woningen worden gebouwd.

Het doel van het onderzoek is het beoordelen of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
geschikt is voor de huidige en beoogde bestemming.
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor het
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, januari 2009) en de onderliggende norm NEN
5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek,
januari 2009).
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TERREINGEGEVENS
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725
verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De resultaten
van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op
de direct aangrenzende percelen.

2.1

Afbakening onderzoekslocatie
Het perceel Noorderwinkels is kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie DZ,
nummers 50, 52, 160, 192, 219, 257, 391, 344 en 345. De onderzoekslocatie bestaat uit het
deel van de Noorderwinkels waar de bestemmingswijziging op van toepassing is. Dit is circa
4.500 m2, hiervan is circa 1.145 m2 bebouwd.
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I.

2.2

Huidige situatie
Op het terrein staan diverse panden die dienst doen als woning of als bedrijfspand. Dit zijn
Noorderwinkels 1-4 en 6-8 en Noorderlaan 21. De trottoirs zijn verhard met stoeptegels en de
wegen en parkeerplaatsen met klinkertjes. Tussen de panden is een groenvoorziening (gras en
enkele bomen) aanwezig.
De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I.

2.3

Historie tot op heden
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- dossieronderzoek t.p.v. gemeente Noordoostpolder (d.d. 19 februari 2015);
- oud kaartmateriaal (bijgevoegd in bijlage I);
- www.bodemloket.nl;
- Bodemkwaliteitskaart gemeente Noordoostpolder (CSO, d.d. 23 juli 2013)
Op oude topografische kaarten is zichtbaar dat de onderzoekslocatie, na het realiseren van de
Noordoostpolder, in 1954 nog niet bebouwd was. De panden Noorderwinkels nr. 1 t/m 4 en 68 zijn in 1958 en 1959 gerealiseerd. Op de kaart uit 1962 zijn deze zichtbaar, evenals de
openbare weg en overige gebouwen in de omgeving. Het pand Noorderlaan 21 is gerealiseerd
in 1989 en is zichtbaar op de topografische kaart uit 1994. Op het kaartmateriaal is zichtbaar
dat er geen sloten zijn gedempt en dat er geen kassen op de percelen aanwezig zijn geweest.
Uit informatie van de gemeente Noordoostpolder blijkt dat op een deel van de projectlocatie
in het verleden diverse bodemonderzoeken en –saneringen zijn uitgevoerd. Daarnaast staan er
diverse bodemdreigende activiteiten geregistreerd. Zo staan op de locatie Noorderwinkels 2
een ondergrondse olietank geregistreerd, opslag van aromatische koolwaterstoffen en een
autoreparatiebedrijf (allen in de periode 1980 tot 2003). Voor de locatie Noorderwinkels 4 is
er een Hinderwetvergunning (HW) afgegeven op 29 juli 1980 voor het garagebedrijf.
Daarnaast is er een melding in het kader van de Wet Milieubeheer (WM, d.d. 8 juli 1993) voor
een wijziging van de inrichting (verplaatsen vuurwerkkluis en beëindigen opslag propaan).
Deze HW en WM vergunning worden op 12 juni 2006 ingetrokken. Daarnaast zijn een nader
onderzoek, een saneringsplan en een saneringsvaluatie geregistreerd in de periode 2000 t/m
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2006. Op de locatie Noorderwinkels 2-4 staan dezelfde activiteiten en onderzoeken
geregistreerd als op nr. 2. Tevens zijn een ondergrondse brandstoftank en een benzine-service
station geregistreerd in de periode 1980-2001. Aan de Ring, ten oosten van de
onderzoekslocatie, is in 2005 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn
niet van invloed op de onderzoekslocatie.
Op de overige locaties zijn enkele hinderwet- en bouwvergunningen bekend. Er zijn op deze
locaties nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Ter plaatse van Noorderwinkels 1 is een
elektriciteitswinkel en werkplaats aanwezig geweest. Van Noorderwinkels 6 is een
Hinderwetvergunning bekend voor een bar/cafetaria (1981). Op het overig deel binnen het
projectgebied zijn geen verdachte locaties aanwezig ten aanzien van mogelijke
bodemverontreiniging.
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan.
De locatie heeft functie Wonen op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Noordoostpolder
en bevindt zich binnen zone ‘Woonkernen’ voor de bovengrond en binnen de zone
‘Ondergrond gemeente Noordoostpolder’ voor de ondergrond. In de boven- en ondergrond
van deze zone kunnen lichte verhogingen aan metalen, PAK en PCB’s worden verwacht.
2.4

Voorgaand onderzoek
De volgende rapporten en documenten zijn bekend op een deel van de onderzoekslocatie
(Noorderwinkels 2-4):
[1] Nader bodemonderzoek Noorderwinkels 2-4 te Nagele, door Milieuadviesbureau
Nillesen BV, projectnummer 00/1-JB-1-081, d.d. 5 december 2000;
[2] Saneringsplan bodemsanering Noorderwinkels 2-4 te Nagele, door
Milieuadviesbureau Nillesen BV, projectnummer 00/1-JB-1-081, d.d. 17 april 2001;
[3] instemming saneringsplan door Provincie Flevoland, dossiernummer FL020-0269,
d.d. 9 mei 2001;
[4] instemming evaluatieverslag door Provincie Flevoland, dossiernummer FL020-0269,
d.d. 26 juni 2006;
[5] tanksaneringscertificaat KIWA, verwijdering 2 maal 6000 liter tank (superbenzine en
diesel), d.d. 26 juni 2001
[1] Het doel van het nader bodemonderzoek is de mate en omvang van de
bodemverontreiniging te bepalen ter plaatse van het tankstation. Aan de oostzijde van het
perceel zijn een pompeiland en twee ondergrondse brandstoftanks (volume 6.000 L, inhoud
diesel en superbenzine) aanwezig. Hiervoor waren twee andere tanks aanwezig maar vanwege
de slechte conditie zijn deze vervangen in 1980 door twee nieuwe tanks. Zintuiglijk zijn
geurwaarnemingen gedaan in de boven- en ondergrond die duiden op een verontreiniging met
olie. Analytisch wordt in monsters van de ondergrond en van het grondwater de
interventiewaarde overschreden. De omvang van de verontreiniging met olie in de grond
bedraagt circa 30 m3 (waarvan minder dan 25 m3 sterk is verontreinigd) en bevindt zich
rondom de tanks. De omvang van de verontreiniging in het grondwater met vluchtige aromaten
bedraagt circa 240 m3 (waarvan meer dan 100 m3 sterk is verontreinigd). De oorzaak van de
verontreiniging zijn vermoedelijk de lekkende olietanks van voor 1980.
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[2] In het saneringsplan is kort aangegeven hoe de sanering van de ondergrondse tanks en de
sanering van de verontreiniging in de grond en het grondwater gaat plaatsvinden.
[3] Door de Provincie Flevoland is op 19 mei 2001 een beschikking aangegeven voor het
saneringsplan.
[4] Door de Provincie Flevoland is op 26 juni 2006 ingestemd met het evaluatierapport van de
uitgevoerde sanering. Het evaluatierapport is niet beschikbaar in de aanwezig dossiers, het is
daarom niet geheel duidelijk wanneer de sanering precies is uitgevoerd. De sanering is alleen
op het buitenterrein uitgevoerd. Er is sprake van een lichte restverontreiniging met aromaten
in het grondwater.
[5] In de tankcertificaten is aangegeven dat de ondergrondse diesel- en superbenzine tanks zijn
gereinigd en verwijderd en afgevoerd naar een erkend tankverschrotingsbedrijf in 2001. Het
leidingenwerk is eveneens gereinigd en verwijderd.
Uit de beschikbare documenten blijkt niet dat bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van
de overige verdachte deellocaties van het garagebedrijf (o.a. afgewerkte olietank, opslag
smeerolie, werkplaats en smeerruimte).

2.5

Toekomstige situatie
De huidige panden (woningen en bedrijfsruimten) worden in de toekomst gesloopt ten behoeve
van herontwikkeling. Op de projectlocatie worden na de sloop nieuwe woningen gebouwd.

2.6

Hypothese en onderzoeksopzet
Het bodemonderzoek richt zich op zowel de verdachte als onverdachte terreindelen. De
volgende deellocaties worden onderscheiden:
Deellocatie A: saneringslocatie Noorderwinkels 2-4
Ter plaatse van de saneringslocatie wordt de actuele situatie vastgelegd. Er kunnen
verhogingen aan minerale olie en/of vluchtige aromaten in de grond en in het grondwater
aanwezig zijn. Deze deellocatie wordt beschouwd als verdacht voor het voorkomen van deze
parameters. Ter actualisatie worden twee boringen met peilbuis geplaatst.
Deellocatie B: verdachte locaties Noorderwinkels 2-4 (inpandig)
Ter plaatse van de voormalige ondergrondse afgewerkte olietank kunnen verhogingen aan
minerale olie en/of vluchtige aromaten worden verwacht. Ter plaatse van de opslag van
smeerolie, de werkplaats en de smeerruimte kunnen verhogingen aan minerale olie en/of
vluchtige aromaten en metalen (met name zink) worden verwacht.
Ter plaatse van de verdachte locaties is de onderzoeksopzet gebaseerd op een combinatie van
de "Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meer ondergrondse opslagtanks
(VEP-OO)" en "Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)" van de NEN 5740.
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Deellocatie C: overig onverdacht terreindeel projectgebied
Ter plaatse van het overige, onverdachte deel van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand
aan het bodemonderzoek geen verontreiniging verwacht boven de achtergrondwaarde als
opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt als onverdacht.
De onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)"
van de NEN 5740. Deze strategie is voldoende om licht verhoogde achtergrond gehalten aan
te kunnen tonen.
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Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 17
april 2015 onder leiding van de heer J.W. Visser. Het grondwater is op 24 april 2015 eveneens
bemonsterd door de heer J.W. Visser. In totaal zijn ter plaatse van de projectlocatie 22
boringen verricht.
Deellocatie A
De boringen A01 en A02 zijn ter plaatse van deellocatie A verricht. Beide boringen zijn
voorzien van een peilbuis. De boringen ter plaatse van deellocatie A zijn doorgezet tot 2,9 mmv (meter minus maaiveld, circa 1,5 m-grondwater).
Deellocatie B
De boringen B01 t/m B05 zijn inpandig ter plaatse van de verdachte deellocaties verricht.
Boring 01 is afgewerkt met een peilbuis in verband met de zintuiglijke waarneming van olie.
De boringen ter plaatse van deellocatie B zijn doorgezet tot een diepte van circa 2,0 m-mv
(circa 0,5 m-grondwater). Boring B01 is doorgezet tot een diepte van circa 3,5 m-mv (circa
0,5 m-onderzijde afgewerkte olietank).
Deellocatie C
De boringen C01 t/m C015 zijn verspreid over deellocatie C verricht. Boring C07 is voorzien
van een peilbuis in verband met de centrale ligging op deze deellocatie. De boringen ter plaatse
van deellocatie C zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. De boringen C05,
C12 en C15 zijn doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv en boring C07 is doorgezet tot een
diepte van 3,0 m-mv.
De ligging van de boringen en de peilbuizen van de drie deellocaties is weergegeven in bijlage
I.
3.2

Resultaten

3.2.1 Grond
Bodemopbouw
Op de onderzoekslocatie is er geen eenduidige bodemopbouw. De bodemopbouw per
deellocatie wordt hieronder beschreven.
Deellocatie A
De bodem bestaat tot circa 2,8 m-mv uit zand. Hieronder is een veenlaag aanwezig.
Deellocatie B
De bovengrond (onder de betonlaag) bestaat uit zand of klei. De ondergrond bestaat tot circa
3,0 m-mv uit klei, met een zandlaag. Hieronder is een veenlaag aanwezig.
Deellocatie C
De bodem bestaat tot circa 1,5 m-mv uit zand. In een enkele boring bestaat de bovengrond uit
klei. Hieronder is tot een diepte van 2,5 m-mv een kleilaag aanwezig, gevolgd door een
veenlaag.
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De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II.
Zintuiglijke waarnemingen
Deellocatie A
In de ondergrond van boring A02 is een zwakke olie-waterreactie en een zwakke
brandstofgeur waargenomen (traject 1,9-2,4 m-mv).
Deellocatie B
De bovengrond bestaat uit een betonverharding (met uitzondering van boring B01).
In de zanderige ondergrond van boring B01 is een zwakke olie-waterreactie en een zwakke
brandstofgeur waargenomen (traject 1,0- 1,5 m-mv). Hieronder is in de kleilaag een zwakke
brandstofgeur waargenomen (traject 1,5- 2,5 m-mv). Deze waarnemingen zijn gedaan bij de
ondergrondse afgewerkte olietank.
Deellocatie C
In de bovengrond van boring C08 zijn sporen beton waargenomen. In de overige boringen ter
plaatse van deze deellocaties zijn zintuiglijk geen bodemvreemde bijmengingen
waargenomen.
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen op de drie
deellocaties.
3.2.2 Grondwater
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername
van het grondwater.
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater
peilbuis

filterstelling
(m-mv)

grondwaterstand
(m-mv)

pH

EC
(mS/cm)

Troebelheid (NTU)

A01

1,9-2,9

0,8

6,6

1,070

2,3

A02

1,9-2,9

0,8

6,7

1,020

0

1,5-2,5

1,0

6,8

1,030

12

2,0-3,0

1,0

6,8

1,820

0

Deellocatie A

Deellocatie B
B01
Deellocatie C
C07
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CHEMISCHE ANALYSES
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.

4.1

Toetsingskader
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per
1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater)
gedefinieerd. In de NEN 5740 is daarnaast een tussenwaarde (T-waarde) gedefinieerd als het
rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde.
Overschrijdingen van de normen kunnen worden geïnterpreteerd als een:
lichte verhoging :
matige verhoging:
sterke verhoging :

gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
gehalte > T-waarde (tussenwaarde)
gehalte > interventiewaarde

Een verhoging ten opzichte van de T- of interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren
van een aanvullend onderzoek.
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10%
organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de
landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). De toetsing is
opgenomen in bijlage III.
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt.
Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk
handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het
gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.
Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan
een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken,
dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100
m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden.
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dat is ontstaan vóór 1987 geldt formeel een
saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van
actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij
ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging
geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd.
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet
bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en
omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd.
4.2

Analyses grond
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.
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Tabel 4.1: Gestandaardiseerde analyseresultaten grond (mg/kg d.s.)
Ref Monsters

Waarnemingen

Ba@

Cd

Co

Cu

Hg

Pb

Mo

Ni

Zn

Olie

Aromaten

280

-

-

-

PAK

PCB

-

-

Deellocatie A
M1 A02(2,00-2,20)

olie-waterreactie+,
brandstofgeur+

Deellocatie B
M2 B01(1,00-1,20)

olie-waterreactie+,
brandstofgeur+

M3 B01(1,50-2,00)

brandstofgeur+

B02(0,12-0,50)
M4 B03(0,12-0,50)
B05(0,18-0,50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C01(0,10-0,50) beton+
C04(0,10-0,50)
M5 C08(0,25-0,50)
C13(0,10-0,50)
C15(0,08-0,58)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C03(0,20-0,50)
M6 C09(0,00-0,50)
C12(0,10-0,60)

-

0,62

-

-

0,32

-

-

-

180 -

-

-

C05(1,50-2,00)
C07(1,50-2,00)
C12(1,50-2,00)
C15(1,50-2,00)

-

-

-

-

-

-

-

35

-

-

-

Deellocatie C

M7

ref
waarneming
blanco
Ba@
getal
getal*
getal**

-

: referentie op analysecertificaat
: + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst)
: geen analyse uitgevoerd
: de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920)
: het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet)
: het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde
: het gehalte overschrijdt de T-waarde
: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde

De geselecteerde (meng)monsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het
standaard NEN-pakket. Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen
van de kwaliteit van de grond. Boring A02 (deellocatie A) is geanalyseerd op minerale olie en
vluchtige aromaten. Het standaard NEN-analyse pakket is uitgebreid met een analyse op
minerale olie en een analyse voor vluchtige aromaten voor boring B01 (deellocatie B).
Deellocatie A
In het monster van boring A02, waar zintuiglijk waarnemingen zijn gedaan die kunnen
duiden op een olieverontreinging, is het gehalte minerale olie licht verhoogd. Uit het
oliechromatogram kan worden afgeleid dat de verhoging wordt veroorzaakt door een
lichtere oliecomponent in combinatie met een zwaardere component.
Deellocatie B
In het monster van boring B01, waar in de zandige ondergrond waarnemingen zijn
gedaan die kunnen duiden op een olieverontreinging, zijn de gehalten minerale olie en
vluchtige aromaten niet verhoogd. Ook de overige geanalyseerde parameters zijn niet
verhoogd.
In het monster van boring B01, waar in de kleilaag zintuiglijk een zwakke
brandstofgeur is waargenomen, is het gehalte minerale olie kleiner dan de
achtergrondwaarde.
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In het mengmonster van de kleiige bovengrond van de boringen B2, B3 en B5 zijn alle
gemeten gehalten kleiner dan de achtergrondwaarde en/of detectielimiet.
Deellocatie C
In het mengmonster M5 van de zanderige bovengrond zijn alle gemeten gehalten
kleiner dan de achtergrondwaarde en/of detectielimiet.
In het mengmonster van de kleiige bovengrond M6 zijn de gehalten aan cadmium,
kwik en zink licht verhoogd.
In het mengmonster van de kleiige ondergrond M7 is het gehalte nikkel licht verhoogd.
4.3

Analyses grondwater
De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten zijn
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (μg/l)
Peilbuis

filterstelling Ba
(m-mv)

Cd

Co

Cu

Hg

Pb

Mo

Ni

Zn

VAK

Olie

B

T

E

X

S

N

VOCl

Deellocatie A
A01

1,9-2,9

-

-

-

-

-

-

-

A02

1,9-2,9

0,9

-

-

1,5

-

0,16

-

Deellocatie B
B01

1,5-2,5

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deellocatie C
C07
blanco
getal
getal*
getal**

2,0-3,0

: geen analyse uitgevoerd
: de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet)
: de concentratie overschrijdt de streefwaarde
: de concentratie overschrijdt de T-waarde
: de concentratie overschrijdt de interventiewaarde

Bij deellocatie A is het grondwater geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromaten. Het
grondwater op deellocatie B en C is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze
wordt een breed beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit.
Deellocatie A
In het grondwater afkomstig uit peilbuis A02 zijn de concentraties benzeen, naftaleen
en de som xylenen licht verhoogd.
In het grondwater uit peilbuis A01 zijn geen verhogingen aangetoond.
Deellocatie B
In het grondwater afkomstig uit peilbuis B01 is de concentratie barium licht verhoogd.
Deellocatie C
De barium concentratie in peilbuis C07 is matig verhoogd.

11

5

Project 23452

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie
Noorderwinkels te Nagele is vastgelegd.
Deellocatie A: saneringslocatie Noorderwinkels 2-4
Ter plaatse van de saneringslocatie is de actuele situatie onderzocht. De gestelde hypothese,
dat verhogingen aan minerale olie en/of vluchtige aromaten in de grond en in het grondwater
kunnen worden verwacht, is bevestigd.
Zintuiglijk zijn ter plaatse van de saneringslocatie (boring A02) waarnemingen gedaan die
kunnen duiden op een olieverontreiniging (zwakke olie-waterreactie en brandstofgeur). Uit de
analyseresultaten blijkt dat in de zandige ondergrond ter plaatse van boring A02 een lichte
verhoging met minerale olie is aangetoond. Deze wordt veroorzaakt door een lichtere in
combinatie met een zwaardere oliesoort. In het verleden heeft ter plaatse van boring A02 een
ondergrondse dieseltank gelegen. Deze is verwijderd in 2001 en tegelijkertijd heeft er een
grond- en grondwatersanering plaatsgevonden. Deze lichte verhoging in de ondergrond
(traject 2,0- 2,2 m-mv) wordt hier deels door de voormalige tank veroorzaakt. In het
grondwater afkomstig uit peilbuis A02 zijn enkele vluchtige aromaten licht verhoogd. De
oorzaak van deze verhoging is eveneens de voormalige ondergrondse dieseltank. Het is bekend
dat er een lichte verontreiniging met aromaten in het grondwater is achtergebleven.
Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de saneringslocatie, ter hoogte van boring A02,
een zeer lichte restverontreiniging met minerale olie in de zandige ondergrond aanwezig is en
een lichte verontreiniging met aromaten in het grondwater. De resultaten uit het
evaluatierapport zijn hiermee bevestigd en de actuele situatie is vastgelegd.
Deellocatie B: verdachte locaties Noorderwinkels 2-4 (inpandig)
Ter plaatse van het voormalige garagebedrijf op de locatie Noorderwinkels 2-4 zijn de
verdachte activiteiten inpandig onderzocht. De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de
voormalige ondergrondse afgewerkte olietank, de opslag van smeerolie, de werkplaats en de
smeerruimte verhogingen aan minerale olie en/of vluchtige aromaten en metalen kunnen
worden verwacht, is niet bevestigd.
Zintuiglijk zijn er bij de ondergrondse afgewerkte olietank (boring B01) waarnemingen
gedaan die kunnen duiden op een verontreiniging met minerale olie. In het traject 1,0-2,0 mmv zijn visueel zwakke oliewarnemingen (zwakke olie-waterreactie en brandstofgeur) gedaan.
Echter, analytisch is het gehalte minerale olie kleiner dan de achtergrondwaarde. In de zandige
bodemlaag hierboven, waar zintuiglijk een zwakke brandstofgeur en een zwakke oliewaterreactie zijn waargenomen, zijn geen verhogingen aangetoond voor minerale olie en
vluchtige aromaten en ook geen verhogingen voor de overige geanalyseerde parameters. In
het grondwater afkomstig uit peilbuis B01 is alleen de concentratie barium licht verhoogd.
In een mengmonster van de kleiige bovengrond, direct onder de betonverharding, zijn geen
verhogingen aangetoond voor de geanalyseerde parameters.
Geconcludeerd kan worden dat inpandig, ter plaatse van het voormalige garagebedrijf,
analytisch geen verontreiniging aanwezig is die wordt veroorzaakt door de werkzaamheden
van het garagebedrijf. De visuele oliewaarneming kan echter wel aan de tank worden
gerelateerd.
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Deellocatie C: overig onverdacht terreindeel projectgebied
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van het overige, onverdachte deel van de
onderzoekslocatie lichte verontreinigingen worden verwacht, is grotendeels bevestigd.
In het mengmonster van de kleiige bovengrond van de boringen C03, C09 en C12 zijn lichte
verhogingen aangetoond voor cadmium, kwik en zink. In een mengmonster van de kleiige
ondergrond van de boringen C05, C07, C12 en C15 is een lichte verhoging aangetoond voor
nikkel. In het mengmonster van de zandige bovengrond van de boringen C01, C04, C08, C13
en C15 zijn geen verhogingen aangetoond voor de geanalyseerde parameters. De lichte
verhogingen aan zware metalen komen overeen met de verwachtingen gebaseerd op de
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Noordoostpolder.
In het grondwater afkomstig uit peilbuis C07 is de concentratie barium matig verhoogd.
Verhogingen aan barium worden regelmatig gemeten als gevolg van natuurlijk verhoogde
achtergrondwaarden. Daarnaast kunnen verhogingen worden gemeten als gevolg van een
verstoring van het bodemchemisch evenwicht door plaatsing van de peilbuis. In sommige
situaties is de voorgeschreven wachttijd van zeven dagen te kort en kunnen verhogingen
worden gemeten. Aangezien op deze deellocatie in de grond geen verhogingen aan barium
zijn gemeten en er geen bronnen voor een bariumverontreiniging op het perceel bekend zijn,
wordt de verhoging toegeschreven aan natuurlijke oorzaken. Aanvullend onderzoek wordt ook
voor deze verhoging niet noodzakelijk geacht.
Geconcludeerd kan worden dat op het overige terreindeel van het projectgebied geen
noemenswaardige verontreiniging aanwezig is.
De onderzoeksresultaten van het gehele projectgebied vormen ons inziens geen
belemmeringen voor beoogde bestemmingswijziging.
Aanbevelingen
Bij herontwikkeling van het gebied wordt aanbevolen om op visuele basis de lichte
olieverontreiniging ter plaatse van deellocaties A en B gescheiden te ontgraven en af te voeren.
Dit om mogelijke geuroverlast in de toekomst te voorkomen.
Aanbevolen wordt om de overige grond die tijdens de bouw vrijkomt te hergebruiken binnen
de perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport worden
afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor hergebruik elders,
is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit. Met name bij
grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank of -depot.
Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen
hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek.
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C13

C14

7

C15
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3

Noorder winkels

N
C12

C09

C11
1

C10

(klinker)

8
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C07

C08

C

Ring

6

(gras)
(tegels)

Legenda
- boorpunt
- boorpunt met peilbuis

C06
4

A01

A

A
B
C

- actualisatie saneringslocatie
- verdachte locaties inpandig
- overige onverdachte terreindeel
vml. inriching overeenkomstig met HWvergunning

A02

8 - hefbrug

B

C04

C05

7 - hefbrug
9 - 200 L smeeroliedrum
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10 - 1500 L ondergrondse afgewerkte olietank
2

12 - 5000 L ondergrondse dieselolietank

21

13 - 6000 L ondergrondse (super)benzinetank
C01

C02
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18 - ontluchting

Noorderlaan
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BIJLAGE II

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

Boring:

A01

Boring:
0

0

8

1
30

Klinker

A02
0

0

8

1

Zand, matig fijn, beige

30

Zand, matig fijn, lichtgrijs
50

100

3

Zand, matig fijn, beige
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, lichtgrijs

50

2

Klinker

2

100

3

120

Zand, matig fijn, zwak humeus, grijs

130

4
150

150

8

Zand, matig fijn, geen olie-water
reactie, grijs

150

Zand, matig fijn, zwak humeus,
brokken veen, bruingrijs, twijfel o/w
reactie

9
4

5
5
200

190

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwakke olie-water reactie, zwakke
brandstofgeur, donker bruingrijs

200
10
6
6
240
250

250

Zand, matig fijn, grijs, twijfel olie
water reactie

9
7

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, grijs

250
7

280
290

Boring:

280

8

Veen, bruin

B01

Boring:
0

0

Loze ruimte

0
12

50

50

1

Volledig beton
Klei, matig zandig, zwak humeus,
bruin

2

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

Veen, zwak kleiïg, bruin

B02

0

30

50

290

Klei, zwak zandig, sporen
schelpen, beige
3

2
100

100
9
3

130

4
150

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwakke olie-water reactie, zwakke
brandstofgeur, beige
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwakke olie-water reactie, zwakke
brandstofgeur, grijs

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs
4
140

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
laagjes veen, bruingrijs

150
5

Klei, matig siltig, laagjes veen,
zwakke brandstofgeur, grijs, twijfel
olie

5

100

100

200

200

10
6
250

250

Klei, matig siltig, zwak humeus,
laagjes veen, bruingrijs
7
300

300

Veen, zwak zandig, bruin
8

350

350

Projectnaam: Noorderwinkels te Nagele
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Boring:

B03

Boring:
0

0

12

Volledig beton

B04
0

0

Volledig beton
18

Klei, matig zandig, zwak humeus,
bruin

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige
1

50

50

Klei, zwak zandig, sporen
schelpen, beige

50
60

Klei, zwak zandig, sporen
schelpen, beige

2
2
100

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

100
110

3

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

3
130
140

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
laagjes veen, bruingrijs

150

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
laagjes veen, bruingrijs

6
150

4

4
5
200

200

Boring:

B05

Boring:
0

0

200

200

Volledig beton

C01
0
5
10

0

18

1
50

50

Klei, zwak zandig, sporen
schelpen, beige

Tegel
Zand, matig fijn, beige

Klei, matig zandig, zwak humeus,
bruin

2
1
50

50

Zand, matig fijn, brokken klei,
bruinbeige

2
100

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs
3
140

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
laagjes veen, bruingrijs

150
4

200

200

Projectnaam: Noorderwinkels te Nagele
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Boring:

C02

Boring:
0
5

0
2

25

4
3

50

50

Boring:

0
5

0
2
4
3

Zand, matig fijn, zwak kleiïg,
sporen roest, bruinbeige

50

50

Boring:
0
10

2
1

20

Zand, matig fijn, bruinbeige

C04

0

50

Tegel

C03

gras
Zand, matig fijn, matig humeus,
donkerbruin

50

Zand, matig fijn, beige
Klei, sterk zandig, sporen roest,
bruingrijs

C05
0

0
1
7

Zand, matig fijn, zwak humeus,
bruin

Tegel

gras
Zand, matig fijn, zwak humeus,
bruin

40

50

Zand, zeer fijn, beige

2
60
70

Klei, sterk zandig, matig
schelphoudend, beige
Zand, zeer fijn, matig
roesthoudend, bruinbeige

4
100
110

Zand, zeer fijn, lichtgrijs
5
150

150

Klei, matig siltig, zwak zandig,
donkergrijs
6

200
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Boring:

C06

Boring:
0

0

10

2
1

gras
Zand, matig fijn, matig humeus,
donkerbruin

0

0
1
9

Zand, matig fijn, zwak humeus,
bruin
50

50

C07
gras
Zand, matig fijn, zwak humeus,
bruin

40

50

Zand, zeer fijn, beige

2
60
70

Klei, sterk zandig, matig
schelphoudend, beige
Zand, zeer fijn, matig
roesthoudend, bruinbeige

4
100
110

Zand, zeer fijn, lichtgrijs
5
150

150

Klei, matig siltig, zwak zandig, grijs
6
200

200

Klei, zwak siltig, matig humeus,
laagjes veen, bruingrijs
7
250

250

Veen, zwak zandig, matig siltig,
grijsbruin
8
300

300

Boring:

C08

Boring:
0

0
1
3

50

C09
0

0

25

2
50

gras
Zand, matig fijn, matig humeus,
bruin

gras
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
bruinbeige

2
1
Zand, matig fijn, zwak humeus,
sporen beton, bruinbeige
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Boring:

C10

Boring:
0
5

0
2
4

25

3
50

50

Boring:

Tegel

0

0

8

Zand, matig fijn, beige

Zand, matig fijn, beige

50

50

Boring:
0
10

6
2

gras
Zand, matig fijn, matig humeus,
donkerbruin

C13
0

0

10

2
1

Klei, sterk zandig, matig
schelphoudend, bruingrijs

50

Klinker

2
1

Zand, matig fijn, brokken klei,
bruinbeige

C12

0

C11

50

gras
Zand, matig fijn, matig humeus,
donkerbruin
Zand, matig fijn, sporen roest,
bruinbeige

50

60

Klei, zwak siltig, matig zandig,
zwak roesthoudend, bruin

3
100

100

Zand, zeer fijn, lichtgrijs
4
150

150

Klei, matig siltig, zwak zandig,
brokken veen, donkergrijs
5

200

200
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Boring:

C14

Boring:
0
5

0
2
4

25

3
50

50

Tegel

C15
0

0

8

Zand, matig fijn, beige

Klinker
Zand, matig fijn, beige

7
2

Zand, matig fijn, brokken klei,
bruinbeige
50

60

Zand, zeer fijn, zwak humeus,
lichtgrijs
4
100

5
150

150

Klei, zwak siltig, matig zandig,
brokken veen, donkergrijs
6

200

Projectnaam: Noorderwinkels te Nagele

200
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BIJLAGE III

Project

23452-Noorderwinkels te Nagele

Certificaten

532836

Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 2.0.0

Toetsdatum: 24 april 2015 14:03

Monsterreferentie

1755098

Monsteromschrijving

M1 A02 (200-220)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

5000

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

0.8

10

Lutum

% (m/m ds)

25.0

25

%

79.3

79.3

@

mg/kg ds

55

280

1.4 AW

190

2595

benzeen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.18

-

0.2

0.65

1.1

ethylbenzeen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.18

-

0.2

55.1

110

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

tolueen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.18

-

0.2

16.1

32

xyleen (ortho)

mg/kg ds

< 0.05

< 0.18

xyleen (som m+p)

mg/kg ds

< 0.1

< 0.35

mg/kg ds

0.1

< 0.52

-

0.45

8.725

17

AW

T

I

190

2595

5000

Droogrest
droogrest

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen (o/m/p)

Toetsoordeel monster 1755098:

Overschrijding Achtergrondwaarde

Monsterreferentie

1755100

Monsteromschrijving

M3 B01 (150-200)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

10.6

10

Lutum

% (m/m ds)

25.0

25

%

50.2

50.2

@

130

120

-

Droogrest
droogrest

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds

Toetsoordeel monster 1755100:
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-

<= Achtergrondwaarde

x AW

x maal Achtergrondwaarde
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Certificaten

532836

Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 2.0.0

Toetsdatum: 24 april 2015 14:01

Monsterreferentie

1755099

Monsteromschrijving

M2 B01 (100-120)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

0.9

10

Lutum

% (m/m ds)

1.0

25

81.2

81.2

@

Droogrest
droogrest

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

< 20

< 54

@

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.24

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

<5

< 7.2

-

40

115

190

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds

< 0.05

< 0.05

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

< 10

< 11

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4

<8

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

34

81

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 120

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

benzeen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.18

-

0.2

0.65

1.1

ethylbenzeen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.18

-

0.2

55.1

110

tolueen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.18

-

0.2

16.1

32

xyleen (ortho)

mg/kg ds

< 0.05

< 0.18

xyleen (som m+p)

mg/kg ds

< 0.1

< 0.35

mg/kg ds

0.1

< 0.52

-

0.45

8.725

17

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

mg/kg ds

0.005

< 0.024

-

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen (o/m/p)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 1755099:
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Monsterreferentie

1755101

Monsteromschrijving

M4 B02 (12-50) B03 (12-50) B05 (18-50)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

4.7

10

Lutum

% (m/m ds)

7.6

25

70.7

70.7

@

Droogrest
droogrest

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

31

71

@

cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.23

0.33

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

3.5

7.6

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

7.5

12

-

40

115

190

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds

0.11

0.14

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

17

23

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

10

20

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

55

96

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 52

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

0.06

0.06

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.38

0.38

-

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0015

mg/kg ds

0.005

< 0.010

-

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 1755101:
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Monsterreferentie

1755102

Monsteromschrijving

M5 C08 (25-50) C04 (10-50) C01 (10-50) C13 (10-50) C15 (8-58)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

1.7

10

Lutum

% (m/m ds)

7.1

25

79.1

79.1

@

Droogrest
droogrest

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

24

57

@

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.22

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

3.4

7.7

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

5

8.8

-

40

115

190

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds

0.09

0.12

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

15

22

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

10

20

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

51

96

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 120

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

0.06

0.06

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

0.24

0.24

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

0.07

0.07

chryseen

mg/kg ds

0.09

0.09

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

0.06

0.06

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.09

0.09

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.05

0.05

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.76

0.76

-

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

mg/kg ds

0.005

< 0.024

-

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 1755102:
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Monsterreferentie

1755103

Monsteromschrijving

M6 C03 (20-50) C09 (0-50) C12 (10-60)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

2.9

10

Lutum

% (m/m ds)

15.2

25

%

74.1

74.1

Droogrest
droogrest

@

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

47

69

cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.45

0.62

kobalt (Co)

mg/kg ds

4.9

7.0

koper (Cu)

mg/kg ds

13

18

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds

0.27

0.32

lood (Pb)

mg/kg ds

39

49

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

nikkel (Ni)

mg/kg ds

14

zink (Zn)

mg/kg ds

130

180

mg/kg ds

< 35

< 84

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

0.07

0.07

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.38

0.38

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

mg/kg ds

0.005

< 0.017

@
1.0 AW

0.6

6.8

13

-

15

102.5

190
190

-

40

115

0.15

18.075

36

-

50

290

530

< 1.0

-

1.5

95.75

190

19

-

35

67.5

100

1.3 AW

140

430

720

-

190

2595

5000

-

1.5

20.75

40

-

0.02

0.51

1

2.1 AW

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 1755103:
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Monsterreferentie

1755104

Monsteromschrijving

M7 C05 (150-200) C07 (150-200) C12 (150-200) C15 (150-200)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

15.7

10

Lutum

% (m/m ds)

13.9

25

43

43.0

@

Droogrest
droogrest

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

56

87

@

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.13

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

7.6

12

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

11

12

-

40

115

190

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds

0.08

0.09

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

18

19

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

24

35

1.0 AW

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

56

68

-

140

430

720

mg/kg ds

170

110

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.022

mg/kg ds

0.35

< 0.22

-

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.00045

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.00045

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.00045

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.00045

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.00045

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.00045

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.00045

mg/kg ds

0.005

< 0.0031

-

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 1755104:
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

x AW

x maal Achtergrondwaarde

-

<= Achtergrondwaarde
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Voldoet aan Achtergrondwaarde

Project

23452-Noorderwinkels te Nagele

Certificaten

533849

Toetsing

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 1.1.0

Toetsdatum: 11 mei 2015 09:02

Monsterreferentie

1757884

Monsteromschrijving

A01-1-1 A01 (190-290)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

600

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

µg/l

< 50

-

50

325

benzeen

µg/l

< 0.2

-

0.2

15.1

30

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

4

77

150

naftaleen

µg/l

< 0.02

-

0.01

35.005

70

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

xyleen (ortho)

µg/l

< 0.1

xyleen (som m+p)

µg/l

< 0.2

µg/l

0.2

-

0.2

35.1

70

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen

Toetsoordeel monster 1757884:

Voldoet aan Streefwaarde

Monsterreferentie

1757885

Monsteromschrijving

A02-1-1 A02 (190-290)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

-

50

325

600

4.5 S

0.2

15.1

30

4

77

150

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

µg/l

< 50

Vluchtige aromaten
benzeen

µg/l

0.9

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

naftaleen

µg/l

0.16

16 S

0.01

35.005

70

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

xyleen (ortho)

µg/l

0.2

xyleen (som m+p)

µg/l

1.3

µg/l

1.5

0.2

35.1

70

Sommaties aromaten
som xylenen

Toetsoordeel monster 1757885:
Legenda
-

<= Streefwaarde

xS

x maal Streefwaarde
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Overschrijding Streefwaarde

Project

23452-Noorderwinkels te Nagele

Certificaten

533849

Toetsing

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 1.1.0

Toetsdatum: 11 mei 2015 09:03

Monsterreferentie

1757886

Monsteromschrijving

B01-1-1 B01 (150-250)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

625

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)

µg/l

110

2.2 S

50

337.5

cadmium (Cd)

µg/l

< 0.2

-

0.4

3.2

6

kobalt (Co)

µg/l

<2

-

20

60

100

koper (Cu)

µg/l

<2

-

15

45

75

kwik (Hg) FIAS/Fims

µg/l

< 0.05

-

0.05

0.175

0.3

lood (Pb)

µg/l

<2

-

15

45

75

molybdeen (Mo)

µg/l

<2

-

5

152.5

300

nikkel (Ni)

µg/l

<3

-

15

45

75

zink (Zn)

µg/l

46

-

65

432.5

800

µg/l

< 50

-

50

325

600

benzeen

µg/l

< 0.2

-

0.2

15.1

30

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

4

77

150

naftaleen

µg/l

< 0.02

-

0.01

35.005

70

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

xyleen (ortho)

µg/l

< 0.1

xyleen (som m+p)

µg/l

< 0.2

µg/l

0.2

-

0.2

35.1

70

dichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

0.01

500.005

1000

1,1-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

453.5

900

1,2-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

203.5

400

1,1-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,2-dichlooretheen (trans)

µg/l

< 0.1

1,2-dichlooretheen (cis)

µg/l

< 0.1

1,1-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,2-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,3-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

trichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

6

203

400

tetrachloormethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,1,1-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

150.005

300

1,1,2-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

65.005

130

trichlooretheen

µg/l

< 0.2

-

24

262

500

tetrachlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

20.005

40

vinylchloride

µg/l

< 0.2

-

0.01

2.505

5

som C+T dichlooretheen

µg/l

0.1

-

0.01

10.005

20

som dichloorpropanen

µg/l

0.4

-

0.8

40.4

80

< 0.2

@

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan

µg/l

Toetsoordeel monster 1757886:
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Monsterreferentie

1757887

Monsteromschrijving

C07-1-1 C07 (200-300)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

625

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)

µg/l

340

1.0 T

50

337.5

cadmium (Cd)

µg/l

< 0.2

-

0.4

3.2

6

kobalt (Co)

µg/l

<2

-

20

60

100

koper (Cu)

µg/l

2.1

-

15

45

75

kwik (Hg) FIAS/Fims

µg/l

< 0.05

-

0.05

0.175

0.3

lood (Pb)

µg/l

<2

-

15

45

75

molybdeen (Mo)

µg/l

<2

-

5

152.5

300

nikkel (Ni)

µg/l

4.9

-

15

45

75

zink (Zn)

µg/l

33

-

65

432.5

800

µg/l

< 50

-

50

325

600

benzeen

µg/l

< 0.2

-

0.2

15.1

30

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

4

77

150

naftaleen

µg/l

< 0.02

-

0.01

35.005

70

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

xyleen (ortho)

µg/l

< 0.1

xyleen (som m+p)

µg/l

< 0.2

µg/l

0.2

-

0.2

35.1

70

dichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

0.01

500.005

1000

1,1-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

453.5

900

1,2-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

203.5

400

1,2-dichlooretheen (trans)

µg/l

< 0.1

1,1-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,2-dichlooretheen (cis)

µg/l

< 0.1

1,1-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,2-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,3-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

trichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

6

203

400

tetrachloormethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,1,1-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

150.005

300

1,1,2-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

65.005

130

trichlooretheen

µg/l

< 0.2

-

24

262

500

tetrachlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

20.005

40

vinylchloride

µg/l

< 0.2

-

0.01

2.505

5

som C+T dichlooretheen

µg/l

0.1

-

0.01

10.005

20

som dichloorpropanen

µg/l

0.4

-

0.8

40.4

80

< 0.2

@

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan

µg/l

Toetsoordeel monster 1757887:
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-

<= Streefwaarde

xS

x maal Streefwaarde

xT

x maal Tussenwaarde
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BIJLAGE IV

Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw F. Verhagen
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

23452-Noorderwinkels te Nagele
Project 532836
532836_certificaat_v1
PWRE-NBYW-WLGF-PAUI
7 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 24 april 2015
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
F +31-(0)20-597 66 89
klantenservice@omegam.nl
www.omegam.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 7
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 532836
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1755098 = M1 A02 (200-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

17/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
1755098
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)

79,3
0,8

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

55

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
mg/kg ds
S ethylbenzeen
mg/kg ds
S naftaleen
mg/kg ds
S tolueen
mg/kg ds
S xyleen (ortho)
mg/kg ds
S xyleen (som m+p)
mg/kg ds
S som xylenen (o/m/p)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,10
0,10

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Tabel 2 van 7
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 532836
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1755099 = M2 B01 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

17/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
1755099
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd
81,2
0,9
<1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) FIAS/Fims
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

< 20
< 0,20
< 3,0
< 5,0
< 0,05
< 10
< 1,5
<4
34

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds
Vluchtige aromaten:
S benzeen
mg/kg ds
S ethylbenzeen
mg/kg ds
S naftaleen
mg/kg ds
S tolueen
mg/kg ds
S xyleen (ortho)
mg/kg ds
S xyleen (som m+p)
mg/kg ds
S som xylenen (o/m/p)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35
< 0,05
< 0,05
***
< 0,05
< 0,05
< 0,10
0,10

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Tabel 3 van 7
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 532836
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1755099 = M2 B01 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

17/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
1755099
Grond

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Tabel 4 van 7
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 532836
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1755100 = M3 B01 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

17/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
1755100
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd
50,2
10,6
130

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Tabel 5 van 7
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 532836
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1755101 = M4 B02 (12-50) B03 (12-50) B05 (18-50)
1755102 = M5 C08 (25-50) C04 (10-50) C01 (10-50) C13 (10-50) C15 (8-58)
1755103 = M6 C03 (20-50) C09 (0-50) C12 (10-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) FIAS/Fims
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

17/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
1755101
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd

17/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
1755102
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd

17/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
1755103
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd

70,7
4,7
7,6

79,1
1,7
7,1

74,1
2,9
15,2

31
0,23
3,5
7,5
0,11
17
< 1,5
10
55

24
< 0,20
3,4
5,0
0,09
15
< 1,5
10
51

47
0,45
4,9
13
0,27
39
< 1,5
14
130

< 35

< 35

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,06
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,38

< 0,05
0,06
< 0,05
0,24
0,07
0,09
0,06
0,09
0,05
< 0,05
0,76

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,07
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,38

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Tabel 6 van 7
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 532836
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1755104 = M7 C05 (150-200) C07 (150-200) C12 (150-200) C15 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

17/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
1755104
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd
43,0
15,7
13,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) FIAS/Fims
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

56
< 0,20
7,6
11
0,08
18
< 1,5
24
56

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

170

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Tabel 7 van 7
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 532836
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
* * * Betekent dat de verbinding met twee verschillende methoden is geanalyseerd. Ten aanzien van deze verbinding is
een voorkeursrapportage ingesteld. Het gerapporteerde resultaat heeft de voorkeur boven het van * * * voorziene
resultaat.
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Oliechromatogram 1 van 3

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

1755098
23452-Noorderwinkels te Nagele
M1 A02 (200-220)
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

29 %
37 %
28 %
6%

minerale olie gehalte: 55 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking AP04
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

:
:
:
:
:

Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up
: Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Oliechromatogram 2 van 3

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

1755100
23452-Noorderwinkels te Nagele
M3 B01 (150-200)
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

10 %
20 %
64 %
6%

minerale olie gehalte: 130 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking AP04
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

:
:
:
:
:

Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up
: Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Oliechromatogram 3 van 3

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

1755104
23452-Noorderwinkels te Nagele
M7 C05 (150-200) C07 (150-200) C12 (150-200) C15 (150-200)
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

4%
24 %
65 %
6%

minerale olie gehalte: 170 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking AP04
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

:
:
:
:
:

Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up
: Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 532836
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

potnr

1755098

M1 A02 (200-220)

A02

2-2.2

0028087DI

1755099

M2 B01 (100-120)

B01

1-1.2

0028089DI

1755100

M3 B01 (150-200)

B01

1.5-2

1867485AA

1755101

M4 B02 (12-50) B03 (12-50) B05 (18-50)

B03
B05
B02

0.12-0.5
0.18-0.5
0.12-0.5

1780589AA
1870811AA
1871419AA

1755102

M5 C08 (25-50) C04 (10-50) C01 (10-50) C13 (10-50)
C15 (8-58)

C01
C04
C13
C08
C15

0.1-0.5
0.1-0.5
0.1-0.5
0.25-0.5
0.08-0.58

1780793AA
1871506AA
1867422AA
1780596AA
1780598AA

1755103

M6 C03 (20-50) C09 (0-50) C12 (10-60)

C09
C12
C03

0-0.5
0.1-0.6
0.2-0.5

1867427AA
1867426AA
1780853AA

1755104

M7 C05 (150-200) C07 (150-200) C12 (150-200) C15
(150-200)

C12
C05
C07
C15

1.5-2
1.5-2
1.5-2
1.5-2

1867420AA
1871507AA
1780537AA
1780588AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 532836
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Samplemate
Droogrest
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
Aromaten (BTEXXN)
PCBs

:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN
6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3030 prestatieblad 1
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWRE-NBYW-WLGF-PAUI

Ref.: 532836_certificaat_v1

Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw F. Verhagen
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

23452-Noorderwinkels te Nagele
Project 533849
533849_certificaat_v1
TWJX-TEVE-XNBP-MBRQ
3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 4 mei 2015
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
F +31-(0)20-597 66 89
klantenservice@omegam.nl
www.omegam.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 533849
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1757884 = A01-1-1 A01 (190-290)
1757885 = A02-1-1 A02 (190-290)
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (ortho)
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l

24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
1757884
Grondwater

24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
1757885
Grondwater

< 50

< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
0,2

0,9
< 0,2
0,16
< 0,2
< 0,2
0,2
1,3
1,5

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TWJX-TEVE-XNBP-MBRQ

Ref.: 533849_certificaat_v1

Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 533849
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1757886 = B01-1-1 B01 (150-250)
1757887 = C07-1-1 C07 (200-300)
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S kwik (Hg) FIAS/Fims
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (ortho)
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,2-dichlooretheen (trans)
µg/l
S 1,2-dichlooretheen (cis)
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S vinylchloride
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan
µg/l

24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
1757886
Grondwater

110
< 0,2
<2
<2
< 0,05
<2
<2
<3
46
< 50

24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
1757887
Grondwater

340
< 0,2
<2
2,1
< 0,05
<2
<2
4,9
33
< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
0,2

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
0,2

< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
0,1
0,4

< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
0,1
0,4

< 0,2

< 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TWJX-TEVE-XNBP-MBRQ

Ref.: 533849_certificaat_v1

Tabel 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 533849
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TWJX-TEVE-XNBP-MBRQ

Ref.: 533849_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 533849
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

potnr

1757884

A01-1-1 A01 (190-290)

A01

1.9-2.9

0216606YA

1757885

A02-1-1 A02 (190-290)

A02

1.9-2.9

0216607YA

1757886

B01-1-1 B01 (150-250)

B01
B01

1.5-2.5
1.5-2.5

0216575YA
0140931MM

1757887

C07-1-1 C07 (200-300)

C07
C07

2-3
2-3

0216612YA
0140937MM

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TWJX-TEVE-XNBP-MBRQ

Ref.: 533849_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 533849
: 23452-Noorderwinkels te Nagele
: Grondslag Kamerik

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TWJX-TEVE-XNBP-MBRQ

Ref.: 533849_certificaat_v1

BIJLAGE V

Verklarende woordenlijst
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te
stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater
Boven- en ondergrond

Grondwater

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink)

*

*

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)

*

Polychloorbifenylen (PCB)

*

Minerale olie

*

*

Vluchtige aromaten (BTEXSN)

*

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)

*

m-mv: diepte in meter minus maaiveld
pH: zuurgraad
EC: Geleidingsvermogen
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd.
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond
gelijk aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk
een aanvullend/nader onderzoek nodig is.
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’.
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’.
Gebruikte afkortingen van stoffen:
Ba

Barium

Olie

Minerale olie

Cd

Cadmium

VAK

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Co

Kobalt

B

Benzeen

Cu

Koper

T

Tolueen

Hg

Kwik

E

Ethylbenzeen

Pb

Lood

X

Xylenen

Mo

Molybdeen

S

Styreen

Ni

Nikkel

Naft.

Naftaleen

Zn

Zink

VOCl

Vluchtige Organochloorverbindingen

PAK

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

PCB

Polychloorbifenylen

Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf.
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand.
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.

1

Conserveringstermijnen:
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn.
Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader
onderzoek. Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een
analysecertificaat. De maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden
(aromaten, naftaleen) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7
dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware
metalen 6 maanden). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009).
De conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat
niet meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype).
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen.
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd
worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop
een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van
de conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment
van monstername.

2
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1
Inleiding

De gemeente Noordoostpolder is bezig met de uitwerking van de bestemmingsplannen
Schokkererf en Noorderwinkels te Nagele. De betreffende locaties zijn indicatief weergegeven in figuur 1.

Akkerstraat

Noorderwinkels

Schokkererf

Ploegstraat
Figuur 1: Impressie van de locaties Schokkererf en Noorderwinkels te Nagele

In het bestemmingsplan worden op de betreffende locaties nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in de vorm van woningen mogelijk gemaakt. De beoogde woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de hoofdroute Akkerstraat - Ploegstraat. Derhalve is
akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk. De gemeente
Noordoostpolder heeft Goudappel Coffeng BV opdracht gegeven om dit akoestisch onderzoek uit te voeren.
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Leeswijzer
Het wettelijk kader rond wegverkeerslawaai is beschreven in hoofdstuk 2. De uitgangspunten van het onderzoek zijn uiteengezet in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is ingegaan op
de resultaten van het akoestisch onderzoek. De rapportage sluit af met de belangrijkste
bevindingen in hoofdstuk 5.
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2
Wet en regelgeving

De Wet en regelgeving omtrent geluidhinder is beschreven in de Wet geluidhinder en het
besluit geluidhinder. In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste aspecten beschreven.

2.1

Zonering

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. Dit is de zone langs een weg waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn de wegen:
■ die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
■ waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h.
Elke weg heeft een eigen geluidszone. De toetsing van de geluidsbelasting vindt plaats
per bron. De breedte van de zone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van
de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. In tabel 2.1 is een overzicht weergegeven van de geldende breedtes van geluidszones per type weg.
aantal rijstroken

wegligging binnen stedelijk gebied wegligging buiten stedelijk gebied

2

200 m

250 m

3 of 4

350 m

400 m

n.v.t.

600 m

5 of meer

Tabel 2.1: Overzicht breedte geluidszones per wegtype

In voorliggende situatie is sprake van een binnenstedelijke situatie en hebben de Akkerstraat en de Ploegstraat een geluidszone van 200 m aan weerzijden van de weg. De bestemmingsplannen Schokkererf en Noorderwinkels zijn beide gelegen binnen deze geluidszones. De route Akkerstraat – Ploegstraat ploegstraat is in voorliggend akoestisch
onderzoek als 1 geluidsbron beschouwd. Daarnaast is het plan Schokkererf gelegen binnen de geluidszone van de Eggestraat. Het plan noorderwinkels is nog gelegen binnen
de geluidszone van de Zuidwesterringweg.

www.goudappel.nl
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2.2

Geluidscriteria

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen, waarin akoestisch onderzoek uitgevoerd
dient te worden. In tabel 2.2 zijn de geluidscriteria weergegeven, waaraan in deze
verschillende situaties moet worden voldaan.
binnenstedelijke situatie
voorkeurs- maximale ontwoning

weg

nieuw

buitenstedelijke situatie
voorkeurs- maximale ont-

grenswaarde

heffing

grenswaarde

nieuw

48 dB

58 dB

48 dB

heffing
53 dB

bestaand

nieuw

48 dB

63 dB

48 dB

58 dB

bestaand

in reconstructie

48 dB

68 dB

48 dB

68 dB

nieuw

bestaand

48 dB

63 dB

48 dB

53 dB

Tabel 2.2: Situaties, zoals beschreven in de Wet geluidhinder

In voorliggende situatie is sprake van nieuwe woningen binnen de geluidszone van bestaande wegen in een binnenstedelijke situatie. Voor de nieuwe woningen geldt een
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Onder bepaalde voorwaarden is een maximale ontheffingswaarde mogelijk met een maximum van 63 dB.

Hogere grenswaarden
In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas
kunnen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugdringen van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn of overwegende
bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,
landschappelijke of financiële aard.
De prioriteit die de Wet geluidhinder geeft aan geluidreducerende oplossingen is als
volgt:
1.
bronmaatregelen, zoals verkeers- en wegdekmaatregelen;
2.
overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woning en
de weg, schermen en wallen;
3.
ontvangermaatregelen, zoals toepassing van gevelwering of ‘dove gevels’; dit
zijn gevels zonder te openen delen.

Correctie artikel 110g Wet geluidhinder
Op de geluidsbelasting mag een correctie worden toegepast conform artikel 110g Wet
geluidhinder. Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of hoger geldt in beginsel een correctie van -2 dB1. Voor wegen met een maximumsnelheid lager dan 70
km/h geldt een correctie van -5 dB.

1

www.goudappel.nl

Op een geluidsbelasting van 56 dB mag een correctie van -3 dB worden toegepast; op een geluidsbelasting van 57 dB mag een correctie van -4 dB worden toegepast. In overige gevallen
geldt een correctie van -2dB voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer.

Akoestisch onderzoek Schokkererf en Noorderwinkels te Nagele

8

2.2.2

Maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt (in geval van ontheffing) eisen met betrekking tot het geluidsniveau in de geluidgevoelige vertrekken van geluidgevoelige bestemmingen. In het besluit
is opgenomen dat in verblijfsruimten van woningen voldaan moet worden aan een maximale binnenwaarde van 33 dB. Hierbij dient te worden gerekend met de
geluidsbelastingen van alle bronnen gezamenlijk, de gecumuleerde geluidsbelasting.
Op een gecumuleerde geluidsbelasting is geen correctie volgens artikel 110g van de Wet
geluidhinder van toepassing.

2.2.3

Gevolgen elders

Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving
sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In
de Wet geluidhinder is sprake van gevolgen elders wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer in de plansituatie ten opzichte van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. Van een dergelijke toename is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt met 40% of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling).
Het onderzoek naar gevolgen elders is wettelijk gezien niet meer dan een constatering
van de toe- en afnamen van de geluidsbelasting. Er is namelijk geen verplichting tot het
treffen van geluidreducerende maatregelen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het echter wel gewenst af te wegen of voor deze situaties maatregelen mogelijk zijn. Dit is ter afweging aan het bevoegd gezag.
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3
Uitgangspunten

3.1

Rekenmethodiek

Het onderzoek is uitgevoerd conform Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). Gerekend is met het programma GeoMilieu,
versie 2.62.

3.2

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Noordoostpolder. Het betreft
verkeerstellingen uit het jaar 2011. In voorliggend onderzoek is de geluidssituatie inzichtelijk gemaakt voor het zichtjaar 2025. Om te komen tot deze verkeersintensiteiten zijn
de verkeerscijfers uit 2011 met 1,5 % per jaar opgehoogd. Daarnaast is rekening gehouden met de extra planbijdrage van het verkeer in de plansituatie. Dit ten opzichte van de
situatie in het vigerende bestemmingsplan. Een overzicht van deze ontwikkelingen is opgenomen in tabel 3.1. Daarbij is uitgegaan van de CROW kencijfers, uitgaande van een
weinig stedelijke ligging en een gemiddeld autobezit voor de gemeente Noordoostpolder.
Voor het deelgebied Zuiderwinkels is er vanuit gegaan dat deze verkeersbewegingen
reeds aanwezig zijn in de huidige situatie.
Voor de verdeling van de verkeersstromen is uitgegaan van 50 % van het verkeer in
noordelijke richting en 50 % van het verkeer in zuidelijke richting. Voor de Eggestraat is
vervolgens nog uitgegaan van 25 % van het extra verkeer.

www.goudappel.nl

Akoestisch onderzoek Schokkererf en Noorderwinkels te Nagele

10

Locatie

Omvang

Extra verkeersbewegingen (ritten per etmaal)

Deelgebied Schokkererf
appartementen

14,0

72,8

supermarkt m2 bvo

900,0

737,1

winkelunit m2 bvo

100,0

55,0

winkelunit m2 bvo

100,0

55,0

18,0

135,0

4,0

30,0*

stofferingszaak

270,0

23,9*

supermarkt

430,0

352,2*

kringloopwinkel

150,0

20,4*

4,0

14,0

Deelgebied Noorderwinkels
woningen grondgebonden
Deelgebied Zuiderwinkels
woningen 2 + 2 bedrijfswoningen

Deelgebied Mierenhoop
woningen grondgebonden

Totaal aantal extra verkeersbewegingen

1085

* Voor dit deelgebied is er vanuit gegaan dat het aantal ritten deel uitmaakt van de huidige verkeersbewegingen die geteld zijn.

Tabel 3.1: Extra verkeersgeneratie als gevolg van de voorgenomen plannen

De verkeersgegevens zijn gepresenteerd in tabel 3.2. De betreffende wegvakken komen
overeen met de aangegeven locaties in figuur 3.1.
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4
3
1
2

Figuur 3.1: Overzicht van de locaties ten behoeve van de verkeerscijfers

nr

wegvak

verkeersinten-

verkeersinten-

siteit 2011

siteit 2025

(mvt/etmaal)

autonoom

planbijdrage verkeersintensiteit
(mvt/etmaal)

2025 plan
(mvt/etmaal)

(mvt/etmaal)
1

Eggestraat

1320

1620

270

1890

2

Ploegstraat

2750

3390

540

3930

3

Akkerstraat

3310

4080

540

4620

4

Zuidwesterringweg

1100

1350

270

1620

Tabel 3.2: Overzicht verkeersgegevens (weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten, afgerond op honderdtallen)

Verdeling van het verkeer
De gehanteerde verdeling van het verkeer is weergegeven in tabel 3.3. Deze gegevens
zijn ontleend aan de door de gemeente aangeleverde verkeerstellingen. De % middelzwaar- en zwaar vrachtverkeer zijn vermeld. Het overige aandeel van het verkeer betreft
lichte motorvoertuigen.
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gemiddeld uurpercentage t.o.v.

vrachtverkeer

vrachtverkeer

vrachtverkeer

etmaal (%/h)

dagperiode

avondperiode

nachtperiode

(7(7-19h)

(19(19-23h)

(23(23 -7h)

dagperiode

nacht-

middel-

zwaar

middel-

zwaar

middel-

zwaar

periode (19- periode (23-

avond-

zwaar

vracht-ver-

zwaar

vrachtver-

zwaar

vracht-ver-

vracht-ver-

keer

vrachtver-

keer (%)

vrachtver-

keer (%)

keer (%)

(%)

keer (%)

(7-19h)

23h)

6h)

wegvak

keer (%)

1.

Eggestraat

6.7

2.8

1.1

7.4

7.5

4.1

6.8

5.2

4.3

2.

Ploegstraat

6.5

3.6

1.0

9.1

8.1

4.3

4.1

10.0

6.7

3.

Akkerstraat

6.6

3.4

0.9

8.2

8.0

3.8

4.2

7.2

5.6

4.

Zuidwesterringweg

6.6

3.4

0.9

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

Tabel 3.3: Gehanteerde verkeersverdeling

Maximumsnelheden
Voor beide beschouwde wegen is binnen de bebouwde kom uitgegaan van een maximum snelheid van 50 km/h.

3.3

Overige omgevingskenmerken

Wegdekverharding
Voor de beschouwde wegen is uitgegaan van conventionele asfaltverharding zonder geluidsreducerende werking. De provincie gaat op korte termijn groot onderhoud uitvoeren
aan de doorgaande route door Nagele. Het kruispunt Akkerstraat – Eggestraat is op dit
moment uitgevoerd met elementenverharding. De provincie gaat dit vervangen door asfaltverharding. Hier is in voorliggend akoestisch onderzoek al rekening mee gehouden.

Reflectie en bodemdemping
De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere ‘objecten’ hebben een geluidreflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn
volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze doorgerekend.

Hoogteligging en bebouwingshoogtes
Binnen Nagele zijn geen grote hoogteverschillen aanwezig die van invloed zijn op de geluidsbelasting. Wel is uitgegaan van de huidige hoogte van de bebouwing en de beoogde
bebouwingshoogtes voor de nieuwe ontwikkelingen. De aanwezige bebouwing zorgt
voor afscherming en reflectie van het wegverkeerslawaai.

Waarneempunten
Een overzicht van de waarneempunten is weergegeven in bijlage 1. Voor de nieuwe ontwikkellocaties is (afhankelijk van de vormgeving) uitgegaan van de waarneemhoogtes
1,5; 4,5 en 7,5 meter, representatief voor respectievelijk de begane grond, de eerste verdieping en de tweede verdieping.
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4
Resultaten

4.1

Schokkererf

Geluidsbelasting ten gevolge van Akkerstraat - Ploegstraat
Voor de beoogde appartementen boven de supermarkt is ten gevolge van het verkeer op
de route Akkerstraat – Ploegstraat een maximale geluidsbelasting berekend van 54 dB.
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt met maximaal 6 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden.
Een impressie van de geluidsbelastingen ten gevolge van de route Akkerstraat - Ploegstraat is weergegeven in figuur 4.1. De geluidscontouren zijn weergegeven in figuur 4.2.
De resultaten per waarneempunt en waarneemhoogte zijn weergegeven in tabel B2.1
van bijlage 2.

Figuur 4.1: Berekende geluidsbelastingen locatie Schokkererf (eerste waarde is eerste
verdieping grond en tweede waarde is tweede verdieping, inclusief correctie
conform artikel 110g Wgh)
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Figuur 4.2: Impressie van de berekende geluidscontouren locatie Schokkererf (waarneemhoogte 4,5 m, inclusief correctie conform artikel 110g Wgh)

Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is nader onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. In paragraaf 4.4 is hier nader op
ingegaan.

Geluidsbelasting ten gevolge van Eggestraat
De geluidsbelasting ten gevolge van de Eggestraat is weergegeven in tabel B2.2 van bijlage 2. De maximaal berekende geluidsbelasting ten gevolge van de Eggestraat bedraagt
44 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee niet overschreden en aanvullend akoestisch onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen ten gevolge van de Eggestraat is niet noodzakelijk.
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4.2

Noorderwinkels

Geluidsbelasting ten gevolge van Akkerstraat - Ploegstraat
Voor de beoogde woningen op de locatie Noorderwinkels is op de westgevel een maximale geluidsbelasting berekend van 50 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt daarmee
met maximaal 2 dB overschreden. Op de begane grond wordt wel overal voldaan aan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet
overschreden.
Een overzicht van de berekende geluidsbelastingen is weergegeven in figuur 4.3 en tabel
B3.1 van bijlage 3. In figuur 4.4 is een impressie weergegeven van de berekende geluidscontouren.

Figuur 4.3: Berekende geluidsbelastingen locatie Noorderwinkels (eerste waarde is begane grond en tweede waarde is eerste verdieping, inclusief correctie conform artikel 110g Wgh)

Geluidsbelasting ten gevolge van de Zuidwesterringweg
De berekende geluidsbelasting ten gevolge van de Zuidwesterringweg is weergegeven
in tabel B3.2 van bijlage 3. Ten gevolge van de Zuidwesterringweg zijn relatief lage geluidsbelastingen berekend (lager dan 40 dB). Dit komt door de relatief grote afstand van
de weg tot de woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden
en een aanvullend onderzoek naar de geluidsreducerende maatregelen is niet noodzakelijk.
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Figuur 4.4: Impressie van de berekende geluidscontouren (waarneemhoogte 4,5 m, inclusief correctie conform artikel 110g Wgh)

Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is nader onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. In paragraaf 4.4 is hier nader op
ingegaan.

4.3

Gevolgen elders

Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving
sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In
de Wet geluidhinder is sprake van gevolgen elders wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer in de plansituatie ten opzichte van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. Van een dergelijke toename is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt met 40% of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling).
Zoals in paragraaf 3.2 beschreven, worden als gevolg van de plannen circa 1.100 motorvoertuigen/etmaal extra verwacht. Voor de hoofdwegen waarvoor verkeersintensiteiten
beschikbaar zijn, is onderzocht of er sprake is van waarneembare geluidstoenames op
basis van de aangenomen verkeersverdeling.
Voor de hoofdroute worden geen toenames van 40% of meer verwacht in het aantal verkeersbewegingen. Derhalve is geen sprake van significante toenames van de geluidsbelasting met 2 dB of meer.

www.goudappel.nl

Akoestisch onderzoek Schokkererf en Noorderwinkels te Nagele

17

4.4

Geluidsreducerende
Geluidsreducerende maatregelen

4.4.1

Schokkererf

Voor de appartementen boven de beoogde supermarkt is een maximale geluidsbelasting
berekend van 54 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt daarmee met 6 dB overschreden.
Doormiddel van het toepassen van een bronmaatregel in de vorm van geluidsreducerend
asfalt, kan de geluidsbelasting worden gereduceerd met circa 3 dB (afhankelijk van de
toepassing op het kruispunt). Een reductie tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is met
behulp van geluidsreducerend asfalt niet mogelijk.
Het toepassen van geluidsafschermende maatregelen is in voorliggende situatie lastig.
Dit komt mede door de hogere ligging van de appartementen. Met een geluidswal van
4,0 m kan alleen op de eerste verdieping voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde.
Voor de tweede verdieping is een nog hogere geluidsafscherming nodig. Het toepassen
van een relatief omvangrijke geluidsafschermende maatregelen lijkt in voorliggende situatie geen reële optie in een dergelijke stedelijke omgeving.
Ook een combinatie van geluidsreducerend asfalt en een lagere afscherming is een mogelijkheid. Deze combinatie is in voorliggende rapportage niet inzichtelijk gemaakt.
Bovengenoemde maatregelen lijken geen reële optie om de geluidsbelasting te reduceren. Om het plan doorgang te laten vinden dient bij het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Noordoostpolder een hogere grenswaarde te worden aangevraagd. Wel dient daarbij voldaan te worden aan de maximale binnenwaarde conform
het Bouwbesluit. Hiervoor is de gecumuleerde geluidsbelasting van belang zonder correctie conform artikel 110g. Deze geluidsbelasting is weergegeven in tabel B4.1 van bijlage
4.

4.4.2

Noorderwinkels

Voor de nieuwe woningen in het plangebied Noorderwinkels is voor de eerste verdieping
een maximale geluidsbelasting berekend van 50 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt
hier met 2 dB overschreden. Een dergelijke geluidstoename is te reduceren door op de
Akkerstraat asfaltverharding toe te passen met een geluidsreductie van tenminste 2 dB.
Een andere optie is om een geluidswal tussen de weg en de woningen aan te leggen. De
geluidswal dient daarbij minimaal 2,0 m hoog te zijn en direct langs het bestaande fietspad gerealiseerd te worden. Afgewogen dient te worden of dit een reële optie is in een
dergelijke stedelijke omgeving.
Wanneer bovengenoemde maatregelen niet reëel inpasbaar blijken, kan bij het college
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder een hoger grenswaarde worden aangevraagd voor de eerstelijns bebouwing. Wel dient daarbij voldaan te
worden aan de maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit. Hiervoor is de gecumuleerde geluidsbelasting van belang zonder correctie conform artikel 110g. Deze geluidsbelasting is weergegeven in tabel B4.1 van bijlage 4. Het betreft de geluidsbelasting

www.goudappel.nl

Akoestisch onderzoek Schokkererf en Noorderwinkels te Nagele

18

van de gezoneerde 50 km/u wegen zonder correcties. De gezoneerde wegen betreffen in
voorliggende situatie de Eggestraat, Akkerstraat, Ploegstraat en de Zuidwesterringweg.
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5
Resumé

De gemeente Noordoostpolder is bezig met de uitwerking van de bestemmingsplannen
Schokkererf en noorderwinkels te Nagele. In het bestemmingsplan worden op de betreffende locaties geluidsgevoelige bestemmingen in de vorm van woningen mogelijk gemaakt. De beoogde woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de Akkerstraat en
de Ploegstraat. Derhalve is akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder
noodzakelijk.

Resultaten Locatie Schokkererf
Voor de appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde wordt met daarmee met maximaal 6 dB overschreden. Met geluidsreducerend asfalt kan een dergelijke overschrijding
niet worden weggenomen. Ook doormiddel van het toepassen van een geluidsscherm of
een geluidswal met een beperkte omvang is reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk door de hogere ligging van de appartementen.
Om het plan doorgang te laten vinden, dienen voor de betreffende appartementen waarvoor sprake is van een overschrijding hogere waarden aangevraagd te worden bij het
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder.

Resultaten locatie Noorderwinkels
Voor de eerstelijns bebouwing op de locatie Noorderwinkels is een maximale geluidsbelasting berekend van 50 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt daarmee met maximaal 2
dB overschreden. Met behulp van geluidsreducerend asfalt of een geluidswal met een
hoogte van circa 2,0 m, kan de geluidsbelasting worden gereduceerd tot de voorkeursgrenswaarde. Mochten deze maatregelen niet inpasbaar blijken, dient een hogere
waarde te worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Noordoostpolder.
Wanneer geluidsreducerende maatregelen worden getroffen of een hogere waarde
wordt aangevraagd, vormt de Wet geluidhinder geen belemmering meer de uitvoering
van de plannen.
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Bijlage 1
Overzicht van de
waarneempunten
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B1-1

Bijlage 2
Resultaten
Schokkererf

waarneempunt

omschrijving waarneemhoogte
waarneemhoogte (m)

geluidsbelasting
plansituatie t.g.v.
Ploegstraat - Akkerstraat (dB)

001_A
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Schokkererf

4,5

54

001_B

Schokkererf

7,5

54

002_A

Schokkererf

4,5

54

002_B

Schokkererf

7,5

54

003_A

Schokkererf

4,5

54

003_B

Schokkererf

7,5

54

004_A

Schokkererf

4,5

54

004_B

Schokkererf

7,5

54

005_A

Schokkererf

4,5

50

005_B

Schokkererf

7,5

51

006_A

Schokkererf

4,5

49

006_B

Schokkererf

7,5

49

007_A

Schokkererf

4,5

48

007_B

Schokkererf

7,5

48

008_A

Schokkererf

4,5

47

008_B

Schokkererf

7,5

47

009_A

Schokkererf

4,5

45

009_B

Schokkererf

7,5

46

010_A

Schokkererf

4,5

< 40

010_B

Schokkererf

7,5

< 40

011_A

Schokkererf

4,5

< 40

011_B

Schokkererf

7,5

< 40

012_A

Schokkererf

4,5

< 40

012_B

Schokkererf

7,5

< 40

013_A

Schokkererf

4,5

< 40

013_B

Schokkererf

7,5

< 40
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waarneempunt

omschrijving waarneemhoogte
waarneemhoogte (m)

geluidsbelasting
plansituatie t.g.v.
Ploegstraat - Akkerstraat (dB)

014_A

Schokkererf

4,5

44

014_B

Schokkererf

7,5

45

015_A

Schokkererf

4,5

45

015_B

Schokkererf

7,5

46

016_A

Schokkererf

4,5

47

016_B

Schokkererf

7,5

47

017_A

Schokkererf

4,5

49

017_B

Schokkererf

7,5

49

018_A

Schokkererf

4,5

51

018_B

Schokkererf

7,5

51

Tabel B2.1: Geluidsbelasting ten gevolge van de Akkerstraat – Ploegstraat, inclusief correctie conform artikel 110g

waarneempunt

omschrijving

waarneemhoogte
waarneemhoogte geluidsbelasting plan(m)

situatie t.g.v.
Eggestraat (dB)
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001_A

Schokkererf

4,5

41

001_B

Schokkererf

7,5

42

002_A

Schokkererf

4,5

42

002_B

Schokkererf

7,5

42

003_A

Schokkererf

4,5

43

003_B

Schokkererf

7,5

43

004_A

Schokkererf

4,5

44

004_B

Schokkererf

7,5

44

005_A

Schokkererf

4,5

43

005_B

Schokkererf

7,5

44

006_A

Schokkererf

4,5

42

006_B

Schokkererf

7,5

43

007_A

Schokkererf

4,5

41

007_B

Schokkererf

7,5

42

008_A

Schokkererf

4,5

40

008_B

Schokkererf

7,5

41

009_A

Schokkererf

4,5

< 40

009_B

Schokkererf

7,5

40

010_A

Schokkererf

4,5

< 40

010_B

Schokkererf

7,5

< 40

011_A

Schokkererf

4,5

< 40
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waarneempunt

omschrijving

waarneemhoogte
waarneemhoogte geluidsbelasting plan(m)

situatie t.g.v.
Eggestraat (dB)

011_B

Schokkererf

7,5

< 40

012_A

Schokkererf

4,5

< 40

012_B

Schokkererf

7,5

< 40

013_A

Schokkererf

4,5

< 40

013_B

Schokkererf

7,5

< 40

014_A

Schokkererf

4,5

< 40

014_B

Schokkererf

7,5

< 40

015_A

Schokkererf

4,5

< 40

015_B

Schokkererf

7,5

< 40

016_A

Schokkererf

4,5

< 40

016_B

Schokkererf

7,5

< 40

017_A

Schokkererf

4,5

< 40

017_B

Schokkererf

7,5

< 40

018_A

Schokkererf

4,5

< 40

018_B

Schokkererf

7,5

< 40

Tabel B2.2: Geluidsbelasting ten gevolge van de Eggestraat, inclusief correctie conform
artikel 110g
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Bijlage 3
Resultaten
Noorderwinkels

waarneempunt

omschrijving waarneemhoogte
waarneemhoogte (m)

geluidsbelasting
plansituatie t.g.v. Akkerstraat - Ploegstraat (dB)
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101_A

Noorderwinkels

1,5

48

101_B

Noorderwinkels

4,5

50

102_A

Noorderwinkels

1,5

48

102_B

Noorderwinkels

4,5

50

103_A

Noorderwinkels

1,5

48

103_B

Noorderwinkels

4,5

50

104_A

Noorderwinkels

1,5

48

104_B

Noorderwinkels

4,5

50

105_A

Noorderwinkels

1,5

48

105_B

Noorderwinkels

4,5

50

106_A

Noorderwinkels

1,5

48

106_B

Noorderwinkels

4,5

50

107_A

Noorderwinkels

1,5

48

107_B

Noorderwinkels

4,5

50

108_A

Noorderwinkels

1,5

48

108_B

Noorderwinkels

4,5

50

109_A

Noorderwinkels

1,5

48

109_B

Noorderwinkels

4,5

50

110_A

Noorderwinkels

1,5

44

110_B

Noorderwinkels

4,5

46

111_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

111_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

112_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

112_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

113_A

Noorderwinkels

1,5

< 40
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waarneempunt

omschrijving waarneemhoogte
waarneemhoogte (m)

geluidsbelasting
plansituatie t.g.v. Akkerstraat - Ploegstraat (dB)

113_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

114_A

Noorderwinkels

1,5

44

114_B

Noorderwinkels

4,5

46

115_A

Noorderwinkels

1,5

40

115_B

Noorderwinkels

4,5

42

116_A

Noorderwinkels

1,5

40

116_B

Noorderwinkels

4,5

42

117_A

Noorderwinkels

1,5

38

117_B

Noorderwinkels

4,5

40

118_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

118_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

Tabel B3.1: Geluidsbelasting ten gevolge van de Akkerstraat – Ploegstraat, inclusief correctie conform artikel 110g

waarneempunt

omschrijving

waarneemhoogte
waarneemhoogte (m) geluidsbelasting plansituatie t.g.v.
Zuidwesterringweg (dB)

101_A

www.goudappel.nl

Noorderwinkels

1,5

< 40

101_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

102_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

102_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

103_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

103_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

104_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

104_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

105_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

105_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

106_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

106_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

107_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

107_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

108_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

108_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

109_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

109_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

110_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

110_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

111_A

Noorderwinkels

1,5

< 40
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B3-2

waarneempunt

omschrijving

waarneemhoogte
waarneemhoogte (m) geluidsbelasting plansituatie t.g.v.
Zuidwesterringweg (dB)

111_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

112_A
112_B

Noorderwinkels

1,5

< 40

Noorderwinkels

4,5

< 40

113_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

113_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

114_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

114_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

115_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

115_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

116_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

116_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

117_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

117_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

118_A

Noorderwinkels

1,5

< 40

118_B

Noorderwinkels

4,5

< 40

Tabel B3.2: Geluidsbelasting ten gevolge van de Zuidwesterringweg, inclusief correctie
conform artikel 110g
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Bijlage 4
Gecumuleerde
geluidsbelasting

waarneempunt

omschrijving

waarneemhoogte (m)

gecumuleerde

001_A

Schokkererf

4,5

59

001_B

Schokkererf

7,5

59

002_A

Schokkererf

4,5

59

geluidsbelasting (dB)

www.goudappel.nl

002_B

Schokkererf

7,5

59

003_A

Schokkererf

4,5

59

003_B

Schokkererf

7,5

59

004_A

Schokkererf

4,5

59

004_B

Schokkererf

7,5

60

005_A

Schokkererf

4,5

56

005_B

Schokkererf

7,5

56

006_A

Schokkererf

4,5

55

006_B

Schokkererf

7,5

55

007_A

Schokkererf

4,5

54

007_B

Schokkererf

7,5

54

008_A

Schokkererf

4,5

52

008_B

Schokkererf

7,5

53

009_A

Schokkererf

4,5

51

009_B

Schokkererf

7,5

52

010_A

Schokkererf

4,5

37

010_B

Schokkererf

7,5

37

011_A

Schokkererf

4,5

34

011_B

Schokkererf

7,5

34

012_A

Schokkererf

4,5

31

012_B

Schokkererf

7,5

32

013_A

Schokkererf

4,5

29

013_B

Schokkererf

7,5

30

014_A

Schokkererf

4,5

49
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B4-1

waarneempunt

omschrijving

waarneemhoogte (m)

gecumuleerde
geluidsbelasting (dB)
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014_B

Schokkererf

7,5

50

015_A

Schokkererf

4,5

50

015_B

Schokkererf

7,5

51

016_A

Schokkererf

4,5

52

016_B

Schokkererf

7,5

53

017_A

Schokkererf

4,5

54

017_B

Schokkererf

7,5

54

018_A

Schokkererf

4,5

56

018_B

Schokkererf

7,5

56

101_A

Noorderwinkels

1,5

53

101_B

Noorderwinkels

4,5

55

102_A

Noorderwinkels

1,5

53

102_B

Noorderwinkels

4,5

55

103_A

Noorderwinkels

1,5

53

103_B

Noorderwinkels

4,5

55

104_A

Noorderwinkels

1,5

53

104_B

Noorderwinkels

4,5

55

105_A

Noorderwinkels

1,5

53

105_B

Noorderwinkels

4,5

55

106_A

Noorderwinkels

1,5

53

106_B

Noorderwinkels

4,5

55

107_A

Noorderwinkels

1,5

53

107_B

Noorderwinkels

4,5

55

108_A

Noorderwinkels

1,5

53

108_B

Noorderwinkels

4,5

55

109_A

Noorderwinkels

1,5

53

109_B

Noorderwinkels

4,5

55

110_A

Noorderwinkels

1,5

50

110_B

Noorderwinkels

4,5

52

111_A

Noorderwinkels

1,5

36

111_B

Noorderwinkels

4,5

38

112_A

Noorderwinkels

1,5

33

112_B

Noorderwinkels

4,5

37

113_A

Noorderwinkels

1,5

36

113_B

Noorderwinkels

4,5

39

114_A

Noorderwinkels

1,5

49

114_B

Noorderwinkels

4,5

51

115_A

Noorderwinkels

1,5

46

115_B

Noorderwinkels

4,5

47

Akoestisch onderzoek Schokkererf en Noorderwinkels
te Nagele

B4-2

waarneempunt

omschrijving

waarneemhoogte (m)

gecumuleerde
geluidsbelasting (dB)

116_A

Noorderwinkels

1,5

46

116_B

Noorderwinkels

4,5

47

117_A

Noorderwinkels

1,5

43

117_B

Noorderwinkels

4,5

45

118_A

Noorderwinkels

1,5

42

118_B

Noorderwinkels

4,5

44

Tabel B4.1: Gecumuleerde geluidsbelasting zonder correctie
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Ontwikkelingslocaties Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop te Nagele, gemeente Noordoostpolder;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Samenvatting
In opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart
2015 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande ontwikkeling van drie locaties in de kern van Nagele (Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop).
Doel van dit onderzoek was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie over
bekende en te verwachten archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op
te stellen. Het doel van het veldonderzoek was vervolgens die verwachting te toetsen en, voor
zover mogelijk, een eerste indruk te geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en
conservering) en diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische vindplaatsen. Op basis
van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen in het
plangebied is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek
geformuleerd.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge
archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Steentijd (Laat Paleolithicum t/m Neolithicum). Ten aanzien van vindplaatsen uit de (Volle en) Late Middeleeuwen gold een lage archeologische verwachting. Voor resten uit andere perioden (Bronstijd t/m Romeinse tijd en Nieuwe tijd)
gold een zeer lage archeologische verwachting. Voor scheepsresten die zich op de bodem van de
voormalige Zuiderzee(/Almere) kunnen bevinden, gold een onbekende archeologische verwachting. Binnen geen van de drie locaties waren archeologische vindplaatsen bekend.
Tijdens het veldonderzoek zijn tien boringen verspreid over de drie locaties gezet. De top van de
pleistocene ondergrond is aangetroffen vanaf 2,75 m -Mv (boring 2: locatie Schokkererf), in de
overige boringen ligt het dekzandoppervlak dieper dan 3,65 m -Mv. Uit het booronderzoek blijkt
verder dat de top van het veen is geërodeerd. Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische
resten aangetroffen.
Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de
bouwplannen (graafwerkzaamheden) geen archeologische resten zullen worden verstoord. Op
basis van de onderzoeksresultaten wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen voor
geen van de drie locaties archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007)
aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Noordoostpolder het
definitieve besluit (contactpersoon: mevrouw M. Marinelli).
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Administratieve gegevens
Projectcode

NOSNM

ARCHIS Onderzoeksmelding

65480, 65481 & 65482

Type onderzoek

verkennend booronderzoek

Opdrachtgever

gemeente Noordoostpolder

Contactpersoon

de heer K.H. de Jong

Onderzoekskader

herbestemming/nieuwbouw
locaties Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop te Nagele

Locatie

Plaats

Nagele

Gemeente

Noordoostpolder

Provincie

Flevoland

Kadastrale gegevens

-

Kaartblad

20F
Schokkererf: 177.700 / 517.525

Centrumcoördinaten

Noorderwinkels: 177.720 / 517.620
Mierenhoop: 178.015 / 517.840

Oppervlakte (m 2 )

7480 m 2 (gezamenlijk)

Bevoegde gezag

gemeente Noordoostpolder

Contactpersoon

mevrouw M. Marinelli

Onderzoeksperiode

maart 2015
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het onderzoeksgebied omvat de plangebieden

ARCHIS-vondstmelding

n.v.t.

ARCHIS-waarneming

n.v.t.
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1 Inleiding
1.1 Kader
Aanleiding
In opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart
2015 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande herontwikkeling van een drietal locaties in Nagele (gemeente Noordoostpolder). Dit onderzoek
diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of
vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauonderzoek was
het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een
gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van die
gespecificeerde archeologische verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van de
aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang
van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met
betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.
Beleidskader
Het uitgangspunt voor dit bureauonderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig
kader voor de ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente Noordoostpolder is in dezen
de bevoegde overheid die een besluit zal nemen over hoe om te gaan met de aanwezigheid van
eventueel aanwezige archeologische waarden. Volgens het bestemmingsplan Nagele (augustus
2012) geldt voor de locaties een dubbelstemming ‘Waarde - archeologische verwachtingswaarde
gematigd' (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0171.BP00482-VS01). De
hierbij horende planregels geven aan dat voor werkzaamheden met een omvang groter dan 100
2

m en dieper dan 50 cm voorafgaand aan de (bouw)werkzaamheden een archeologisch onderzoek
uitgevoerd dient te worden op basis waarvan in voldoende mate kan worden vastgesteld dat de
voorgenomen werkzaamheden niet leiden tot aantasting van archeologische waarden.

1.2 Administratieve gegevens
De drie locaties (Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop) liggen alle in de kern van het dorp
2

Nagele en hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 7.500 m (figuur 1). De locaties staan
afgebeeld op kaartblad 20F van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000).

1.3 Toekomstige situatie
Met het oog op de herontwikkeling van de locaties zal nieuwbouw plaatsvinden, waarbij de nieuwe
bebouwing een groter oppervlak zal beslaan dan de vorige (of huidige, nog bestaande) bebouwing.
De verstoringsdiepte (afgezien van het bereik van de te plaatsen funderingspalen) zal beperkt
blijven; er is geen sprake van onderkeldering (mededeling gemeente Noordoostpolder).
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1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veldonderzoek
bestond uit een verkennend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van
de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), beheerd door de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen
opgenomen en worden enkele vaktermen beschreven (zie verklarende woordenlijst).
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Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)
Laat
Subatlanticum

Nieuwe tijd

B

- 1650

A
Laat

- 1150 na Chr.

Vol
Karolingisch
Merovingisch laat
Merovingisch vroeg

Vroeg
Subatlanticum

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

Ottoons

Vroeg

Middeleeuwen

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg

Neolithicum

- 3700

(Nieuw e Steentijd)

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling

Laat
Midden

Denekamp

Midden

Mesolithicum

- 8700

(Midden Steentijd)

Laat
Midden
Vroeg

- 9700

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500

Laat

- 12.000

Jong B

- 12.500
- 13.500
- 30.500

- 12.500
- 16.000

Jong A
- 35.000

Hengelo

Vroeg

- 60.000

Vroeg
Glaciaal

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Pleistoceen

Laat
Vroeg

Atlanticum

- 1795

Moershoofd
Odderade

(Oude Steentijd)

Midden
Brørup

Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien
Elsterien

Paleolithicum
- 71.000

- 114.000
- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000

Oud

- 384.000
- 416.000
463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methoden
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te
stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is
het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd. Geraadpleegd
zijn de volgende bronnen:
- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS);
- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
- literatuur en historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst);
- de recente topografische kaart, schaal 1:25.000;
- recente luchtfoto's uit Google Earth (http:/www.earth.google.com);
- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
- het informatiesysteem Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO);
- bodemkundige code- en profielenkaart van de Noordoostpolder (blad 19; Spanjer, 1955).

2.2 Resultaten
2.2.1 Geologische ontwikkeling van het Noordoostpoldergebied
Stuwwallen, dekzand en rivierduinen
De vorming van het huidige Noordoostpoldergebied gaat terug tot de periode van de voorlaatste
ijstijd: globaal 200.000 tot 125.000 jaar geleden. Tijdens deze ijstijd (het Saalien) heersten zulke
koude omstandigheden dat een enorm pakket landijs zich vanuit Scandinavië tot halverwege
Nederland kon uitbreiden. Het ijs schoof ook over het huidige Noordoostpoldergebied. Als een
gigantische bulldozer duwde het ijs een grote grondmassa met zwerfkeien voor zich uit. Wanneer
het tijdelijk iets warmer was, kwam het landijs tot stilstand of trok het zich zelfs terug. Hierbij
bleven keileembulten achter. Op deze manier zijn in de Noordoostpolder vier van dergelijke
‘bulten’ ontstaan: De Voorst/Vollenhove, het noordelijk deel van Schokland, het voormalige eiland
Urk en de (afgegraven) keileembult van Tollebeek (figuur 2).
Tijdens de hierop volgende - en laatste - ijstijd, globaal 70.000 jaar geleden (het Weichselien),
werd Nederland niet opnieuw bedekt met landijs. Wel daalde de gemiddelde jaartemperatuur. Door
de lage temperatuur lag veel zeewater opgeslagen in uitgebreide poolijskappen en gletsjers. Als
gevolg hiervan was de Noordzee dan ook voor een belangrijk deel drooggevallen. Het ontbreken
van begroeiing in de toenmalige 'poolwoestijn' gaf de wind vrij spel, waardoor grote hoeveelheden
zand verplaatst werden. Dit zogenaamde ‘dekzand’ werd als een glooiende deken over het
toenmalige landschap geblazen.
Tijdens de korte zomers ontdooide de bovenste bodemlaag, de ondergrond bleef echter permanent bevroren. Het smeltwater kon hierdoor ’s zomers niet in de bodem zakken en werd afgevoerd
richting de Noordzee. De rivieren sleten zich diep in, waardoor diepe en brede stroomdalen ontstonden. Eén van deze zogenaamde stroomdalen kwam ter hoogte van Kadoelen de Noordoostpolder binnen en stroomde via Schokland verder richting Noord-Holland om uiteindelijk in de
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Noordzee uit te monden. Deze Oer-Vecht is de voorloper van de huidige Overijsselse Vecht. Een
andere rivier was de Tjonger, die ter hoogte van Kuinre de huidige polder binnenstroomde en in de
omgeving van De Voorst uitmondde in de ‘Oer-Vecht’ (figuur 2).
Niet alleen het dekzand, maar ook het zand in de rivierbeddingen werd opgeblazen en verplaatst.
Hierdoor konden langs de randen van de stroomdalen hoge (rivier)duinen ontstaan. Doordat de duinen later zijn afgedekt door een pakket veen en/of zeeklei, vallen ze nauwelijks meer op in het vlakke polderlandschap. Hoewel het oorspronkelijke oppervlak waarop deze rivierduinen zijn gevormd
enkele meters diep ligt, kunnen de toppen van rivierduinen bijna tot aan het maaiveld reiken.
Bodemvorming en zeespiegelstijging
Ongeveer 10.000 jaar geleden werd het geleidelijk weer warmer; dat betekende het einde van de
ijstijd. Deze periode wordt door geologen het Holoceen genoemd. Er kon zich een dichte begroeiing ontwikkelen, waardoor verdergaande verplaatsing van het zand werd tegengegaan en bodemvorming kon optreden. In de drogere delen van het dekzandlandschap konden zogenaamde podzolbodems ontstaan (Spek e.a., 1997): zandbodems die zich kenmerken door een opeenvolging
van duidelijk herkenbare bodemhorizonten. Wanneer deze zelfde opeenvolging van bodemhorizonten nu wordt aangetroffen, kan hieruit worden afgeleid dat de desbetreffende bodem al enige
duizenden jaren min of meer onaangetast is gebleven. Dit betekent dat de eventueel hierin
aanwezige archeologische resten/sporen evenmin verstoord zijn geraakt.
Veenmoeras, lagunes en oeverwallen
De klimaatsverandering leidde tevens tot een stijgende zeespiegel door het afsmelten van de
ijskappen; de zee drong steeds verder het land binnen via de stroomdalen van de Vecht en IJssel,
waardoor het gebied geleidelijk verdronk en veranderde in een veenmoeras (lagune), doorsneden
door stroompjes en geulen (figuur 2). Langs de geulen van de Vecht en IJssel werd klei afgezet
(zgn. Unio-klei, cf. Muller & Van Raadshoven, 1947) en ontstonden kleine oeverwallen die iets
hoger lagen dan de rest van de omgeving. Die hogere ligging en het meer zandige materiaal zorgden ervoor dat de oeverwallen van de geulen aantrekkelijk werden voor bewoning. Op grotere afstand van de geulen werd geen klei afgezet en kon het veen ongehinderd doorgroeien. De lagune
waterde nog enige tijd af op de Noordzee. Rond 1500 voor Chr. raakte het Noordoostpoldergebied
afgesloten van de zee en verloor het geulensysteem zijn (afwaterende) functie. Omdat de riviertjes
bovendien nauwelijks sediment aanvoerden, kreeg de veengroei weer de overhand.
Het Flevomeer en Almere
Doordat de afvoer richting de Noordzee was afgesloten, vormden zich in het veengebied verschillende meren en plassen: de aanzet tot het latere Flevomeer (figuur 2). In de loop van de tijd werd
op de bodem van het Flevomeer en in de stroomgeulen een dikke laag slib afgezet dat bestond uit
een mengsel van fijn zand, klei, verslagen veen en vergane planten- en dierenresten (zgn. oude
en jonge detritus-gytja, cf. Gotjé, 1993).
Omstreeks de 5e eeuw na Chr. kwam het Flevomeer weer in verbinding met de (Wadden)zee.
Het zoetwatergebied veranderde geleidelijk in een brakwater lagune: het Almere. De zee drong
steeds dieper het Flevomeergebied binnen. Het open water en de geulen breidden zich uit ten
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koste van het veenlandschap, waarbij soms ook de dieper gelegen, oudere lagen geërodeerd
werden. Niet overal werd het veen weggeslagen; daar waar het water rustiger stroomde, bleef
het veen bewaard en werd het bedekt met nieuwe afzettingen. De laag met afzettingen die in
deze periode werd gevormd, ziet eruit als een Indonesische spekkoek: een fijne afwisseling van
donkere humushoudende en lichte humusarme laagjes zeer fijn zand ('sloef').
De Zuiderzee en het IJsselmeer
De directe invloed van de zee in het Noordoostpoldergebied nam steeds verder toe. Stormen
sloegen grote delen van het veen weg, waardoor het binnenmeer uitbreidde. Rond de 13e eeuw
was de brakke Almere lagune volledig zout geworden: de Zuiderzee was een feit. Als gevolg van
de zoetwateraanvoer vanuit de IJssel kwam de verzilting aan de oostkust van de Zuiderzee pas
later op gang. De eerste (oudste) vermelding van de naam Sudersee in historische bronnen
dateert uit 1340 (Lenselink, 2001). Geologisch gezien worden de oudste Zuiderzee-afzettingen
overigens pas vanaf het eind van de 16e eeuw gedateerd (Wiggers, 1955).
Rond 1600 had de Zuiderzee haar grootste omvang: een binnenzee met enkele eilanden (o.a.
Urk en Schokland: figuur 2). Vanaf dat moment werd het gebied door de mens alleen nog maar
voor de scheepvaart gebruikt. Sedimentatie van de (overwegend zandige) Zuiderzee-afzettingen
stopte na de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932. Hierna vond nog slechts in beperkte mate
sedimentatie plaats (IJsselmeerafzettingen).
In 1942 werd de Noordoostpolder ingepolderd, waarmee de invloed van het water op de vorming
van het landschap ophield. In plaats van de natuur speelt nu vooral de mens een belangrijke rol
in de landschappelijke veranderingen van het gebied.

2.2.2 Bewoningsgeschiedenis
Algemeen
Uit archeologisch onderzoek (waaronder opgravingen) in met name de laatste decennia in de
Noordoostpolder blijkt dat het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder al in de Steentijd
werd bewoond. Op verscheidenen plekken zijn archeologische opgravingen uitgevoerd: langs de
A6 (kavel J97) bij Emmeloord (o.a. Bulten e.a., 2002; Van der Heijden, 2001), op Schokland
(Gehasse, 1995; Ten Anscher, 2012), Urk (Peters & Peeters, 2001) en ten noorden van Ens (Van
der Heijden, 2000; Molthof & De Boer, 2014). Ook in de omgeving van Swifterbant - in geologisch
en archeologisch opzicht een vergelijkbaar gebied - is relatief veel archeologisch onderzoek
gedaan. Op basis van deze onderzoeken kan een algemene indruk gegeven worden van de
bewoningsgeschiedenis van de Noordoostpolder. Naast de landschappelijke gegevens vormt dit
een belangrijk uitgangspunt voor de gespecificeerde archeologische verwachting.
Jagers-verzamelaars
Gedurende het Laat Paleolithicum, Mesolithicum en het begin van het Neolithicum werd de
Noordoostpolder bewoond door jagers-verzamelaars. Deze gemeenschappen trokken in kleine
familiegroepen door een bosrijk landschap dat doorsneden werd door diverse kleine beekjes en
rivieren, zoals de Vecht, IJssel en Tjonger. De tijdelijke kampementen bevonden zich op gunstige
plaatsen in het landschap en werden dan ook herhaaldelijk bezocht. Geschikte locaties - zoals
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rivierduinen en dekzandruggen - lagen in de nabijheid van water, zodat optimaal gebruik kon
worden gemaakt van de diversiteit aan natuurlijke voedselbronnen, drinkwater en transportroutes.
Archeologische resten (voornamelijk vuursteenfragmenten) die gedateerd kunnen worden in de
periode Laat Paleolithicum-Mesolithicum zijn onder andere gevonden op een groot aantal rivierduinen in het zuidelijke deel van de Noordoostpolder en in de omgeving van het Kuinrebos. Verder liggen aan weerszijden van de Vechtloop veel prehistorische vindplaatsen (Ten Anscher &
Gehasse, 1993).
De eerste boeren
Rond 5000 voor Chr. begint het Neolithicum, een periode die wordt gekenmerkt door het gebruik
van huisdieren en akkerbouwgewassen. Ook neolithische gemeenschappen vestigden zich in het
Noordoostpoldergebied, waar genoeg mogelijkheden waren voor zowel akkerbouw en veeteelt als
jagen en verzamelen; belangrijke componenten van de neolithische samenleving in deze regio.
Doordat het Noordoostpoldergebied rond deze periode sterk vernatte, zorgde het moeras-/lagunaire landschap voor een rijk aanbod van natuurlijke voedselbronnen (zoals vis, wild, gevogelte en
vruchten). Daartegenover stond dat de bewoningsmogelijkheden afnamen. Slechts rivierduinen,
keileembulten en oeverwallen vormden de hoge (droge!) plekken die ook geschikt waren om een
kamp op te slaan of een langere tijd te bewonen (figuur 2). Bij opgravingen zijn de resten van
neolithische gemeenschappen op verschillende plaatsen aan het licht gekomen: Schokland (kavels
P14 en E170), Urk (kavel E4) en recentelijk de 'oudste' prehistorische akker (S4) te Swifterbant
(Huisman & Raemaekers, 2008).
Door de verdergaande vernatting van het veengebied raakte het Noordoostpoldergebied vanaf
globaal de Bronstijd grotendeels onbewoonbaar. Uit deze periode zijn dan ook relatief weinig
gegevens bekend (figuur 2).
Middeleeuwse bewoning
Pas in de Middeleeuwen werden pogingen gedaan om het veengebied te ontginnen, bewoonbaar
te maken en in gebruik te nemen. Zo zijn bij het droogvallen van de Noordoostpolder in de jaren
40 van de 20e eeuw in de omgeving van de Staartweg (Urk) middeleeuwse greppels en verkavelingspatronen gevonden (Wiggers, 1955). Rondom Schokland is een groot aantal oude terpen en
dijkrestanten gevonden.
Scheepswrakken
Een ander fenomeen dat samenhangt met de Zuiderzee is de aanwezigheid van een groot aantal
scheepswrakken in de polderbodem: het ‘grootste droge scheepskerkhof ter wereld’. Behalve om
(delen van) de wrakken zelf gaat het ook om scheepsballast, -lading en/of -inventaris die op de
Zuiderzee verloren zijn gegaan.

2.2.3 Huidige situatie
Op recente topografische kaarten en luchtfoto’s zijn de locaties afgebeeld als bebouwd gebied
met grasveldjes/groenstroken (figuur 3). Van de drie locaties was de alleen de bebouwing op de
locatie Schokkererf ten tijde van het onderzoek reeds gesloopt. De huidige maaiveldhoogte op
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de locaties ligt rond 3,5 à 4 m -NAP (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland [AHN2], 50x50 cm
grid). Volgens de KLIC-meldingen zijn verschillende kabels en leidingen aanwezig ter hoogte van
en direct rondom de locaties.

2.2.4 Geologie en bodemopbouw
Geo(morfo)logie en bodem
Op zowel de landsdekkende bodemkaart als de geomorfologische kaart (schaal 1:50.000) staan de
drie locaties weergegeven als bebouwd gebied. Op de geomorfologische kaart (digitale versie,
schaal 1:50.000) wordt het gebied rondom de dorpskern Nagele weergegeven als een ‘vlakte van
zeebodemafzettingen’ (code 2M33). De bodem in de omgeving bestaat uit kalkhoudende poldervaaggronden van zware zavel met grondwatertrap VI (Eilander e.a., 1990: code Mn25A-VI).
Veel gedetailleerdere informatie (dan de bodem- en geomorfologische kaarten op schaal 1:50.000)
verschaffen de bodemkundige code- en profielenkaarten die tijdens het in cultuur brengen van de
Noordoostpolder zijn vervaardigd (Spanjer, 1955: blad 19). Een nadeel is dat deze kaart de bodem
tot slechts 1 m -Mv beschrijft. Uit de bodemkundige code- en profielenkaart blijkt dat de bodem ter
hoogte van de onderzoekslocaties bestaat uit een pakket sterk gelaagde Zuiderzeeafzettingen met
een dikte van circa 50 cm. De afzettingen bestaan uit lichte tot zware zavel. Hieronder komen tot 1
m -Mv de zogenaamde sloefafzettingen voor, die bestaan uit lichte zavel. Op de desbetreffende
kavels (kavels E120, J120 en J121) wordt binnen 1 m -Mv geen pleistoceen zand (dekzand of
rivierduinen) of veen weergegeven.
DINO-gegevens
Voor een globaal inzicht in de bodemopbouw en diepteligging van de pleistocene ondergrond zijn
boorgegevens van het DINOLoket van TNO-NITG geraadpleegd (het DINO-systeem bevat geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland). In deze
database staan verscheidene boringen geregistreerd uit de omgeving van een van de locaties.
Van de boringen die binnen of direct om de bebouwde kom van Nagele liggen, is de opbouw en de
diepteligging van relevante lagen achterhaald (figuur 3 en tabel 2).
boring

hoogte maaiveld

top veen

top dekzand

top dekzand

B20F0073

3,7 m -NAP

-

1 m -Mv

3,7 m -NAP

B20F0506

3,65 m -NAP

2,4 m -Mv

3,9 m -Mv

7,6 m -NAP

B20F0560

4,0 m -NAP

2,3 m -Mv

3,3 m -Mv

7,3 m -NAP

B20F0562

3,7 m -NAP

2,5 m -Mv

4,2 m -Mv

7,9 m -NAP

B20F0563

3,7 m -NAP

2,5 m -Mv

4,0 m -Mv

7,7 m -NAP

B20F0564

4,2 m -NAP

3,3 m -Mv

4,2 m -Mv

8,4 m -NAP

B20F0565

4,0 m -NAP

2,7 m -Mv

4,25 m -Mv

8,3 m -NAP

B20F0566

3,7 m -NAP

2,5 m -Mv

3,75 m -Mv

7,5 m -NAP

B20F0567

3,6 m -NAP

2,8 m -Mv

4,3 m -Mv

7,9 m -NAP

B20F0570

3,7 m -NAP

2,4 m -Mv

meer dan 3,7 m -Mv

minder dan 7,4 m -NAP

Tabel 2. Diepteligging relevante lagen uit nabijgelegen geologische boringen.

RAAP-notitie 5055 / eindversie, 1 april 2015

[1 3 ]

Ontwikkelingslocaties Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop te Nagele, gemeente Noordoostpolder;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Uit deze gegevens blijkt dat de top van het pleistocene zand globaal op 3,5 tot 4,0 m -Mv ligt
(ongeveer 7 à 8 m -NAP). Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Noordoostpolder ligt Nagele ter hoogte van een oost-west georiënteerde dekzandrug; de top van het
pleistocene zand ligt hier hoger. Dit blijkt ook uit enkele archeologische onderzoeken die direct ten
oosten van Nagele zijn uitgevoerd (Buitenhuis, 2006; Buitenhuis & Wieringa, 2007a/b; De Roller &
Mulder, 2006). Hierbij zijn enkele dekzandruggen/-koppen vanaf 1,8 m -Mv (globaal 5,8 m -NAP)
aangetroffen. Bij archeologisch booronderzoek aan de Eggestraat in Nagele is de top van het
pleistocene zand aangetroffen vanaf 2,0 m -Mv (globaal 6,0 m -NAP; De Roller, 2010a/b). Omdat
tijdens het karterend onderzoek alleen spikkels houtskool zijn aangetroffen, is door de onderzoekers geconcludeerd dat geen sprake was van een archeologische vindplaats.
Verdrinking
Aan de hand van de zanddiepten kan met behulp van de regionale grondwatercurve van het
Noordoostpoldergebied een indruk worden verkregen van het moment waarop het pleistocene
dekzandlandschap vernatte en ongeschikt werd voor bewoning (Gotjé, 1993; Van de Plassche
e.a., 2005). Uitgaande op een zanddiepte vanaf 6,0 m -NAP betekent dit dat de omgeving van de
locaties vermoedelijk rond 6000 jaar geleden (d.w.z. gedurende het Midden Neolithicum) ongeschikt werd voor bewoning.
AHN en luchtfoto's
Noch het AHN, noch de geraadpleegde luchtfoto’s van Flevoland geven aanvullende informatie
over de geologische opbouw van de ondergrond van het plangebied.

2.2.5 Bekende archeologische waarden
Gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaart
Op de gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaart liggen de drie locaties in een zone met
een middelhoge archeologische verwachting (Hessing, 2007). Deze verwachting hangt samen
met een oost-west georiënteerde dekzandrug.
ARCHIS en AMK
Geen van de locaties maakt geen deel uit van een archeologisch monument (AMK-terrein); ook
zijn binnen een straal van 1 km rondom de locaties geen AMK-terreinen bekend (figuur 1). Wel
staan in ARCHIS vijf archeologische waarnemingen geregistreerd in een zone van 1 km rondom
de locaties (tabel 3; zie figuur 1). Het betreft met name losse middeleeuwse vondsten (fragmenten
aardewerk, glas en/of een munt; ARCHIS-waarnemingsnummers 27831, 28012 en 30000). Een
vierde waarneming betreft de resten van een houten schip/bootje uit de Nieuwe tijd (ARCHISwaarnemingsnummer 54937). Vermoedelijk zijn de coördinaten van de vondstlocatie verkeerd
opgegeven in ARCHIS. Volgens de beschrijving in ARCHIS lagen de scheepsresten “23 meter uit
de bocht in de Nagele tocht (onder school te Nagele)”. Dit betreft waarschijnlijk de PC basisschool
‘De Klimop’ (globale RD-coördinaten 177.950 / 517.730). De vijfde waarneming betreft houtskool
dat afkomstig is uit de zeefresiduen van het karterend booronderzoek aan de Eggestraat (De
Roller, 2010).
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Opvallend genoeg komen de prehistorische vondsten (een stukje bewerkt vuursteen, twee vermoedelijke fragmentjes prehistorisch aardewerk en een groot aantal spikkels/brokjes houtskool;
Buitenhuis & Wieringa, 2007) die gedaan zijn tijdens de karterende booronderzoeken aan de
oostkant van Nagele, niet als waarneming voor in ARCHIS.
AMK
monumentnr.

status

omschrijving

-

-

-

omschrijving

datering

ARCHIS
waarnemingsnr.

verschillende fragmenten roodbakkend, geglazuurd aarde27831

werk, een ongeglazuurde plavuis en een fragment van een
glazen fles gevonden op kavel J130

28012
30000

54937

435995

losse vondst van een gouden munt gevonden op kavel J131
losse vondst van een roodbakkende geglazuurde deksel
gevonden op kavel J120

Late MiddeleeuwenNieuwe tijd
tweede kwart 16e eeuw
14e -17e eeuw

resten van een houten sloep of zeilschip (ca. 1,5 x 5 m)

Nieuwe tijd (17e-19e

gevonden op kavel J130

eeuw)

enkele boringen met houtskool aangetroffen tijdens karterend
onderzoek aan de Eggestraat

-

Tabel 3. Overzicht van ARCHIS-waarnemingen uit de omgeving van de onderzoekslocaties.

2.2.6 Archeologische onderzoeken
In de omgeving zijn de afgelopen jaren enkele onderzoeken uitgevoerd. In verband met de
geplande nieuwbouw/uitbreiding van Nagele zijn vier onderzoeken uitgevoerd (Buitenhuis, 2006;
Buitenhuis & Wieringa, 2007a/b; De Roller & Mulder, 2006). Hierbij zijn enkele dekzandruggen/koppen in kaart gebracht. Verder heeft het karterend onderzoek enkele prehistorische vondsten
opgeleverd: een stukje bewerkt vuursteen, twee vermoedelijke fragmentjes prehistorisch aardewerk en een groot aantal spikkels/brokjes houtskool. Op basis hiervan zijn twee vindplaatsen
gedefinieerd (Buitenhuis & Wieringa, 2007).
Tijdens archeologisch booronderzoek aan de Eggestraat in Nagele is de top van het pleistocene
zand aangetroffen vanaf 2,0 m -Mv (globaal 6,0 m -NAP; De Roller, 2010a/b). Omdat tijdens het
karterend onderzoek alleen spikkels houtskool zijn aangetroffen, is door de onderzoekers
geconcludeerd dat er geen sprake was van een archeologische vindplaats.

2.2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting
Voor de onderzoekslocaties zijn drie archeologische niveaus van belang: de top van het dekzand,
de top van het veen en de bodem van het voormalige Almere/Zuiderzee.
Laat Paleolithicum t/m Neolithicum
Het dekzand vormde het bewoonbare landschap totdat het rond 6000 jaar geleden, als gevolg
van de stijgende zeespiegel, vernatte en geleidelijk overgroeid raakte met veen. Dit betekent dat
bewoning van het dekzandlandschap mogelijk is geweest vanaf het Laat Paleolithicum t/m het
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Neolithicum (afhankelijk van de diepteligging van het pleistocene substraat mogelijk doorlopend
tot in de Bronstijd). De archeologische verwachting voor vindplaatsen uit deze perioden is in
principe middelhoog; eventuele resten (in de top van het dekzand) bevinden zich waarschijnlijk
binnen 4,0 m -Mv.
Een specifieke(re) archeologische verwachting is niet te geven: deze hangt af van de morfologie
en intactheid van het afgedekte dekzandlandschap. Indien het dekzandoppervlak intact is, kunnen hierop archeologische resten (zoals bewoningsresten) uit de bovengenoemde periode aanwezig zijn. Voor landschappelijke zones met een sterke (ecologische) gradiënt geldt een hoge
archeologische verwachting voor grotere nederzettingsterreinen (langdurig gebruikte of hergebruikte nederzettingsterreinen; palimpsesten) met een dichte strooiing van vuursteenmateriaal.
Voor de overige zones geldt een middelhoge archeologische verwachting voor kleinere, eenfasige nederzettingslocaties. Wel kunnen plaatselijk kleine (jacht-)kampementjes of specifieke
vindplaatstypen voorkomen (graven, rituele deposities e.d.).
Middeleeuwen
Het tweede archeologische niveau hangt samen met het voormalige veengebied dat zich over het
verdrinkende dekzand heeft ontwikkeld. Dit veenlandschap is als gevolg van het uitbreidende
Flevomeer/Almere/Zuiderzee uiteindelijk geheel verdwenen (figuur 2). Dit betekent dat eventuele
bewoningsresten die hierop aanwezig zijn geweest (vermoedelijke vanaf de [Volle] Middeleeuwen,
maar theoretisch ook al vanaf de Bronstijd) eveneens zijn verdwenen of aangetast. Hiervoor geldt
dan ook een lage archeologische verwachting.
Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd
Vanaf de Late Middeleeuwen maakte het gebied deel uit van het Almere/Zuiderzee. Vindplaatsen
uit deze perioden (met uitzondering van scheepswrakken) worden dan ook niet verwacht. Het
nader voorspellen van ligging van scheepswrakken is echter niet mogelijk.
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3 Veldonderzoek
3.1 Methoden
Algemeen
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. Tijdens
het veldonderzoek zijn tien boringen verricht, verspreid over de drie locaties (figuur 4). Er is
geboord tot maximaal 4,7 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een
gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch beschreven conform NEN
5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) en verwerkt in het boorbeschrijvingssysteem van
RAAP (Deborah 2; bijlage 1). De locaties van de boringen (x-, y- en z-coördinaten) zijn uitgezet
en ingemeten met een RTK-GPS.
Beschrijving
Tijdens het veldonderzoek is de bodemopbouw en de in de bodem aanwezige lagen beschreven
en bestudeerd. Specifieke aandacht is besteed aan de volgende geologische en bodemkundige
kenmerken:
- de aard en kleur van het sediment;
- aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);
- de genese van de laag;
- de aanwezigheid van bodemhorizonten;
- de diepteligging van het reductievlak.
Verder is het opgeboorde materiaal in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, verbrand en onverbrand bot of
verbrande leem). Tijdens het verkennend booronderzoek zijn geen monsters genomen.
De gehanteerde onderzoeksmethode is zeer geschikt om op een snelle en derhalve efficiënte
wijze inzicht te krijgen in de diepteligging van de pleistocene ondergrond. Voor het daadwerkelijk
opsporen van de mogelijk aanwezige mogelijk prehistorische vindplaatsen (kampementjes en
nederzettingsterreinen), is de gehanteerde methode niet geschikt (dit was ook niet het doel van
het onderzoek). Hiervoor zou de top van het dekzand consequent bemonsterd moeten worden
(Tol e.a., 2006; Verhagen e.a., 2011).
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3.2 Resultaten
Geologie en bodem
De boringen op de drie locaties laten een homogene en eenduidige opbouw zien, een
‘gemiddeld’ bodemprofiel ziet er als volgt uit (zie figuur 5):
diepte
(cm -Mv)
0 - 40
40 - 80

80 - 110

110 - 150
150 - 190
190 - 250

250 - 265
265 - 275/
425
> 275/425

beschrijving

interpretatie

grijsbruin, matig humeuze, uiterst siltige klei (met klei- en zandbrokken)

bouwvoor/verstoord

lichtbruingrijs, zwak humeuze, uiterst siltige klei met zandlagen en
mariene schelpfragmenten (Mya arenaria)
lichtgrijs, matig humeus, matig siltig, zeer fijn zand met veel dunne
humus-/kleilagen; geoxideerd
lichtgrijs, matig humeus, matig siltig, zeer fijn zand met veel dunne

Zuiderzee Laag

Almere Laag
Almere Laag

detritus- en kleilagen; gereduceerd
grijsbruin, sterk kleiige (detritus-)gyttja met veel zandlagen; gereduceerd
bruin(grijs), kalkrijk, zwak kleiig/mineraalarme detritus met dunne zandlagen en ostracoden; gereduceerd
grijsbruin, kalkrijk, sterk kleiige detritus-gyttja (met dunne humus-/kleilagen); gereduceerd
donkerbruin, mineraalarm veen (al dan niet met kleilagen); gereduceerd

donkerbruingrijs, sterk humeus, zwak siltig, matig fijn zand (A-horizont)

Flevomeer Laag
Flevomeer Laag

Flevomeer Laag
Hollandveen Laagpakket
Laagpakket van
Wierden: dekzand

Verstoorde/opgebrachte laag
In alle boringen is de bovengrond (ca. 35 tot 50 cm) verstoord. Ter hoogte van locatie Schokkererf
was sprake van een pakket opgebracht zand (70 tot 90 cm dik).
Zuiderzeeafzettingen
Onder de verstoorde laag is een pakket lichtbruingrijze, uiterst siltige klei met zandlagen aangetroffen. Kenmerkend voor deze afzettingen is het voorkomen van mariene schelpfragmenten
van de Strandgaper (Mya arenaria); de schelpen bevinden zich met name onderin het pakket. De
afzettingen zijn geïnterpreteerd als afzettingen van de voormalige Zuiderzee; deze worden lithostratigrafisch gerekend tot de Zuiderzee Laag van het Laagpakket van Walcheren (Formatie van
Naaldwijk).
Almereafzettingen
Tussen 65 en 125 cm -Mv gaan de kleiige Zuiderzeeafzettingen over in een pakket grijs, matig
siltig, zeer fijn zand met veel dunne humus- en kleilagen. Onder het reductieniveau (rond 110 cm
-Mv) komen veel detrituslagen voor. De afzettingen zijn geïnterpreteerd als afzettingen van het
voormalige Almere, deze worden lithostratigrafisch gerekend tot de Almere Laag van het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk).
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Flevomeerafzettingen
Tussen 125 en 180 cm -Mv gaan de Almereafzettingen geleidelijk over in een pakket grijsbruin,
sterk kleiig veen met veel dunne zandlagen. Het sediment is kalkrijk tot kalkarm en betreft een
(detritus-)gyttja. Naar beneden toe gaat de kleiige detritus-gyttja geleidelijk over in een gelaagd
pakket mineraalarm, kalkrijke detritus(veen) met mosselkreeftjes (ostracoden). Ook de detritus is
een Flevomeerafzetting. Deze gaat globaal vanaf 250 cm -Mv over in een pakket kalkrijke, sterk
kleiige detritus-gyttja met dunne humus- en kleilagen. De detritus(-gyttja’s) zijn alle geïnterpreteerd als Flevomeerafzettingen. Lithostratigrafisch worden deze gerekend tot de Flevomeer Laag
van het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop).
Hollandveen
De detritus-gyttja gaat tussen 210 en 355 cm -Mv abrupt (erosief) over in een pakket donkerbruin, mineraalarm veen. Het veen is geen homogeen pakket, maar bestaat uit een afwisseling
van verschillende veenlagen. Met uitzondering van de herkende aanwezige rietveenlagen zijn
deze niet nader gedifferentieerd. In een aantal gevallen is sprake van trajecten van enkele
decimeters met klei- en humuslagen. Zowel het rietveen als de kleilagen wijzen op invloed van
een nabijgelegen geul (vermoedelijk een zijtak van de IJssel of de Vecht). Het veen wordt lithostratigrafisch gerekend tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop).
Dekzand
Het veen gaat naar beneden toe over in donkerbruingrijs, matig siltig, sterk humeus, matig fijn
zand. Het zand is geïnterpreteerd als dekzand dat hier aan het eind van de laatste ijstijd door de
wind is afgezet. In de top van het dekzand was in de meeste gevallen een podzolbodem herkenbaar (boringen 1 t/m 9). Deze bestaat uit een opeenvolging van A-, E-, B- en C-horizonten. In
boring 10 is vermoedelijk sprake van een AC-profiel. Het dekzand wordt lithostratigrafisch
gerekend tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel).
De top van het dekzand bevindt zich rond 4,0 m -Mv (7,7 m -NAP). Een uitzondering betreft
boring 2, waar het dekzand is aangetroffen vanaf 275 cm -Mv (6,1 m -NAP). Dit betreft waarschijnlijk de oost-west georiënteerde dekzandrug die ook is aangetroffen aan de Eggestraat en
ten oosten van Nagele (resp. Buitenhuis & Wieringa, 2007a/b; De Roller, 2010a/b). Omdat in de
top van het dekzand steeds een A(E)-horizont is aangetroffen en omdat het zand is afgedekt
door een restant veen, mag worden aangenomen dat het pleistocene oppervlak intact is.
Archeologie
Tijdens het veldonderzoek zijn in geen van de boringen archeologische indicatoren aangetroffen.
Hierbij kan opgemerkt worden dat het doel van het verkennend onderzoek ook niet bestond uit
het opsporen van archeologische resten.
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
In verband met de voorgenomen ontwikkeling van drie locaties in de kern van Nagele (gemeente
Noordoostpolder) is een archeologisch onderzoek uitgevoerd (bureau- en verkennend booronderzoek).
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge
archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Steentijd (periode: Laat Paleolithicum t/m
Neolithicum). Archeologische resten worden verwacht in de top van het pleistocene substraat
(dekzand). Ten aanzien van vindplaatsen - meer specifiek bewoningsresten - uit de (Volle en)
Late Middeleeuwen gold een lage archeologische verwachting. Dit hangt samen met het (verwachte) aangetaste veenpakket. Voor resten uit andere perioden (Bronstijd t/m Romeinse tijd en
Nieuwe tijd) gold een zeer lage archeologische verwachting. Een uitzondering betreft scheepsresten die zich op de bodem van de voormalige Zuiderzee (/Almere) kunnen bevinden. De aanwezigheid en/of ligging valt echter niet nader te preciseren; om deze reden hebben scheepsresten een onbekende archeologische verwachting.
Binnen geen van de drie locaties waren archeologische vindplaatsen of waarnemingen bekend.
Tijdens het veldonderzoek zijn tien boringen verspreid over de drie locaties gezet. Doel hiervan
was het bepalen van de diepteligging en de intactheid van het dekzand. De top van de pleistocene ondergrond is aangetroffen vanaf 2,75 m -Mv (boring 2: locatie Schokkererf); in de overige
boringen ligt het dekzandoppervlak dieper dan 3,65 m -Mv. Uit het booronderzoek blijkt verder
dat de top van het veen is geërodeerd. Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische
resten aangetroffen. Hierbij dient vermeld te worden dat onderhavig onderzoek niet tot doel had
om archeologische resten op te sporen; daarvoor was een karterend onderzoek nodig geweest.
Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de
bouwplannen (graafwerkzaamheden) geen archeologische resten zullen worden verstoord indien
de ingrepen niet dieper reiken dan 2,5 m -Mv/6,0 m -NAP (ter hoogte van boring 2) of 3,5 m -Mv/
7,0 m -NAP (overige boringen). Volgens de gegevens van de gemeente Noordoostpolder blijven
de werkzaamheden (met uitzondering van het plaatsen van de funderingspalen) ruim binnen
deze diepten.

1

1

Deze vrijstelling geldt ook voor de aanleg/plaatsing van funderings-/heipalen. De palen reiken weliswaar tot in de
pleistocene ondergrond, maar de verstoring door funderingspalen bij een ‘normaal’ palenplan (d.w.z. een palenplan
t.b.v. woningen/winkels e.d.) is verwaarloosbaar klein (< 1% van het bouwvlak).
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4.2 Aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen
voor geen van de drie locaties archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007)
aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Noordoostpolder het
definitieve besluit (contactpersoon: mevrouw M. Marinelli).

RAAP-notitie 5055 / eindversie, 1 april 2015

[2 1 ]

Ontwikkelingslocaties Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop te Nagele, gemeente Noordoostpolder;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Literatuur
Anscher, T.J. ten, & E.F. Gehasse, 1993. Neolithische en Vroege Bronstijd-bewoning langs de
benedenloop van Overijsselse Vecht. In: J.H.F. Bloemers, W. Groenman-Van
Waateringe & H.A. Heidinga (red.); Voeten in de aarde: een kennismaking met de
moderne Nederlandse archeologie. Amsterdam University Press, Amsterdam.
Anscher, T.J. ten, 2012. Leven met de Vecht. Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het
Neolithicum en de Bronstijd. Dissertatie Universiteit van Amsterdam, Zutphen.
Buitenhuis, H. & A. Wieringa, 2007a. Een archeologisch waarderend veldonderzoek (IVO) door
middel van grondboringen op kavel E122-zuid en een belendend bosperceel te
Nagele, gemeente Noordoostpolder (Fl.). ARC-rapport 2007-22. ARC, Groningen.
Buitenhuis, H. & A. Wieringa, 2007b. Een archeologisch waarderend veldonderzoek (IVO) door
middel van megaboringen op kavel E122 te Nagele, gemeente Noordoostpolder (Fl.).
ARC-rapport 2007-23. ARC, Groningen.
Buitenhuis, H., 2006. Een archeologisch waarderend veldonderzoek (IVO) door middel van
megaboringen op kavel E122 te Nagele, gemeente Noordoostpolder (Fl.). ARCrapport 2006-78. ARC, Groningen.
Bulten, E.E.B., F.J.G. van der Heijden & T. Hamburg (red.), 2002. Emmeloord: prehistorische
visweren en visfuiken. ADC-Rapport 140. Archeologisch Diensten Centrum,
Bunschoten.
Eilander, D.A. & W. Heijink, 1990. Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Toelichting bij
de kaartbladen 20 West Lelystad (gedeeltelijk), 20 Oost Lelystad en 21 West Zwolle.
Staring Centrum, Wageningen.
Gehasse, E.F., 1995. Ecologisch-archeologisch onderzoek van het Neolithicum en de vroege
Bronstijd in de Noordoostpolder met de nadruk op vindplaats P-14. Academisch
proefschrift, Amsterdam.
Gotjé, W., 1993. De Holocene laagveenontwikkeling in de randzone van de Nederlandse kustvlakte (Noordoostpolder). Academisch proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam.
Heijden, F.J.G. van der, 2000. Aanvullend Archeologisch Onderzoek in de Noordoostpolder.
Vindplaats N50 Emmeloord - Ens. ADC-rapport 22. ADC, Bunschoten.
Heijden, F.J.G. van der, 2001. Gemeente Noordoostpolder, Aanvullend archeologisch onderzoek Vindplaats Rijksweg A6 - kavel J97. ADC-rapport 69. ADC, Bunschoten.
Hessing, W.A.M. (red.), 2007. Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart voor het grondgebied
van Noordoostpolder. Vestigia-rapport V317. Vestigia b.v., Amersfoort.
Huisman, H. & D.R.M. Raemaekers, 2008. De akker van Swifterbant. Nieuwsbrief 2, maart 2008:
16-18. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort.
Lenselink, G., 2001. De ontwikkelingsgeschiedenis van het IJsselmeergebied. Natura 5: 138-200.
Molthof, H. & G.H. de Boer, 2014. Proefsleuvenonderzoek rivierduin Drietorensweg te Ens,
gemeente Noordoostpolder (vindplaatsen 1 en 4). RAAP-rapport 2825. RAAP
Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
Muller, J., & B. van Raadshoven, 1947. Het Holoceen in de Noordoostpolder. Tijdschrift
K.N.A.G. 64: 153-185.

RAAP-notitie 5055 / eindversie, 1 april 2015

[2 2 ]

Ontwikkelingslocaties Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop te Nagele, gemeente Noordoostpolder;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van
onverharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.
Peters, F.J.C & J.H.M. Peeters (red.), 2001. De opgraving van de mesolithische en neolithische
vindplaats Urk-E4 (Domineesweg, gemeente Urk). RAM-rapport 93. Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
Plassche, O. van de, S. Bohncke, B. Makaske & J. van der Plicht, 2005. Water-level changes
in the Flevo area, central Netherlands (5300-1500 BC): implications for relative mean
sea-level rise in the Western Netherlands. Quaternary International 133-134: 77-93.
Roller, G.J. de & S.A. Mulder, 2006. Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek (IVO) op kavel E122 te Nagele, gemeente Noordoostpolder (Fl.).
ARC-rapport 2006-30. ARC, Groningen.
Roller, G.J. de, 2010a. Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel bureau- en
booronderzoek aan de Eggestraat te Nagele, gemeente Noordoostpolder (Fl.). MUGpublicatie 2009-60. MUG Ingenieursbureau, Leek.
Roller, G.J. de, 2010b. Archeologisch karterend megabooronderzoek aan de Eggestraat te
Nagele, gemeente Noordoostpolder (Fl.). MUG-publicatie 2010-09. MUG
Ingenieursbureau, Leek.
Spanjer, K., 1955. Bodemkundige code- en profielenkaart van de Noordoostpolder, toelichting
bij blad 19. Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), Kampen.
Spek, Th., E.B.A. Bisdom & D.G. van Smeerdijk, 1997. Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving “A27-Hoge Vaart”). Een interdisciplinaire
studie naar de verandering van bodem en landschap in het Mesolithicum en Vroeg
Neolithicum. Staring Centrum Rapport 472.1. Staring Centrum, Wageningen.
Tol, A., P. Verhagen & M. Verbruggen, 2006. Leidraad inventariserend veldonderzoek; deel: karterend booronderzoek. SIKB/RAAP Archeologisch Adviesbureau, Gouda/Amsterdam.
Verhagen J.W.H.P., E. Rensink, M. Bats e& Ph. Crombé, 2011. Optimale strategieën voor het
opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek; een statistisch
perspectief. RAM-rapport 197. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Wiggers, A.J., 1955. De wording van het Noordoostpoldergebied. Een onderzoek naar de physischgeografische ontwikkeling van een sedimentair gebied. Dissertatie UvA, Amsterdam.

RAAP-notitie 5055 / eindversie, 1 april 2015

[2 3 ]

Ontwikkelingslocaties Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop te Nagele, gemeente Noordoostpolder;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische Monumenten Kaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

DINO

Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond

IVO

Inventariserend Veld Onderzoek

KLIC

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

RTK-GPS Real Time Kinetic Global Positioning system
SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Verklarende woordenlijst
dekzand
Zandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden uit het Weichselien vormen in grote delen van Nederland een 'dek'.
(detritus) gyttja
Fijn organisch bezinksel in stilstaand, relatief diep water (meren).
erosie
Verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los materiaal afvoeren.
Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend water.
Holoceen
Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 10.000 jaar geleden).
horizont
Een bodemlaag waarin zich bepaalde bodemkundige processen afspelen.
geul
Brede en diep uitgeslepen aan- en afvoerwegen van de eb- en vloedstroom in een waddengebied.
keileem
Grondsoort bestaande uit een mengsel van leem, zand, grind en stenen (in het spraakgebruik
gekoppeld aan het begrip grondmorene).
lagunair
Betrekking hebbend op een ondiepe baai, bijna geheel afgesloten van de zee -door strandbank, rif of eiland- langs een kust.
lithologisch
Het sedimentaire gesteente (ook klei, zand, e.d.) betreffend (bijv. korrelgrootte).
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Ontwikkelingslocaties Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop te Nagele, gemeente Noordoostpolder;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

lithostratigrafie
Classificatie van aardlagen op grond van kenmerken ontleend aan aard en samenstelling van
de sedimentaire gesteenten.
oeverwal
Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de oevers treden
van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt.
Pleistoceen
Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze periode waren er
sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud. Na de laatste IJstijd begint het
Holoceen (ca. 9700 voor Chr.).
podzol
Bodemtype met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het
proces van het uitlogen van de E-horizont en de vorming van een B-horizont door inspoeling
van amorfe humus en ijzer wordt podzolering genoemd.
Prehistorie
Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven.
rivierduin
Door uitstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom).
Saalien
Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland doordrong (vorming stuwwallen), ca.
200.000-130.000 jaar geleden.
silt
Gronddeeltjes groter dan of gelijk aan 2 µm en kleiner dan 63 µm.
sloef
Sterk siltige afzettingen, onder enigszins brakke omstandigheden afgezet in het Almere (een
lagune).
Steentijd
Archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik van stenen werktuigen.
Weichselien
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), ca. 120.00010.000 jaar geleden.
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Ontwikkelingslocaties Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop te Nagele, gemeente Noordoostpolder;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

Ligging van de onderzoekslocaties (rode lijn) met bekende ARCHIS-waarnemingen
(rode driehoeken), onderzochte terreinen (oranje, gearceerd) en AMK-terreinen
(blauwe lijnen); inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.
Figuur 3.

Paleogeografische ontwikkeling van de omgeving van de onderzoekslocatie.
Luchtfoto van de locaties met de aanwezige kabels en leidingen (lichtblauwe lijnen;
afkomstig uit de KLIC-melding) en top van de pleistocene zand in cm -Mv (gele
bolletjes, afkomstig uit het DINOloket).

Figuur 4.

Boorpuntenkaart.

Figuur 5.

Doorsnede van de bodemopbouw onder Nagele.

Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 2.

Diepteligging relevante lagen uit nabijgelegen geologische boringen.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.
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Figuur 1. Ligging van de onderzoekslocaties (rode lijnen) met bekende ARCHIS-waarnemingen (rode
driehoeken), onderzochte terreinen (oranje, gearceerd) en AMK-terreinen (blauwe lijnen); inzet: ligging
in Nederland (ster).
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Ontwikkelingslocaties Schokkererf, Noorderwinkels en Mierenhoop te Nagele, gemeente Noordoostpolder;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
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boring: NOSNM-1
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 177.691,97, Y: 517.517,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,29, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,29 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 3,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 4,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag

105 cm -Mv / 4,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 4,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 5,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, gyttja, kalkarm
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 5,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veel dunne kleilagen, detritus, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 6,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, veel dunne humus- en kleilagen, detritus-gyttja, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 6,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

425 cm -Mv / 7,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

435 cm -Mv / 7,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: E-horizont, volledig gereduceerd

442 cm -Mv / 7,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: B-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 465 cm -Mv / 7,94 m -NAP

1

boring: NOSNM-2
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 177.710,63, Y: 517.530,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,39, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,39 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 3,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

75 cm -Mv / 4,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 4,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, veel dunne humus- en zandlagen, schelpengruis marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 4,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, gyttja, kalkarm
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 5,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, enkele zandlagen, detritus, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 5,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, veel dunne humus- en kleilagen, detritus-gyttja, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 5,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

268 cm -Mv / 6,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, zandbrokken, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 6,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: AE-horizont, volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 6,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: B-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 300 cm -Mv / 6,39 m -NAP

2

boring: NOSNM-3
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 177.700,14, Y: 517.595,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,70, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 4,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag

45 cm -Mv / 4,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment marien
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 4,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 4,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 5,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, veel dikke detrituslagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 5,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veel dunne zandlagen, detritus
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 6,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, detritus-gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 6,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 7,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 7,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

390 cm -Mv / 7,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv / 7,70 m -NAP

3

boring: NOSNM-4
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 177.711,02, Y: 517.614,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,64, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,64 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag

45 cm -Mv / 4,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 4,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 4,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 5,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, enkele detrituslagen, compact (alleen zand en veen), zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 5,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, veel dikke detrituslagen, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 5,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, detritus-gyttja, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 5,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veel dunne zandlagen, detritus, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 6,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, detritus-gyttja, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 6,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

315 cm -Mv / 6,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 6,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

420 cm -Mv / 7,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, amorf veen, spoor riet
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

435 cm -Mv / 7,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

445 cm -Mv / 8,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: E-horizont, volledig gereduceerd

455 cm -Mv / 8,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: B-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 470 cm -Mv / 8,34 m -NAP
4

boring: NOSNM-5
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 177.728,03, Y: 517.636,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,65, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,65 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 4,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag

45 cm -Mv / 4,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 4,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag

80 cm -Mv / 4,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 4,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, compact (alleen zand en veen), zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 5,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 5,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, detritus-gyttja, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 5,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veel dunne zandlagen, detritus, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 6,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, detritus-gyttja, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 6,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 6,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, enkele siltlagen, kalkarm
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

305 cm -Mv / 6,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele dikke humus- en kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

375 cm -Mv / 7,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

400 cm -Mv / 7,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: AE-horizont, volledig gereduceerd

415 cm -Mv / 7,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: B-horizont, volledig gereduceerd

425 cm -Mv / 7,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: B-horizont, volledig gereduceerd

440 cm -Mv / 8,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van5Wierden
Bodemkundig: BC-horizont, volledig gereduceerd

boring: NOSNM-6
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 177.741,35, Y: 517.661,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,75, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,75 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 4,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag

45 cm -Mv / 4,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag

80 cm -Mv / 4,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

105 cm -Mv / 4,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 5,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, detritus-gyttja, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 5,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veel dunne zandlagen, detritus, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 6,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, detritus-gyttja, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 6,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, enkele dikke kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 6,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 7,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

365 cm -Mv / 7,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

375 cm -Mv / 7,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: E-horizont, volledig gereduceerd

385 cm -Mv / 7,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: B-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv / 7,75 m -NAP
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boring: NOSNM-7
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 178.000,38, Y: 517.816,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,82, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,82 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, zand- en kleibrokken, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 4,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, veel wortelresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 4,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 4,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 5,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 5,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, detritus-gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 5,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, detritus
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 6,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, detritus-gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 6,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 6,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veel dikke kleilagen, detritus
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 7,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 7,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, detritus-gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

385 cm -Mv / 7,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

400 cm -Mv / 7,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: A-horizont

410 cm -Mv / 7,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: AE-horizont

425 cm -Mv / 8,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: B-horizont

Einde boring op 440 cm -Mv / 8,22 m -NAP
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boring: NOSNM-8
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 178.023,71, Y: 517.814,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,82, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,82 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, zand- en kleibrokken, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 4,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dikke zandlagen, schelpfragment marien
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Zuiderzee Laag
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 4,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 5,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 5,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, detritus-gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 5,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veel dunne humus- en kleilagen, detritus-gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 6,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, enkele kleilagen, detritus-gyttja, spoor hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

355 cm -Mv / 7,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

365 cm -Mv / 7,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

385 cm -Mv / 7,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

395 cm -Mv / 7,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: A-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv / 7,82 m -NAP
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boring: NOSNM-9
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 178.025,69, Y: 517.861,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,92, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,92 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, zand- en kleibrokken, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 4,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, schelpfragment marien
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 4,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, zand- en kleibrokken, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 4,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 5,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 5,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, detritus-gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 6,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veel dunne kleilagen, detritus-gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 6,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, detritus-gyttja, spoor hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 6,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

315 cm -Mv / 7,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 7,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

385 cm -Mv / 7,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: AE-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv / 7,92 m -NAP
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boring: NOSNM-10
beschrijver: GDB, datum: 25-3-2015, X: 178.002,86, Y: 517.861,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 20F, hoogte: -3,86, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Flevoland, gemeente: Noordoostpolder, plaatsnaam: Nagele, opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder,
uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 3,86 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, zand- en kleibrokken, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 4,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, schelpfragment marien
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 4,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 5,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, Laag van Almere
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 5,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruingrijs, veel dunne zandlagen, detritus-gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 6,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, enkele zandlagen, detritus
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 6,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

325 cm -Mv / 7,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, enkele zandlagen, detritus
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 7,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 7,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

390 cm -Mv / 7,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

400 cm -Mv / 7,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

415 cm -Mv / 8,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 435 cm -Mv / 8,21 m -NAP
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met water en ring, verbreekt
oorspronkelijke structuur

zuiderwinkels
verrommeling openbare
ruimte, winkelwoningen
deels uitgebouwd en
gewijzigd, leegstand
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uitgangspunten kerngebied nagele

plan 1959

situatie 1970

huidige situatie

voorstel

noorderwinkels en zuiderwinkels
volledig winkel / wonen,
verbonden door winkelas (inclusief
voetgangersbrug) en schokkererf

noorderwinkels deels en
zuiderwinkels volledig winkel /
wonen, verbonden door winkelas en
schokkererf.
Woningblok in meest noordelijke
deel

noorderwinkels grotendeels leegstand,
schokkererf leeg, sociaal-culturele
activiteiten verhuisd naar Het Rietveld,
parkeerplekken en zuiderwinkels
structuur niet helder.
Zichtlijn op polder geblokkeerd door
bomen en bebouwing.

noorderwinkels volledig woningen,
schokkererf supermarkt en
dorpsplein,
zuiderwinkels structuur helder,
concentratie winkels en horeca
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huidige situatie kerngebied nagele
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ruimte in de ruimte; veld, hof, patio de ruimtelijke grammatica van Nagele

schaal: polder

schaal: dorp

schaal: cluster

schaal: cluster

muur van bomen rondom dorp
biedt beschutting tegen de
wind.

woonbuurten omsluiten een
open midden ruimten met
openbare voorzieningen

wonen; hof met woonblokken
rondom een groen veld

zuiderwinkels; omsloten
voetpad, ‘mini lijnbaan’,
ontwerp van het bureau Van
den Broek & Bakema

schaal: gebouw

schaal: gebouw

schaal: gebouw

schaal: gebouw

winkelwoning met patio
naar ontwerp van architect
Romke de Vries samen met
het bureau Van den Broek &
Bakema

entreehof kerk,
gereformeerde kerk naar
ontwerp van architect Jaap
Bakema.

Entreehof scholen naar
ontwerp van architect Aldo
van Eyck

dienstenhof van het
schokkererf, naar ontwerp
van architect J. Dunnebier.
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Op dit presentatie panel is
duidelijke te zien wat Aldo van
Eyck met “De 8” voor ogen had
bij het ontwerp voor Nagele. Het
dorp mocht niet een “dualistisch
plattelandsdorp”(Aldo van
Eyck c.s.) worden met een kern
en daar omheen woningen. De
openbare ruimte zou ook niet, als in
traditionele stedelijke structuren,
worden afgebakend door straten.
Het afwijkende van het ontwerp
van Nagele is dat de vorm een
gemeenschappelijk organisme
is, waarbij structuur wordt
gegeven door bomenmassa’s.
‘Hierdoor spreekt de vorm
direct uit de bestemming en het
ontstaansproces.’ (Aldo van Eyck)

groen structuur

De verhouding tussen het wijde
polderland en het nieuwe dorp is zo
ontworpen dat er geen onwezenlijke
schaalvermindering optreedt bij het
binnenkomen vanuit de polder.
‘De polder en het daarin getogen
dorp vormen één plastisch
ruimtelijke geheel en hebben dus
één schaal.’(Aldo van Eyck)

ruimte wordt gedefinieerd door
velden en lijnen van bomen, zo
ontstaan er groene kamers in het
dorp.
p

Van Eyck’s voorstel voor Nagele
was om één grote centrale ruimte
te vormen, omzoomd door
landarbeiderswoningen. Hierin
liggen geen ruimte begrensende
(dorp: straten en plein) maar ruimte
bepalende elementen zoals een
dorpshuis, school, kerk of winkels.
De bomenmassa’s functioneren niet
enkel als afscheiding tussen twee
verschillende plekken, maar de
grens zelf is ook een verblijfsplaats
tussen dorp en landschap. Dit is te
zien op de foto hiernaast, die Aldo
van Eyck bij zijn presentatie voegde.

zichtlijnen
Lange zichtlijnen (west/oost)
verankeren het dorp met het
omliggende polderland. Op een
zelfde manier (noord/zuid) worden
de woonbuurten verankerd in het
dorp.
13
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de architectectuurtaal van nagele
1. omsloten buitenruimte
Een gebouw of groep gebouwen omsluit een
buitenruimte waar de publieke entrees zich
bevinden.

De gebouwen omsluiten de ruimte op verschillende manieren. Dit is te zien in het ontwerp
voor de school van Aldo van Eyck en de kerk
ontworpen door het architectenbureau Van De
Broek en Bakema. Waarbij op het schoolplein de
groenstructuur een belangrijke bijdragen levert aan de omsloten ruimte, is te zien dat bij de
reformeerde kerk juist de muur een belangrijke
rol speelt
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2. entree portalen
de publieke entree van gebouwen wordt
gemarkeerd met een portaal. In het geval van de
kerk is dit de toren, bij de school zijn dit twee
kleine portalen. Ook bij de woningen worden
de entrees in sommige gevallen gemarkeerd in
de vorm van een terugliggend geveldeel of een
luifel.
Tekening rechts is het originele ontwerp voor de
school (door Aldo van Eyck) en de kerk (door het
bureau Van De Broek en Bakema) te zien. Twee
van de vier portalen van de school zijn niet
gerealiseerd, deze zijn blauw gekleurd.

De kerktoren markeert het kruisen van de
twee toegangspaden tot het gebouw in de
vorm van een verticaal portaal

Een deels beglaasd portaal markeert de
hoofdingang van deze voormalige roomskatholieke Isidoruskerk, in 1963 ontworpen
door het bureau De Jongh, Taen & Nix, waarin
Museum Nagele nu is gevestigd. De entree is
hierdoor niet alleen goed zichtbaar maar ook
praktisch bij regenachtig weer.
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Twee portalen markeren de beide ingangen
van de school en dragen bij aan de
herkenbaarheid van het gebouw.

de architectectuurtaal van nagele
3. horizontale lijnen
Niet alleen in de vormentaal van het landschap en
woonomgeving (bomenrijen, kanalen, paden etc.) zijn lange
lijnen te herkennen, ook in de architectuur van Nagele is
dit te zien. Op ieder schaalniveau komen deze horizontale
lijnen terug. Op grote schaal zijn dit de rijen woningen,
op kleine schaal zijn dit de boeiboorden of tuinmuren van
de bebouwing. Doorgaande lijnen in de gevel zorgen voor
eenheid.

De gevel van de basischool,
ontworpen door architect Aldo
van Eyck. Te zien is dat zowel
aan de boven- als onderkant een
duidelijke lijn is te zien. Er is
hierbij dus sprake van zowel een
plint, als een boeiboord.

Geen ononderbroken wand.
Opvallend is dat naarmate de
publieke functie belangrijker
wordt, de lijnen meer dynamiek
krijgen. Zowel in rooilijn bij
de Zuiderwinkels en de school
als bij de gevel van de kerk
ontworpen door de architecten
Van De Broek en Bakema.
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4. vlakken
In een compositie van verschillende objecten
heeft het gevelvlak op de voorgrond vaak grote
openingen en het gevelvlak daar achter is meer
gesloten, dit zorgt voor hierarchie en maakt de
gevels leesbaar. Er is telkens een spel gaande
in de compositie van deze vlakken waardoor
de gebouwen niet altijd een duidelijk voor- of
achterkant hebben maar alzijdig zijn.

In de ontwerpen van de
gevels voor de verschillende
woningblokken is gevarieerd
met de compositie. Waarbij de
lijnen in deze composities zorgen
voor eenheid, zorgen de vlakken
voor afwisseling. Doormiddel
van verschillende composities
voor deze openingen ontstaat
diversiteit binnen de eenduidige
horizontale vorm van de
bouwvolumes.

Bij de gevels van de school en
de zuiderwinkels verschillen de
vlakken van hoogte en springen
terug waardoor er meer variatie
is te zien in de compositie.
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de architectectuurtaal van nagele
5. kaders
In de architectuur van Nagele werden kaders gebruikt als
markering van belangrijke kruisingen, vensters of hoeken.
Dit is te zien bij de zuiderwinkels, waarbij de etalages uit de
gevel steken, als erkers.
Het schoolgebouw, ontworpen door Aldo van Eyck, heeft
opvallende witte kaders rondom de grote vensters van de
klaslokalen.
Deze accenten zijn beeldbepalend in de architectuur van
Nagele.

Schoolgebouw Nagele, ontworpen door Aldo van Eyck

De zuiderwinkels, ontworpen door het architectenbureau Van De Broek en Bakema.

een nieuw portaal
uitwerking deelgebieden

zuiderwinkels herstel oorspronkelijke opzet

winkel as heeft niet meer z’n originele structuur

oorspronkelijke situatie

huidige situatie

- duidelijk winkel as, oorspronkelijke gedacht met pergola
- duidelijke structuur en definitie van openbare ruimte;
open, groen, verhard
- privé patio’s voor elke winkelwoning

- winkel as gebroken door uitbreiding supermarkt
- structuur openbare ruimte is niet helder
- privé tuinen voor winkelwoningen aan de zuidzijde in de
openbare ruimte
onduidelijk openbare ruimte

privé tuin

oorspronkelijke plan van het bureau
Van den Broek en Bakema

huidige situatie (bron: www.bing.com)
parkeren
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voorstel
- restauratie van winkel as: pand
huidige supermarkt terug brengen
naar oorspronkelijke envelop. (horeca
bestemming)
- duidelijk structuur en definitie van
openbare ruimte; groen en verhard
- duidelijk definieren van erfafscheidingen
privé tuinen voor winkelwoningen:
gemetselde tuinmuren met openingen,
-behoud van hagen aan oostzijde.

gras
grasstenen, parkeerplaats
bestrating (klinkers)
bestrating (tegels n.t.b.)
bestrating (afwijkend formaat tegels n.t.b.)
bestrating ( tegels n.t.b.)
tuin winkelwoningen met muur
bebouwing
bestaande wegen en paden
bos of haag
boom, voorgesteld

N

boom, bestaand
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uitgangspunten schokkererf

ontmoeting

identiteit

schakel

hoogwaardig openbare ruimte en
verblijfskwaliteit voor het dorp

nieuw ruimte bepalend element
toevoegen.

tussen binnen en buiten,
wonen en bedrijven,
oud en nieuw

venster; voorstel 1956

venster; voorstel

zuiderwinkel as

zuiderwinkel as

plein over Ploegstraat en
Ring, open naar het polder

verwijdende zichtlijn bij
benadering dorp, lineaire
zichtlijnen richting landschap

beeindigen zuiderwinkel as,
voorzetten schaakbordpatroon

doortrekken winkelpad
zuiderwinkels naar plein
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Te bouwen bouwblok met
supermarkt en woningen als
nieuw ruimte bepalend element.

parkeerplaats, ook te
gebruiken als dorpsplein bij
evenementen
een nieuw portaal
op het kruisen van wegen
als markering van de nieuwe
ontwikkeling in Nagele
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schokkererf scenario

De zichtlijnen die een belangrijke rol moeten gaan spelen in de openbare ruimte
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schaal 1:1000
gras
grasstenen, parkeerplaats
bestrating (klinkers)
bestrating (tegels n.t.b.)
bestrating (afwijkend formaat tegels n.t.b.)
bestrating ( tegels n.t.b.)
tuin winkelwoningen met muur
bebouwing
bestaande wegen en paden
bos of haag
boom, voorgesteld
boom, bestaand

N
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schokkererf basisplan

oppervlakte
maximum te bebouwen oppervlakte: 1350 m2 (waarvan
max. 1100m2 winkelruimte(gearceerd in rode vlak))
Gevel mag niet afwijken van rooilijn noord, zuiden oost.
Zuid zijde is een uiterste rooilijn

parkeerplekken supermarkt, maximaal 28 plekken.

opstelplaats fietsen, d.m.v. rekken

parkeerplekken woningen en zuiderwinkelas, 40
plekken

gras
grasstenen, parkeerplaats
bestrating (klinkers)
bestrating (tegels n.t.b.)
bestrating (afwijkend formaat tegels n.t.b.)
bestrating ( tegels n.t.b.)
tuin winkelwoningen met muur
bebouwing
bestaande wegen en paden
bos of haag
boom, voorgesteld

N

boom, bestaand
schaal 1:1000
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schokkererf supermarkt / gedetailleerde uitwerking

N

schaal 1:500
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schokkererf apartementen uitwerking 1: binnenstraat
Omsluiten van ruimte: wonen aan straatje

voorstellen geven een indicatie weer van de gevraagde architectuur van het bouwblok.
28
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eerste verdieping 1:500

dakplan 1:500

tweedeverdieping 1:500

zuidgevel 1:500

oostgevel 1:500

noordgevel 1:500

westgevel 1:500
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schokkererf apartementen scenario 2: hof
Omsluiten van ruimte: wonen aan hof

voorstellen geven een indicatie weer van de gevraagde architectuur van het bouwblok.
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eerste verdieping 1:500

dakplan 1:500

tweedeverdieping 1:500

zuidgevel 1:500

oostgevel 1:500

noordgevel 1:500

westgevel 1:500
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schokkererf apartementen scenario 3: patio
Omsluiten van ruimte: wonen aan patio’s

voorstellen geven een indicatie weer van de gevraagde architectuur van het bouwblok.
32

een nieuw portaal
mecanoo architecten

eerste verdieping 1:500

dakplan 1:500

tweedeverdieping 1:500

zuidgevel 1:500

oostgevel 1:500

noordgevel 1:500

westgevel 1:500
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schokkererf principes supermarkt en woningen
bouwenvelop begane grond.
Het portaal verbindt ruimtes, en vergeleend de nieuwbouw in het ontwerp gedachten van Nagele.

Markering d.m.v.
toevoegen van luifel en uitstekend
gevelvlak van glas.

Markering d.m.v.
toevoegen van luifel
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Schokkererf regels:
- De algemene architectuur regels, als opgesteld in dit
document zijn van toepassing
- Het gebouw wordt niet hoger dan 2 verdiepingen met een
begane grond
- Entree markeren met een portaal.
- Woningontsluiting middels entreehal aan zuidzijde, geen
zichtbare gallerijen aan de gevel. Op de verdiepingen worden
de woningen onsloten door een straat of hofstructuur
- Volume woningen en supermarkt zijn één. Dat wil zeggen dat
aan elke zijde van het gebouw de gevel van de supermarkt en
de woningen minstens op één punt samenkomen, met gebruik
van zelfde materialen. Het is niet mogelijk te kiezen voor een
volledige ‘set-back’van het woningblok op de supermarkt.
- Het bouwvolume verjongt van beneden naar boven. In het
onderstaande schema is aangegeven hoeveel procent bebouwd
is in de rooilijn contour.

tweede verdieping:
max. 60% onbebouwd
min. 40% bebouwd van
de buitencontour

eerste verdieping:
max. 40% onbebouwd
min. 60% bebouwd van
de buitencontour

Voorbeeld: 3 verdiepingen en een begane
grond, binnen de maximale envelop
onbebouwd
bebouwd op contour rooilijn
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noorderwoonblok principes

Noorderwoonblok
Het oorspronkelijke idee
van een binnenstraat bij de
noorderwinkels wordt met
deze stedebouwkundige opzet
hergebruikt. De binnenstraat
in dit plan, functioneert als
´achteringang´ voor de woningen
en voorziet in parkeerplaatsen.

scenario A

scenario B

De parkeerplekken van de
bewoners bevinden zich op eigen
perceel. Hierdoor worden auto´s
zo veel mogelijk geweerd uit de
publieke ruimte.
Er is ook een scenario gegeven
waarbij er geen sprake is van
een binnenstraat. Deze is van
vergelijkbare opzet als het
naastgelegen woonblok aan de
noordkant.
Opmerking tekening rechts
schaal 1:1000
Arcering rood: grond waarop
één van beide scenario´s van
toepassing is.Stippellijnen geven
lijnen aan van bebouwing beide
scenario´s
Arcering groen: in te richten
als groene zone met oprit of
entreepad tot woningen.

gras
grasstenen, parkeerplaats
bestrating (klinkers)
bestrating (tegels n.t.b.)
bestrating (afwijkend formaat tegels n.t.b.)
bestrating ( tegels n.t.b.)
tuin winkelwoningen met muur
bebouwing
bestaande wegen en paden
bos of haag

woonstraat
collectief groen

boom, voorgesteld

privé patio: tuin

boom, bestaand

privé patio: parkeren
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p p

p p

p p

p p

p

binnenstraat
p

p p

p p

p p

p p

N

mogelijke invulling aan de hand van scenario A
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noorderwoonblok scenario A

schaal 1:500

Begane grond - woonblok met binnenstraat en patiowoningen

Eerste verdieping- woonblok met binnenstraat en patiowoningen. Links een optie met een wilde structuur, waarbij iedere bewoner zelf
bepaald hoe de eerste verdieping er uit ziet. Rechts een optie waarbij in de basis elke verdieping hetzelfde is en waarbij er mogelijkheden
zijn uitbreidingen.

N

schaal 1:500

voorstellen geven een indicatie weer van de gevraagde architectuur van het bouwblok.
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noorderwoonblok scenario B

schaal 1:500

Begane grond - woonblok met achtertuinen en carport aan de straat

Eerste verdieping- woonblok met achtertuinen en carport aan de straat

N

schaal 1:500

voorstellen geven een indicatie weer van de gevraagde architectuur van het bouwblok.
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noorderwoonblok regels

Groeistructuur
Het woonblok is een enkellaagse structuur waarbij de
mogelijkheid bestaat gedeeltelijk een tweede laag toe te
voegen of deze uit te breiden aan het huis. De regelgeving van
deze toevoeging is zo geformuleerd dat het mogelijk is dat
zowel een regelmatig als een wild patroon ontstaat.
- De algemene architectuur regels, als opgesteld in dit
document zijn van toepassing
- In de buitenste gevellijn mag slechts een beperkt percentage
gebouwd worden (nader uit te werken in relatie tot de gekozen
woningtypes)
- Maximaal 2 bouwlagen.
- Maximaal 50% van totale oppervlak van de beneden
verdieping toevoegen.
- Zelfde materiaalgebruik als begane grond.
- Niet over patio heen bouwen
- Er worden niet meer woningen gerealiseerd als in de
scenario´s is getekend

Patio´s als privetuin en parkeerplaats voor de auto

Mogelijkheid voor uitbreiding woning d.m.v.
groeistructuur

Enkele mogelijkheden van deze groeistructuur.
voorstellen geven een indicatie weer van de gevraagde architectuur van het bouwblok.
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Voorbeeld:´t Hool, Eindhoven
Het idee van een groeiende structuur voor woningen is ook terug te
zien in de woonwijk ´t Hool in Eindhoven. Dit project is ontworpen
door het architectenbureau Van De Broek en Bakema met het idee
de woningen levensloopbestendig te maken.




"
"



"
"

"




"
"


OASE 52 Naar een pluriform maxihuis: maquette woningblok met
kernruimtes en maquette met mogelijke uitbreidingen.

In dit voorbeeld getoonde ontwerp is sprake van meer dan twee bouwlagen, voor het noorderwoonblok geldt de norm van
2 bouwlagen. De architectuur en groeistrategie van ‘t Hool in Eindhoven zijn desalniettemin een referentie.
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parkeren kerngebied nagele

parkeren huidige situatie

groenstrook huidige situatie
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voorstel: parkeren op gras, onder de bomen

<

28 parkeerplaatsen

>
N

gras

bestrating ( tegels n.t.b.)

grasstenen, parkeerplaats

tuin winkelwoningen met muur

bestrating (klinkers)

bebouwing

bestrating (tegels n.t.b.)
bestrating (afwijkend formaat tegels n.t.b.)

bestaande wegen en paden

boom, bestaand
boom, voorgesteld
expeditieroute
entree parkeren

haag
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26 parkeerplekken aan de oostzijden op het plein
40 parkeerplekken aan de westzijde van de Zuiderwinkels

Stedenbouwkundig masterplan met twee ontwikkellokaties; Schokkererf en Noorderwinkels

N

schaal 1:1000
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gevelstudies oostgevel ring; zuidwinkels, schokkererf, noorderwinkels

profieltekeningen 1:1000
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algemene regel architectuur
Gevelwanden per bouwblok/ volume kennen
uitsnijdingen naar boven en beneden. Er zijn geen
monotoon doorgaande lijnen

gereformeerde kerk, nagele
architectenbureau Van De Broek en Bakema

NEE

JA

woningbouw en landschapsontwerp, vondelparc, utrecht
mecanoo architecten

bouwvolume ligt achter insnijding minimaal 2 meter terug
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onder: MFA Slotermeer,
Amsterdam ontworpen door
Dick van Gameren.

woningbouw, talmalaan utrecht
dick van gameren architecten
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referentiebeelden materiaalgebruik

Materiaalgebruik voor nieuwbouw: aardse tinten, in lichte varianten
Licht gekleurde baksteen, zoals terug te vinden in Nagele. Rijk
gedetailleerd, door structuren in het metselwerk en negges
rechts: Het Rietveld, K4 Architecten
onder: MFA Slotermeer, Amsterdam ontworpen door Dick van Gameren.
onder: Museum Nagele voormalige rooms-katholieke Isidoruskerk, in
1963 ontworpen door het bureau De Jongh, Taen & Nix
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Horizontale lijnen
De onderbroken wanden geven variatie in het gevelbeeld,
plinten, dakbeeindigingen en gevelbanden zorgen, als
duidelijke lijnen voor eenheid. Bakstenen muren worden
daarom altijd beeindigd door een plint aan de boven en
onderkant. Deze plint, dakbeeindiging en gevelband zijn
gemaakt van beton.
Voorbeeld links boven: Woningbouw Eekmaat, Enschede.
Ontworpen door het architectenbureau Claus en Kaan.
Twee voorbeelden links: Schoolgebouw Nagele, ontworpen
door Aldo van Eyck

Tuinmuren en hagen
muren gemetseld met
uitsnijdingen. hagen als elders
in Nagele
Voorbeeld: gereformeerde
kerk, nagele, architectenbureau
Van De Broek en Bakema

Verbijzonderingen
Woningentrees, vensters in algemene ruimtes, entreehal
appartementen, vensters op bijzondere posities (kop, hoek
etc.) voorzien van zwaardere kaders.
Twee voorbeelden links: Schoolgebouw Nagele, ontworpen
door Aldo van Eyck
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referentiebeelden materiaalgebruik
Materiaalgebruik voor openbare ruimte
Voor de bestrating van de openbare ruimte refereren aan
origenele materiaalkeuze. Als te zien in de foto´s rechts, van
het plein van de kerk en de zuiderwinkels. Er is afwisseling
tussen betontegels en klinkers. De betontegels op het plein
zouden groter moge zijn.
Voor het parkeren introduceren we een voor Nagele nieuwe
vorm van bestrating. De halfverharde steenjes of klinkers, als
hieronder te zien op de foto.

50

een nieuw portaal
mecanoo architecten

aanbeveling kunst en architectuur in de wederopbouwperiode
De wederopbouwperiode kenmerkt zich door een
samenhangende benadering van stedenbouw, architectuur en
kunst. De toepassing van wandkunst zou daarom een passende
toevoeging zijn aan een nieuw gebouw in Nagele.
In de wederopbouwperiode zijn verschillende vormen van kunst
in de architectuur ontwikkeld. Denk hierbij aan toepassingen
met glas, intarsia, mozaiek, reliefs, en wandschilderingen.
Het nieuwe gebouw op het Schokkererf zou één of meerdere
van deze vormen van kunst kunnen inzetten om het gebouw te
verankeren in de geschiedenis.
VOORSTELLEN
De entreehal op de begane grond, voor boven gelegen
woningen, kan worden voorzien van wandkunst. De beoogde
plint, met transparante glazen gevel, kan hierdoor extra
worden benadrukt door een kleurrijke wandschildering,
intarsia of sgraffito op de wanden achter het glas. Een andere
mogelijkheid is om het glas in deze gevel te bewerken zoals te
zien op de afbeeldingen hiernaast.
In het baktsteen van zowel het Schokkererf als de lokatie
Noorderwinkels kan een reliëf worden toegepast. Dit kan op
een bepaalde belangrijke hoek, bijvoorbeeld bij het kruisen van
de zuiderwinkelas en de entree van de supermarkt, maar ook
in het gehele vlak. De hoekwoningen aan de zuidkant van het
noorderwinkelblok kan zo worden verfraaid met een bijzonder
reliëf.
De plastiek van het gebouw komt hierbij meer tot leven,
het reliëf zorgt ervoor dat het gebouw gedurende dag
verschillende soorten van schaduw werking heeft op het vlak.
Op deze manier komen architectuur en natuur samen.

Uitgangspunt van de toegepaste kunst is de stijl die werd
ontwikkeld in de wederopbouwperiode tot 1965. In het
boek De Kunst van de Wederopbouw, Nederland 1940 1965 (NAi010 uitgevers) is te lezen en te zien welke stijl en
toepassingen men hanteerde.
Rechts: Willem Heesen, glasappliquéraam, station
Almelo, 1964
Links onder: Lex Horn, glasappliquéraam, station
Eindhoven, 1954-1956
Rechts onder: Eugene Laudy, gebrandschilderde
ramen, St. Antonius en Lodewijkkerk, Den Haag,
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Links boven: Wandschildering Zuiderpark HBS,
Den Haag, Willem Hussum, 1957
Links onder: Relief, Provinciehuis Arnhem, Piet
van Stuivenberg, 1956
Rechts: Intarsia, Hoofdkantoor ENCI NV,
Maastricht, Frans Slijpen, 1964
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aanbeveling openbare ruimte
Belangrijke aspecten voor de inrichting en verblijfskwaliteit van de
openbare ruimte, dorpskern Nagele

Parkeerplaats / evenementenplein
Er is gekozen het plein voor de ingang van supermarkt dubbel te gaan
gebruiken. Doorgaans wordt de ruimte gebruikt als parkeervoorziening
daarnaast moet het mogelijk zijn dat hier evenementen plaatsvinden.
De inrichting moet voor beide functies passend zijn. Het omringende
element dat de parkeerplaats scheidt van het voetgangersgebied kan in
het ontwerp ingezet worden als meubelstuk voor evenementen. Dit kan
eventueel gecombineerd worden met groen.
Zuiderwinkelas en Schokkererf
Bestrating van de Zuiderwinkelas moet worden verbonden met bestrating
rond het Schokkererf. Het is belangrijk dat de openbare ruimte en de
invulling hiervan een entiteit is. Schokkererf en Zuiderwinkelas moeten de
de dorpskern gaan vormen van Nagele. Vooral een gezamelijke visie op het
groen (bomen, gras, hagen) en onderhoud hiervan is noodzakelijk.
Voor het Schokkererf is het noodzakelijk dat er een goede oplossing komt
voor afvalcontainers, het stallen van fietsen en winkelkarretje.
Entree woningen Schokkererf
Er moet extra zorg besteed worden aan het gebied rondom de entree van
de woningen op het Schokkererf. De verbinding met de parkeerplaatsen
zijn hierin belangrijk. De westzijde van het gebouw is bovendien het deel
dat vanaf de doorgaande weg is te zien. Een representatieve afwerking van
de openbare ruimte is hier noodzakelijk.
Noorderwoonblok
Parkeren vind plaats op de grond van de woningeigenaren. Auto’s
worden daarom geweerd uit de openbare ruimte. Er wordt een afspraak
gemaakt over het te planten groen aan de straatzijden. Schuttingen zijn
niet toegestaan. De architect zorgt voor een parkeerplek dat goed is te
gebruiken en op een passende manier is ingevoegd in het woonblok.
Waterkant, voetpaden
Het voetpad langs de waterkant, met het vizier op de polder, is een
belangrijke ruimtelijke kwaliteit in het herontwerp van de dorpskern.In de
uitwerking van de openbare ruimte wordt deze als zodanig ingericht. Het
voetpad kruist met de Zuiderwinkelas die doorloopt over het Schokkererf.
Open netwerk
In de tekening van de openbare ruimten worden voetpaden met elkaar
verbonden. Als er een mogelijkheid is aan de sluiten op een bestaand pad
wordt hiervan gebruik gemaakt. De architecten en stedenbouwers van
De 8 en Opbouw hadden een duidelijke opvatting over netwerken binnen
stedelijke gebieden. Open verbindingen, duidelijke connecties en heldere
zichtlijnen zijn belangrijk in hun visie op Nagele. Dit moet zichtbaar worden
in een herinrichting van de openbare ruimte.
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P.O. Box 3277, 2601 DG Delft, The Netherlands
Oude Delft 203, 2611 HD Delft, The Netherlands
phone +31(0)15 279 81 00
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WATERSCHAP
DATUM

BEHANDELD

16 juli 2015

C. van der Heijden
DIRECT

DOOR

NUMMER

06-46 91 98 81

GEM. NOORDOOSTPOLDER

INGEK.

LAND

1 7 JULI 2015
UW WATERSCHAP

Gemeente Noordoostpolder
De heer K.H. de Jong
Postbus 155
8300 AD EMMELOORD

Geachte heer De Jong,
ONDERWERP

voorontwerpbestemmingsplan
'Nagele - partiële
herziening 2015'

In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3 . 1 . 1 . van
hetBesluit op de Ruimtelijke Ordening, hebben wij van u het voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' ontvangen.
Via deze brief geven wij een reactie op het plan.

ONS KENMERK

PPAWP-T/2015/446740
ONS ZAAKNUMMER

439915

UW BRIEF VAN

U W KENMERK

Algemeen
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' regelt het
gebruik van de gronden en opstallen op de volgende locaties:
het 'Kerngebied' oftewel het centrum van Nagele ter hoogte van de
Noorderwinkels, het Voorhof en de Zuiderwinkels;
het woonhof "Lucernehof en het multifunctioneel verenigingsgebouw
'deMierenhoop';
'Parkeren sport' oftewel het parkeerterrein bij het sportpark Nagele;
de vroegere paardenweide 'Wei van GeLuc';
de 'Woonwagenstandplaats' aan de Akkerstraat.
Het juridisch-planologisch mogelijk maken van herstructurering en revitalisering
van bovengenoemde locaties komt voort uit het projectplan 'Uitvoeringslab
Nagele 2013 - 2015' dat door de gemeente Noordoostpolder is opgesteld
om de leefbaarheid te verbeteren en het bijzondere stedenbouwkundige en
architectonische karakter van Nagele te behouden en te versterken.

1 6 JUL 2015

Korte procedure
Gelezen de aard van het plan c.q. de plannen en op basis van de toelichting, de regels en de verbeelding van het voorliggend bestemmingsplan
acht het waterschap de korte procedure in het kader van de watertoets
van toepassing.
De aard, de bestemming en de grootte van de plannen hebben een dusdanig geringe invloed op de waterhuishouding en de afvalwaterketen dat
op basis van de volgende standaard waterparagraaf/uitgangspuntennotitie
het waterschap een positief wateradvies geeft.
Nader overleg in het kader van de watertoets acht het waterschap dan ook
niet noodzakelijk.

ADRES

WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zulderzeeland.nl
1/3

Inhoudelijk
Standaard w a t e r p a r a g r a a f / u i t g a n g s p u n t e n n o t i t i e
Veiligheid
Primaire -en regionale waterkeringen op orde
Het plan ligt niet buitendijks of in de keurzones van een waterkering. Het plan zal
daarom niet van invloed zijn op de veiligheid van een waterkering.
Voldoende w a t e r
Wateroverlast
Het waterschap streeft naar robuuste watersystemen. De plangebieden bevinden
zich niet binnen een aandachtsgebied voor wateroverlast 2050. Binnen de plangebieden is geen sprake van (grond)wateroverlast.
De plangebieden liggen in het stedelijk gebied van Nagele. Met het voorontwerpbestemmingsplan worden op de genoemde locaties ontwikkelingen (betreffende
herstructurering en revitalisering) mogelijk gemaakt. Ten opzichte van de huidige
situatie zullen de ontwikkelingen mogelijk slechts in geringe mate leiden tot een
toename van het verhard oppervlak. Zodoende is er geen compensatie nodig om
piekafvoeren van hemelwater op te vangen.
Goed functionerend watersysteem
Het functioneren van het huidige watersysteem (doorstroming, afwatering, etc.)
zal door de planuitvoering niet verslechteren. Het streefpeil zal als gevolg van de
plannen niet veranderen.
Indien voor de plannen grondwerk benodigd is dient opbarsten of het (bijna)
aansnijden van het pleistocene zandpakket voorkomen te worden. Dit om de
kans op instabiliteit van de bodem of ongewenste kwel of inzijging te voorkomen.
Hoewel mogelijk binnen de gebieden met bestemming 'Groen' om een watersysteem aan te leggen is dit op basis van de toelichting en de verbeelding van
voorliggend voorontwerp-bestemmingsplan vooralsnog niet het voornemen..
Schoon w a t e r
Goed omgaan met afvalwater
Voor de te (her)ontwikkelen terreinen wordt uitgegaan van het afkoppelen van
schoon hemelwater en is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel
een voorwaarde. Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt
geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Oppervlakken die vervuild zijn
of waar de kans op vervuiling groot is (wegen, parkeerplaatsen, etc.) worden bij
voorkeur afgevoerd via een lokale zuivering bijvoorbeeld een (in)filtratievoorziening naar het oppervlaktewater. De afvoer van minder schone oppervlakken
via het vuilwaterstelsel vindt plaats op basis van expert-judgement.
Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan
1.000 voertuigen per dag;
hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem;
schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
hemelwater van onverhard terrein;
hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

ONS KENMERK

PPAWP-T/2015/446740

2 / 3

•

Verontreinigingen door stedelijk afvalwater (huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via de
e-mail: c.vanderheiiden(g)zuiderzeeland.nl of telefoonnummer: 06-46 9 1 98 8 1 .
Hoogachtend,
het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,
de teammanager Waterprocedures,

ONS KENMERK

PPAWP-T/2015/446740
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Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'Nagele,
Noorderwinkels e.a. - partiële herziening'
Op 20 juli 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder
bekend gemaakt dat zij met ingang 21 juli 2016 het ontwerpbestemmingplan ‘Nagele,
Noorderwinkels e.a. - partiële herziening’ (hierna: het bestemmingsplan) zes weken ter
inzage legt.
Gedurende deze periode is er één zienswijze ingediend. In de vertrouwelijke bijlage ‘Lijst
indieners zienswijzen’ zijn de adresgegevens van de indiener terug te vinden.
Zienswijze 1:
1.1
[Indiener] uit zijn ongenoegen over uw voornemen om de derde bouwlaag op de locatie
‘Mierenhoop’ mogelijk te maken en maakt daartegen bezwaar.
[Indiener] geeft aan per brief (d.d. 6 december 2015) samen met andere mensen,
bezwaar gemaakt te hebben tegen de derde bouwlaag op de Lucernehof, zoals in
‘Ontwerpbestemmingsplan Nagele - partiële herziening 2015’ beschreven stond.
[Indiener] geeft aan toen met name de democratische onderbouwing aangehaald te
hebben. [Indiener] geeft aan dat het betreffende plan toen is teruggetrokken door de
gemeente en niet ter beoordeling aan de gemeenteraad is voorgelegd.
[Indiener] stelt dat nu in de kantlijn van veranderingen met betrekking tot de
Noorderwinkels de derde bouwlaag weer terug komt. [Indiener] noemt dit ondenkbaar
met het oog op het verleden. [Indiener] stelt dat de derde bouwlaag in het vorige
ontwerpbestemmingsplan is gekomen op basis van vermeend draagvlak in de wijk. Geen
enkel ander argument was aldus [indiener] relevant genoeg om prominent naar voren te
schuiven. [Indiener] stelt dat inmiddels, op grond van een enquête, is gebleken dat er
geen draagvlak is voor een derde bouwlaag. [Indiener] vindt het onbegrijpelijk dat de
gemeente voorstelt om alsnog een derde verdieping op de locatie ‘Mierenhoop’ mogelijk
te maken. Dit met name omdat er geen goed argument aangevoerd wordt waarom de
hoogte en de vorm van de overal vastgelegde hoogte van 6 m en geen terugspringende
lijnen/vlakken doorbroken zou moeten worden op een hoek van de ring. Hij wijst hierbij
op de passage:
“Ter plaatse van de locatie ‘Lucernehof’ wordt met dit plan een extra woonverdieping mogelijk gemaakt. Deze
extra woonlaag springt om stedenbouwkundige redenen anderhalve meter terug ten opzichte van de eerste
verdieping. Met behulp van maatvoeringsaanduidingen zijn hier binnen de bouwvlakken verschillende
bouwhoogten toegestaan waardoor de terugspringende gevel op de tweede verdieping planologisch wordt
verankerd.”

[Indiener] geeft aan dat voorheen voor de rijwoningen op de Lucernehof het
stedenbouwkundige argument gold dat de derde bouwlaag vanaf de straat/trottoir niet of
beperkt waarneembaar is. Voor de locatie ‘Mierenhoop’ geldt dat volgens [indiener] niet
omdat de locatie los in de ruimte staat de derde bouwlaag van elke zijde waarneembaar
is.
Beantwoording 1.1
De extra bouwlaag op de woningen is komen te vervallen. Dit is gebeurd naar aanleiding
van de eerder door [indiener] ingediende zienswijze met betrekking tot bestemmingsplan
‘Nagele – partiële herziening 2015’ en de na aanleiding hiervan gehouden enquête. De
woningen aan de Lucernehof maken dan ook geen deel meer uit van het plangebied van
het bestemmingsplan.
De locatie ‘Mierenhoop’ maakt nog wel onderdeel uit van het plangebied. Hier was
voorheen onder meer een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf gevestigd. Het pand is
inmiddels gesloopt. Op deze locatie is in het bestemmingsplan de huidige

maatschappelijke bestemming (bouwhoogte maximaal 4,5 meter) in stand gelaten. Er is
een wijzigingsbevoegdheid (artikel 11 van het bestemmingsplan) opgenomen. Op het
moment dat de plannen voldoende uitgewerkt zijn kan met deze bevoegdheid de
bestemming op deze plek gewijzigd worden naar ‘Wonen’ (bouwhoogte maximaal 3,5
meter met hoogteaccenten tot 6 meter), ‘Groen’ en ‘Tuinen’. Van een derde bouwlaag is
dus geen sprake. Dit blijkt ook uit de verbeelding en de planregels.
De door indiener aangehaalde passage vindt zijn oorsprong in het
ontwerpbestemmingsplan ‘Nagele – partiële herziening 2015’ en zag op de binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid voor een derde woonlaag op de woningen aan de Lucernehof.
Deze mogelijkheid is geschrapt. In de nadere toelichting op de regels (paragraaf 4.3 van
de toelichting) is bij de aanpassing van de oorspronkelijke plantekst per abuis de passage
over de extra woonlaag blijven staan. Wij merken dat deze fout bij indiener voor
verwarring heeft gezorgd. Op andere plekken in de toelichting, de planregels en de
verbeelding is de aanpassing wel goed doorgevoerd. Naar aanleiding van de zienswijze
wordt de betreffende passage uit de toelichting van het bestemmingsplan geschrapt.
1.2
[Indiener] wijst op een andere in zijn ogen merkwaardige passage uit het
bestemmingsplan:
“Er zijn voor de locaties 'Noorderwinkels' en 'Mierenhoop' geen wezenlijke veranderingen aangebracht ten
opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' zoals dat vanaf 21 mei 2015
ter inzage heeft gelegen. Om deze reden is er voor gekozen om voor bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels
e.a. - partiële herziening' niet opnieuw een voorontwerp ter inzage te leggen. In plaats hiervan is meteen een
ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht.”

Gezien de vele bezwaren tegen het vorige ontwerpbestemmingsplan had de locatie
‘Mierenhoop’ volgens indiener juist wel moeten worden aangepast. Geen derde bouwlaag
dus. [Indiener] geeft aan in de (mee) door hem ingediende zienswijze van 6 december
2015 het volgende voorgesteld te hebben:
“Die paar mensen die op dit moment voor de derde woonlaag zijn omdat ze meer woonruimte willen, zouden op
de plaats van de oude Mierenhoop woningen op een gezonde manier kunnen bouwen. We zijn niet tegen
nieuwbouw op de Mierenhoop. Misschien kunnen de mensen die denken dat een derde bouwlaag hun probleem
zou oplossen die grond kunnen kopen en daar iets van 6 m hoogte opbouwen wat voor hun misschien beter is.
Waarom hebben ze dat niet gedaan?”

[Indiener] geeft aan dat het op grond hiervan evident is dat hij ook tegen een derde
bouwlaag op de locatie ‘Mierenhoop’ is. Hij voert hiervoor aan dat volgens hem geen
aanwinst voor het lijnenspel van de bebouwing van Nagele. Hij denkt dat dit een
historische blunder zou zijn voor de architectonische kwaliteit van Nagele. Platte daken,
strakke gevels met horizontale lijnen. Dat is aldus [inspreker] de bebouwing van de
hofjes. Nergens een derde bouwlaag en al zeker niet een inspringende derde bouwlaag.
En als je over de daken heen kijkt kun je nu nog van overal een gelijke groene bosrand
zien.
Beantwoording 1.2
Zoals bij beantwoording 1.1 aangegeven berust de aanname dat er alsnog een derde
woonlaag op de locatie ‘Mierenhoop’ mogelijk gemaakt wordt op een misvatting. Deze
misvatting is het gevolg van een passage in de toelichting die ten onrechte niet is
aangepast aan het nieuwe plan. Dit wordt in de definitieve versie van het
bestemmingsplan aangepast (zie: beantwoording 1.1). Omdat de plannen voor de
locaties ‘Mierenhoop’ en ‘Noorderwinkels’ niet wezenlijk gewijzigd zijn ten opzichte van
de plannen die als onderdeel van het voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan
‘Nagele – partiële herziening 2015’ ter inzage hebben gelegen is er voor gekozen om
voor het bestemmingsplan ‘Nagele, Noorderwinkels e.a. – partiële herziening’ niet
opnieuw als voorontwerp ter inzage te leggen.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1
1.1

Begrippen

plan

het bestemmingsplan Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening met
identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00581-ON01 van de gemeente Noordoostpolder;
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende
bijlagen;
1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van
deze gronden;
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5

aaneengebouwde woning

een woning waarbij de tussenmuren aan andere panden grenzen en waarbij de woningen
ten opzichte van elkaar in een gelijk vlak of lijn liggen, de woning die de hoek vormt van
een gesloten bouwblok daar onder begrepen;
1.6

aan huis verbonden bedrijf

de in Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, dan wel
naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die
door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan
worden uitgeoefend;
1.7

aan huis verbonden beroep

de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief,
maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te
stellen gebied, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende
mate de woonfunctie blijft behouden en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft
die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.8

achtererfgebied

erf aan de achterkant en aan de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant,
op meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw;
1.9

ander-werk

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid;
1.10

archeologische waarde

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de
beschavingsgeschiedenis;
1.11

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
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1.12

bebouwingspercentage

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven
gronden;
1.13

bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren,
inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend
plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan
wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel
goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;
1.14

bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.15

bedrijfswoning / dienstwoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein noodzakelijk is;
1.16

beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis verbonden
beroep dan wel een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief
opslag- en administratieruimten en dergelijke;
1.17

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.18

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.19

Bevi-inrichting

inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
1.20

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of
ander bouwwerk, met een dak;
1.21

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen van een standplaats;
1.22

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.23

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond
en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
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1.24

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.25

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;
1.26

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.27

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of
op de grond;
1.28

bruto vloeroppervlak

de oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau langs
de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte
of groep van ruimte omhullen;
1.29

cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk
of dat gebied heeft gemaakt;
1.30

dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;
1.31

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen
en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van
een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.32

dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
1.33

dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van
economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen
kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te
stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een
seksinrichting;
1.34

eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;
1.35

erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw en, voor zover een bestemmingsplan van toepassing is, deze die inrichting niet
verbiedt;
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1.36

evenement

een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of
vermaak, feesten en muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge
regelgeving een melding moet worden gedaan dan wel een omgevingsvergunning moet
worden aangevraagd en verleend;
1.37

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.38

geschakelde bouw

bouw waarbij de zijgevel van een woonhuis (gedeeltelijk) aan bijbehorende bouwwerken
van een ander woonhuis grenzen;
1.39

hoofdgebouw

het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en
uiterlijke verschijningsvorm het belangrijkste is;
1.40

landhoofd

een bouwwerk dat de overgang vormt van een grondlichaam naar een brug of een
viaduct;
1.41

maatschappelijke voorzieningen

het verlenen van diensten in de medische, sociale, educatieve, culturele, religieuze en
administratieve sfeer en andere vormen van dienstverlening, die een min of meer
openbaar karakter hebben, met uitzondering van een seksinrichting;
1.42

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden,
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;
1.43

ondergeschikte functie

functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden
gebruikt;
1.44

onderkomens

voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en
kampeermiddelen;
1.45

professioneel vuurwerk

vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk;
1.46

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
persoon tegen vergoeding;
1.47

seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop,
een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met
elkaar;
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1.48

verbeelding/plankaart

a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);
1.49

voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere
zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te
wijzen gevel;
1.50

woning

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en
bestemd voor de huisvesting van één huishouden;
1.51

woongebouw

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen
woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan
worden;
1.52

woonhuis

een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat;
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

bebouwingspercentage

het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;
2.2

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.4

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
2.5

de hoogte van een dakopbouw

vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de
dakopbouw;
2.6

de hoogte van een kap

vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan
het hoogste punt van de kap;
2.7

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.8

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk;
2.9

het bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;
2.10

peil

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de
kruin van de weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte
van het aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot
onduidelijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3
3.1
De
a.
b.
c.
d.
e.

Groen

Bestemmingsomschrijving

voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
groenvoorzieningen;
kunstwerken;
nutsvoorzieningen;
evenementen;
speelvoorzieningen, tot een oppervlakte van niet meer dan 500 m² per
bestemmingsvlak;

met daarbijbehorende:
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, landhoofden daaronder begrepen;
g. andere-werken;
h. speelvoorzieningen;
i. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en wadi's;
j. voet- en fietspaden;
k. in- en uitritten ten behoeve van aangrenzende percelen.
3.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste
van de bestemming gebouwd worden. Dit met inachtneming van de volgende bepalingen.

3.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
a. Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
b. de bouwhoogte van speeltoestellen en speelvoorzieningen mag niet meer dan 4 m
bedragen;
c. de bouwhoogte van kunstwerken, licht- en vlaggemasten mag niet meer dan 12 m
bedragen;
d. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
3.3

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in lid 3.1 en een gebruik van gronden voor parkeerdoeleinden toestaan.

3.3.1

Afwegingskader

Een in lid 3.3 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de sociale veiligheid.
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Artikel 4
4.1

Maatschappelijk

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen met als ondergeschikte functie de daarbij behorende
horeca;
b. kunstwerken;
c. evenementen;
met daarbijbehorende:
d. gebouwen, een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken daar niet onder begrepen;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
f. andere-werken;
g. terreinen;
h. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. nutsvoorzieningen;
k. parkeervoorzieningen.
4.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.

4.2.1

Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:
a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het
parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen blijkt dat voldoende parkeerof stallingsruimte wordt gerealiseerd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet
meer bedragen dan de aangegeven hoogte;
d. er mag alleen gebouwd worden met een plat dak;
e. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met
afwijkingen in maten en afmetingen mag gehandhaafd worden.
4.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet
meer dan 1 m bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m
bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 5
5.1

Tuin

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
met daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. andere-werken;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.

5.2.1

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet
meer dan 1 m bedragen;
b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 6
6.1
De
a.
b.
c.
d.
e.

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
wegen en straten;
voet- en rijwielpaden;
kunstwerken;
nutsvoorzieningen;
evenementen;

met daarbijbehorende:
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daar onder
begrepen;
g. andere-werken;
h. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. parkeervoorzieningen.
6.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.

6.2.1

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en kunstwerken mag niet meer dan 15 m
bedragen;
b. de bouwhoogte van bruggen en viaducten mag niet meer bedragen dan 7 m;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 7
7.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in woningen;
met daarbijbehorende:
b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. andere-werken;
e. tuinen, erven en paden;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeervoorzieningen.
7.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.

7.2.1

Hoofdgebouwen

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels:
a. een hoofdgebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor
het parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen blijkt dat voldoende parkeerof stallingsruimte wordt gerealiseerd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'vrij' mogen woonhuizen uitsluitend vrijstaand worden
gebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte
niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte;
d. er mag alleen gebouwd worden met een plat dak;
e. de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelgrens mag:
1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 3 m, met dien verstande dat dit in geval
van geschakelde bouw voor één zijgevel geldt;
2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 3 m;
3. bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 2 m,
f. het bepaalde onder e is niet van toepassing ter plaatse van de 'specifieke
bouwaanduiding – aangepaste maatvoering Noorderwinkels';
g. de breedte mag:
1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 6 m;
2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 5 m;
3. bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 4,5 m;
h. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met
afwijkingen in maten en afmetingen, ook voor wat betreft de minimale afstand tot de
zijdelingse perceelgrens, mag gehandhaafd worden.
7.2.2

Bijbehorende bouwwerken

Voor een bijbehorend bouwwerk gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan bij woonhuizen;
b. er mag alleen gebouwd worden met een plat dak;
c. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet
minder dan 1 m bedragen;
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d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – aangepaste
maatvoering Noorderwinkels' geldt dat de afstand tot de voorgevel van het
hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet minder dan 3 m bedragen;
e. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 m, tenzij in
de perceelgrens wordt gebouwd;
f. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende
bouwwerken mag niet meer bedragen dan 50% van het bij het hoofdgebouw behorend
achtererfgebied - exclusief de oppervlakte van het achtererfgebied gelegen binnen
het bouwvlak - met een maximum van 100 m² , met dien verstande dat de
oppervlakte van binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende bouwwerken niet
meetelt bij de bepaling van deze gezamenlijke oppervlakte;
g. de toegestane maximum gezamenlijke oppervlakte als genoemd onder e mag - in
geval van een achtererfgebied met een oppervlakte van meer dan 500 m2 - worden
verhoogd met 10 m2 per 100 m2 achtererfgebied dat de oppervlakte van 500 m2 te
boven gaat en tot een totaal maximum van 200 m2;
h. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag
van het hoofdgebouw;
i. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met
afwijkingen in maten en afmetingen mag gehandhaafd worden.
7.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet
meer dan 1 m bedragen;
b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
7.3

Specifieke gebruiksregels

7.3.1

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van
een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte.

7.3.2

Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend:
a. een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits:
1. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een
woongebouw en ten hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende
bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep,
met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per woning niet meer dan 75 m2
bedraagt;
2. de uitstraling van de woning intact blijft;
3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer
en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
5. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
6. de activiteit uitsluitend door de bewoner wordt uitgeoefend;
7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage
1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.
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Artikel 8
8.1

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd' aangewezen
gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische
verwachtingswaarden.

8.2

Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd' aangewezen
gronden mag, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, niet worden
gebouwd.

8.2.1

Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan
5.000 m² en dieper dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen
van een bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd
waarin, naar het oordeel van burgemeester en wethouders:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
8.2.2

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in 8.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen
burgemeester en wethouders één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan
de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning
te stellen kwalificaties.
8.2.3

Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden
te verbinden als bedoeld in 8.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies
gevraagd.
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8.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw
zijnde, of van werkzaamheden
8.3.1

Verbod

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen
een omgevingsvergunning vereist, met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken
zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper
dan 50 cm:
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van
gronden;
b. het graven van watergangen;
c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van
ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en
funderingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en/of
apparatuur;
d. het permanent verlagen van het waterpeil.
8.3.2

Uitzondering

Het bepaalde in 8.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter
plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.
8.3.3

Afwegingskader

De in 8.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is
aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is
aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden
niet onevenredig worden geschaad, of;
c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van
opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.
8.3.4

Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
voorwaarden te verbinden wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd.
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8.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde Archeologische verwachtingswaarde gematigd' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien
op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond
dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 9

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 10 Algemene gebruiksregels
10.1

Gebruik

a. Het is verboden de gronden of opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een
wijze of tot een doel, strijdig met de aan de grond gegeven bestemming.
b. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruiken van
een bijbehorend bouwwerk bij een woning ten dienste van bewoning door een persoon
die vanwege zijn gezondheidstoestand is aangewezen op de niet bedrijfsmatige zorg
van een bewoner van de woning.
10.2

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of
het laten gebruiken van:
a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;
c. gronden als staanplaats voor onderkomens;
d. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen,
stoffen, materialen en producten, voor zo ver niet noodzakelijk in verband met het
normale beheer en onderhoud van de gronden.
alsmede:
e. de omzetting dan wel verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger
wonen dan wel onzelfstandige woonruimte.
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Artikel 11 Algemene aanduidingsregels
11.1

Wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen ter plaatse van de
aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied' te wijzigen in de bestemmingen
'Wonen' (inclusief bouwvlak), 'Groen' en 'Tuin', mits wordt voldaan aan de volgende
regels:
a. het maximale aantal woningen bedraagt 4;
b. uitsluitend vrijstaande óf twee-aaneen gebouwde woningen zijn toegestaan;
c. de maximale bouwhoogte mag niet meer bedragen 3,5 m met een hoogte-accent tot 6
m;
d. er mag alleen gebouwd worden met een plat dak;
e. het bouwvlak ligt minimaal 3 m binnen de grens van het wijzigingsgebied;
f. de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder
bedragen dan 3 m;
g. er moet voorzien zijn in voldoende parkeerruimte;
h. ter plaatse wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving.
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Artikel 12 Algemene afwijkingsregels
Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden
afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt
voor bijbehorende bouwwerken;
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;
c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van
de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband
met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die
gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer
dan 10 m;
e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvangen/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m;
f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan
dat de (bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen,
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het
betreffende gebouw bedraagt;
g. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of
stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of
stallingsruimte wordt voorzien.
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Artikel 13 Overige regels
13.1

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals
deze luiden op het moment van vaststelling van dit plan.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 14 Overgangsrecht
14.1

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
14.2

Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste
lid met maximaal 10%.

14.3

Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.4

Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

14.5

Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 14.4, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

14.6

Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 14.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten.

14.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 14.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 15 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening'.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1
Lijst van aan huis verbonden
bedrijfsactiviteiten
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Eindnoten

1. Bron: A. Blom (red.), Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965.
Ontwerpen aan stad en land, Rotterdam 2013. In deze publicatie zijn de
dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang - inclusief Nagele - kort
getypeerd en geanalyseerd
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