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Toelichting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Algemeen

Het bestemmingsplan 'Nagele, Schokkeref' regelt het gebruik van de gronden en
opstallen ter plaatse van de locatie 'Schokkererf'.
Het plangebied is onderdeel van het bestemmingsplan 'Nagele' dat is vastgesteld op 7
oktober 2010.
Sinds de vaststelling van het genoemde bestemmingsplan 'Nagele' hebben zich in Nagele
veranderingen voorgedaan die aanpassingen van het bestemmingsplan op onderdelen
noodzakelijk heeft gemaakt.
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 stonden leeg en op sommige plekken in het centrum maakte
het dorp een enigszins vervallen indruk. Een herschikking van functies en een
aanpassing van de inrichting is op enkele plekken in het dorp nodig gebleken. Inmiddels
is er een flinke kwaliteitsslag gemaakt.
Daarnaast is het dorp in 2012 in de 'Visie Erfgoed en Ruimte' van de Rijksoverheid
aangewezen als pilot 'Nationaal Wederopbouwgebied'. 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
functiewijziging en herontwikkeling die zich nu voordoet.
Met het oog hierop zijn voor het kerngebied van Nagele (de locaties Noorderwinkels en
Schokkererf) plannen ontwikkeld. In 2015 is daarom een partiële herziening van het
bestemmingsplan Nagele in procedure gebracht om deze locaties (en enkele andere) te
kunnen ontwikkelen. Gedurende de voorontwerpfase bleek echter dat er op dat moment
nog onvoldoende duidelijkheid was over de economische uitvoerbaarheid van de locaties
Schokkererf en Noorderwinkels. Deze zijn daarom uit het definitieve ontwerp van
bestemmingsplan 'Nagele -partiële herziening 2015' geknipt. De overige plandelen zijn
vervolgens wel als ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Echter om
uiteenlopende redenen is begin 2016 besloten om die procedure ook niet meer voort te
zetten.
Voor de locatie Noorderwinkels is in de tussentijd een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Dit bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening' is op
14 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.
De economische uitvoerbaarheid van de locatie 'Schokkererf' is inmiddels ook voldoende
aangetoond. Het voorliggende plan wordt daarom in procedure gebracht.
Hoofdstuk 4 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.
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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
bestemmingsplan 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, Schokkererf' bestaat uit de volgende stukken:



verbeelding (en tevens een analoge verbeelding op papier)
NL.IMRO.0171.BP00592-VS01 met legenda;
regels.

Voor de analoge verbeelding is de GBKN-ondergrond van augustus 2018 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.

1.3

Situering van het plangebied

De locatie 'Schokkererf' omvat het midden van het oorspronkelijk geplande centrum van
Nagele en wordt begrensd door de Nagelertocht aan de noordzijde, de Akkerstraat aan
de westzijde, de Voorhof aan de zuidzijde en De Ring aan de oostzijde.
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afbeelding 1: locatie

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.

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 overzicht van het rijks-,
provinciaal en gemeentelijk beleid.
In hoofdstuk 3 worden de verschillende omgevingsfactoren uiteengezet en de
uitkomsten van verrichte onderzoeken. In hoofdstuk 4 wordt het plan beschreven. De
juridisch technische aspecten van de (juridisch bindende) regels worden in hoofdstuk 5
toegelicht. Hoofdstuk 6 sluit af met gegevens over de voorbereiding van het plan en de
uitvoerbaarheid.
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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' én dat relevant is voor de inhoud van de
voorgestelde aanpassingen.
In hoofdstuk 4 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 de toelichting van
het 'moederplan' bestemmingsplan 'Nagele'.

2.2

Rijksbeleid

2.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR), vastgesteld 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 dertien 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
8
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behoud van unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een
nationaal 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:2.2.3) 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 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 (Bro) 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. Op 1
juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe laddersystematiek geldt.
De locatie 'Schokkererf' is een nieuwe stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk
gebied. Het betreft een herontwikkeling van een gebied dat nu is bestemd als 'Horeca'
naar een centrumfunctie waarbinnen zowel detailhandel, dienstverlening,
maatschappelijke functies als horeca mogelijk is. Daarnaast worden achttien
appartementen mogelijk gemaakt.
Toepassing op het plan (appartementen)


Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang
van die ontwikkeling, in relatie tot de omgeving. Voor wonen geldt, dat voor
woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling die
Ladderplichtig is.
Het plan bevat 18 woningen en is daarmee aan te merken als een stedelijke
ontwikkeling.


Is de stedelijke ontwikkeling nieuw?

De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet dan
worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel
sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op
grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden
gerealiseerd. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat wanneer het om een functiewijziging
gaat, moet worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige
functiewijziging, dat desalniettemin gesproken kan worden van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling. Daarbij moet ook het ruimtebeslag betrokken worden.
Het plan betreft een functieverandering in combinatie met een verplaatsing van de
voetprint van de bebouwing en een verhoging van de toegestane bouwhoogte. Het plan
is daarmee aan te merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling.
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Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de toelichting van het
bestemmingsplan een beschrijving van de behoefte aan de woningen die mogelijk
worden gemaakt bevatten. De behoefte moet worden bepaald binnen het ruimtelijk
verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling. De aard en omvang van de
ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden
afgewogen. Voor wonen kan dit schaalniveau de gemeentegrens overstijgen.
Verhuisbewegingen geven hiervoor een goede indicatie. De Ladder verplicht niet in alle
gevallen tot regionale afstemming. Op basis van de aard en de omvang van het
woningbouwplan moet bepaald worden of regionale afstemming nodig is. Bij
kleinschalige ontwikkelingen die geen gemeentegrens overstijgend effect hebben, is
bovengemeentelijke afstemming niet nodig.
Het plan voorziet met name in de lokale vraag. Het dorp heeft al lange tijd geen
nieuwbouwmogelijkheden. Bovendien zijn er elders in het dorp nog geen appartementen
aanwezig. De groep één-persoonshuishoudens en senioren wordt met de huidige
woningvoorraad onvoldoende bediend. De potentiële kopers die zich reeds hebben
aangediend zijn in hoofdzaak afkomstig uit Nagele zelf.


Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?

De behoefte bij een woonplan wordt bepaald door de confrontatie van de lange termijn
prognose van de vraag naar woningen, met het woningaanbod in de bestaande
plancapaciteit om in die vraag te voorzien. Naast kwantitatieve aspecten, kunnen ook
aspecten een rol spelen bij de beschrijving van de behoefte. Bij woningen kan daarbij
vooral worden gedacht aan specifieke woontypen, wooncategorieën en woonmilieu's.
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 achttien woningen. In Nagele
speelt ook de ontwikkeling van de locaties Noorderwinkels en Mierenhoop. Het
bestemmingsplan voor deze locaties is reeds vastgesteld en hier is een programma van
circa tweeëntwintig woningen voorzien. Op grond van de groeiruimte die de woonvisie
biedt zouden deze twee plannen samen voor een periode van ongeveer dertien jaar
voorzien in de lokale nieuwbouwbehoefte.
Hiernaast moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat er sinds 2001 jaar
geen bouwmogelijkheden meer zijn geweest in Nagele. Dit heeft een stuwend effect op
de actuele behoefte aan nieuwbouwwoningen in het dorp.
Aangezien er verder geen ruimte is voor nieuwbouw in Nagele is hiermee de lokale
behoefte aan nieuw te bouwen woningen voldoende aangetoond.


Ligt de stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?

Als de woningbouwontwikkeling voorziet in een behoefte en gepland is binnen bestaand
stedelijk gebied, dan wordt voldaan aan 'de ladder'.
De locatie 'Schokkererf' betreft een herontwikkellocatie 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.

10
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Toepassing op het plan (centrumfuncties)


Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang
van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voorziet het winkelplan in de toevoeging
van een gebouw, dan ligt de ondergrens 'in beginsel' bij een bruto-vloeroppervlakte van
minder dan 500 m2.
In het nieuwe plan zijn de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan
overgenomen. Er is een bouwvlak voor een centrumbestemming opgenomen van circa
1.385 m2. De begane grond kan voor maximaal 900 m2 bvo gebruikt kan worden voor
detailhandel. Dit is geborgd in de overeenkomst die gesloten is met initiatiefnemers.
Omdat er op de begane grond ook vier appartementen toegestaan worden zal het
feitelijke oppervlakte voor centrumdoeleinden in de praktijk waarschijnlijk lager liggen
(circa 485 m2 bvo). De begane grond wordt echter flexibel bestemd in die zin dat indien
gewenst een groter oppervlakte gebruikt mag worden voor detailhandel en overige
centrumfuncties. In deze toelichting gaan we dan ook van 900 m2 bvo uit.


Is de stedelijke ontwikkeling 'nieuw'?

De Laddertoets moet alleen worden uitgevoerd wanneer de stedelijke ontwikkeling
'nieuw' is.
De betreffende ontwikkeling is in het kader van de laddertoets aan te merken als
'nieuw'.


Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?

Wanneer er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, dient de toelichting van
het bestemmingsplan een beschrijving van de behoefte aan de detailhandel die mogelijk
wordt gemaakt te bevatten. De behoefte dient te worden bepaald binnen het ruimtelijk
verzorgingsgebied van de detailhandelsontwikkeling. Dit kan soms een wijk, soms een
gemeente en soms een grotere regio zijn. De aard en omvang van de ontwikkeling zijn
leidend voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen. Bij
detailhandel bieden koopstromen vaak goede handvatten voor de afbakening van het
verzorgingsgebied.
De Ladder verplicht niet in alle gevallen tot regionale afstemming. Op basis van de aard
en de omvang van het winkelplan moet bepaald worden of regionale afstemming nodig
is. Bij kleinschalige ontwikkelingen die geen gemeentegrens overstijgend effect hebben,
is bovengemeentelijke afstemming niet nodig.
De verwachte voorzieningen op de locatie Schokkererf richten zich op de lokale markt.
Het betreft functies als kapperszaak, bakker, gezondheidscentrum of snackbar. Dit zijn
functies die een verzorgingsgebied hebben op het schaalniveau van het dorp en het
omliggende buitengebied. Regionale afstemming is niet nodig.


Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?

Bij de beoordeling van de behoefte dient het bestaande aanbod betrokken te worden.
Voor detailhandel betekent dit dat er moet worden gemotiveerd, dat rekening is
gehouden met (de effecten op) winkelleegstand. Daarbij dient inzichtelijk te worden
gemaakt dat het plan geen zodanige leegstand tot gevolg zal hebben, dat dit tot een
onaanvaardbare situatie zal leiden uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.
In het plangebied verschillende centrumfuncties mogelijk gemaakt. Deze vierkante
meters worden overgeheveld van de voormalige centrumlocatie 'Noorderwinkels'. In het
bestemmingsplan 'Nagele' had deze locatie de bestemming 'Centrumdoeleinden' en was
er circa 1.900 m2 beschikbaar voor o.a. detailhandel, dienstverlening en horeca. Deze
vierkante meters zijn wegbestemd middels het bestemmingsplan 'Noorderwinkels'
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(vastgesteld 14 november 2016). De achterliggende gedachte daarbij was dat een
gedeelte van deze vierkante meters weer terug zouden komen in het voorliggende
bestemmingsplan 'Schokkererf'. Dit is voorgelegd aan de provincie in het kader van het
aantonen van de regionale behoefte aan centrumfuncties bij de ontwikkeling van de
locatie 'Schokkererf'. In het bestuurlijk overleg van 14 juli 2016 is het volgende
afgesproken;
Op de locatie 'Schokkererf' mag nieuwe detailhandel mogelijk gemaakt worden. Dit
onder de voorwaarde dat het aantal vierkante meters detailhandel niet meer bedraagt
dan wat op de locatie 'Noorderwinkels' onder de bestemming 'Centrum' al was
toegestaan op grond van de oude planologische regeling (bestemmingsplan 'Nagele').
Het plan geeft ruimte aan circa 1.385 m2 bvo. Dat is bijna 73% minder oppervlak dan
eerder mogelijk was. De feitelijke invulling zal in verband met het realiseren van vier
appartementen op de begane grond waarschijnlijk uitkomen op circa 485 m2. Dat komt
neer op ongeveer 28% van het areaal dat voorheen beschikbaar was voor
centrumfuncties. Daarmee wordt voldaan aan de afspraak tussen gemeente en provincie
ten aanzien van het aantonen van de regionale behoefte.


Ligt de stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?

Als de centrumontwikkeling voorziet in een behoefte en gepland is binnen bestaand
stedelijk gebied, dan wordt voldaan aan 'de ladder'.
De locatie 'Schokkererf' betreft een herontwikkellocatie binnen de bebouwde kom van
Nagele. De behoefte aan nieuwe centrumfuncties wordt dus opgevangen binnen het
bestaande stedelijke gebied. Hiermee is de locatiekeuze wat betreft de ladder van
duurzame verstedelijking voldoende gemotiveerd.
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 2). 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;
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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 2: Uitsnede kaartbeeld wederopbouwgebieden. Bron: Visie Erfgoed en
Ruimte.

bestemmingsplan (vastgesteld)
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2.2.4 Wet Natuurbescherming
De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt per 1 januari 2017 de Boswet, de Flora- en
faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Taken en verantwoordelijkheden voor
bescherming van natuur worden zoveel mogelijk bij provincies neergelegd, dit
overeenkomstig het uitgangspunt 'decentraal tenzij'. De grootste veranderingen treden
op bij de soortenbescherming. Zo vervalt de beschermingsstatus van een groot aantal
planten en van soorten als Kleine modderkruiper en Bittervoorn. Daarnaast krijgt een
aantal bijzondere niet eerder beschermde libellen, dagvlinders, planten en één vissoort
(Kwabaal) juist een beschermde status. Provincies krijgen meer bevoegdheid bij het
benoemen van beschermde soorten. Bij gebiedsbescherming vervalt de status van
Beschermde Natuurmonumenten. De bescherming van Natura 2000-gebieden verandert
niet.
Voor zo ver kan worden ingeschat gaat benutting van reeds bestaande mogelijkheden
niet gepaard met effecten op beschermde natuurwaarden. Wet- en regelgeving voor
bescherming van natuur verplichten vooraf te toetsen of activiteiten conflicteren met
beschermde natuurwaarden. Deze natuurtoets is bedoeld om inzicht te verkrijgen in
aanwezige natuurwaarden en mogelijke effecten van het plan of voorgenomen
activiteiten
Toepassing op het plan
In paragraaf 3.5 Ecologie wordt nader ingegaan op dit onderwerp.

2.3

Provinciaal beleid

Omgevingsvisie FlevolandStraks
De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie
Flevoland op de toekomst van dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder.
Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Flevoland liggen. Er zijn
drie kernopgaven:




Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving),
Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving),
Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij
betrokken is. Zowel voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere
vraagstukken van de provincie Flevoland. In de strategische opgaven staan de
belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. Het gaat om de
volgende opgaven:





Duurzame Energie
Regionale Kracht
Circulaire Economie
Landbouw: Meerdere Smaken

De voorgenomen ontwikkeling sluit goed aan bij de uitgangspunten van de
Omgevingsvisie FlevolandStraks. Het plan betreft het realiseren van detailhandel,
dienstverlening en woningen op de begane grond en het realiseren van een aantal
woningen op de eerste en tweede verdieping. Een plan dat als passend wordt gezien
binnen het Uitvoeringslab Nagele, zoals verwoord in hoofdstuk 4. De voorgenomen
ontwikkeling past binnen alle de genoemde kernopgaven van de Omgevingsvisie.
Vooralsnog is de beleidsmatige kant van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in
uitwerking. Daarom wordt wat betreft het beleid nog verwezen naar het omgevingsplan
Flevoland 2006.
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Omgevingsplan Flevoland 2006
Het beleidskader van de provincie Flevoland voor het totale omgevingsbeleid is
omschreven in het Omgevingsplan Flevoland 2006. In dit plan is het integrale
omgevingsbeleid voor de periode 2006-2015 neergelegd met een doorkijk naar 2030.
Het belangrijkste doel hiervan is het creëren van een goede woon- en leefomgeving.
Voor de provincie zijn speerpuntgebieden opgesteld. Het plangebied ligt in het
speerpuntgebied 'Noordelijk Flevoland'. Dit gebied is van oudsher primair op landbouw
en visserij georiënteerd. Het gebied heeft nieuwe impulsen nodig om het gebied vitaal te
houden en kansen te bieden voor een verdere economische ontwikkeling.
In het gebied werkt de provincie met de twee gemeenten Urk en Noordoostpolder en het
waterschap Zuiderzeeland aan een gezamenlijke aanpak van omgevingsvraagstukken.
Daarmee wordt gevolg gegeven aan de constatering dat in dit deel van de provincie
extra impulsen nodig zijn. Het accent ligt op economie en waterhuishoudkundige
opgaven. Oplossingen worden zoveel mogelijk gezocht in combinatie met perspectieven
voor de landbouw, recreatie en toerisme, landschap, natuur, verstedelijking met ruimte
voor wonen en werken. gebied'.
Verordening voor de fysieke leefomgeving
In de provinciale Verordening voor de fysieke leefomgeving vindt een juridische vertaling
plaats van het beleid van provinciaal niveau. In de verordening is een aantal regels
opgenomen met betrekking tot belangrijke ruimtelijke elementen die een doorwerking
hebben in het bestemmingsplan. Het betreft onder meer aspecten als: bijzondere
gebieden, waterhuishouding, waterkeringen, bescherming landschap et cetera.
Stedelijk gebied
Het doel van het verstedelijkingsbeleid is de ontwikkeling van vitale steden en dorpen.
Het beleid is gericht op behoud en 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.
Dit ondersteunt tevens de optimale benutting van infrastructuur en centrumvorming
rondom belangrijke vervoerknooppunten.
De vitaliteit van steden en dorpen wordt mede bepaald door het voorzieningen- en
werkgelegenheidsaanbod binnen de stedelijke hoofdstructuur waarin de steden en
dorpen functioneren. Van belang is dat de Flevolandse steden en dorpen hierin een
eigenstandige positie hebben. Dit betekent een compleet basisaanbod van voorzieningen
in de hoofdkernen. Voor de overige kernen geldt dat het voorzieningenniveau en het
aanbod van werkgelegenheid compleet moet zijn in samenhang met kernen in de
nabijheid.
Toepassing op het plan en conclusie
De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied voorziet in het realiseren van achttien
appartementen en centrumfuncties in het kerngebied van Nagele. Hiermee wordt
voorzien in een meer gedifferentieerd woningaanbod. Het geven van ruimte aan
kleinschalige centrumfuncties draagt bij aan een duurzaam voorzieningenaanbod. Dit
draagt bij aan de leefbaarheid van kleine kernen als Nagele en wordt als passend gezien
binnen het Uitvoeringslab Nagele (zie ook hoofdstuk 5). Geconcludeerd wordt dat
voorgenomen ontwikkeling in lijn is met de hiervoor beschreven ambities uit het
Omgevingsplan Flevoland.

bestemmingsplan (vastgesteld)
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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.

16

bestemmingsplan (vastgesteld)

bestemmingsplan Nagele - Schokkererf
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. Meer specifiek betreft het hier de
herbestemming van de locatie 'Voorhof' (nu bekend onder de naam 'Schokkererf'.
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 14 november 2016 heeft de gemeenteraad de 'Welstandsnota 2016 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.
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.

bestemmingsplan (vastgesteld)
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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 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 'Schokkererf'.
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 'Schokkererf' 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
basis- en 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 3.6 '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 3.6 besproken.
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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
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 effectieve 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 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.

2.5

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 (vastgesteld)
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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 opgesteld 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
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
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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 Watercshap 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

Het plan heeft als onderdeel van het voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële
herziening 2015' al eens voorgelegen aan het waterschap. Gelezen de aard van het plan
en op basis van de toelichting, de regels en de verbeelding van het destijds voorgelegde
voorontwerpbestemmingsplan achtte 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 achtte het waterschap dan ook niet
noodzakelijk.
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.
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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.
Het plangebied ligt in het stedelijk gebied van Nagele. Met het ontwerpbestemmingsplan
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)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 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.
Toepassing op het plan
Het omgevingsaspect water staat vaststelling van het plan niet in de weg.
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Hoofdstuk 3 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:










bodem;
geluid (Wet geluidhinder);
hinder in de relatie bedrijven en gevoelige functies;
luchtkwaliteit;
ecologie;
cultuurhistorie/archeologie;
externe veiligheid;
verkeer en parkeren;
handhaving.

3.1

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
Kwaliteit bodem en herkomst verhoogde stoffen
Tijdens de sloop- en graafactiviteiten om de voormalige bebouwing te verwijderen is een
ondergrondse tank waargenomen. Door Eco Reest BV is een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen
ter plaatse van de ondergrondse tank. Zintuiglijk zijn ter plaatse van de ondergrondse
huisbrandolietank in het opgeboorde materiaal zwakke tot sterke olie-waterreacties
waargenomen. In de oliehoudende monsters van de bovengrond zijn licht verhoogde
gehalten aan minerale olie gemeten. In het monster van het grondwater ter plaatse van
de ondergrondse huisbrandolietank zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en/of
vluchtige aromaten gemeten. Er bestaat geen wettelijke saneringplicht voor de minerale
olie verontreiniging in de grond.
De ondergrondse huisbrandolietank en de verontreiniging met minerale olie in de grond
zijn op 11 september 2014 onder milieukundige begeleiding van Eco Reest BV
verwijderd. Uit de analyseresultaten van de controlemonsters blijkt dat in één
mengmonster van de wand en het mengmonster van de putbodem heel licht verhoogde
gehalten aan minerale olie zijn gemeten. In overleg met cluster VTH van de gemeente
Noordoostpolder is besloten dat de geconstateerde verontreiniging in voldoende mate is
verwijderd en dat de sanering kan worden afgerond.
Bovengenoemde rapporten staan bekend als:



Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Voorhof 1 te Nagele, projectnummer
141115, 21 augustus 2014, Eco Reest BV (zie: Bijlage 1);
Plan van aanpak bodemsanering t.p.v. Voorhof 1 te Nagele, kenmerk 141115/PvA,
22 augustus 2014, Eco Reest BV (zie: Bijlage 2);
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Begeleiding grondsanering t.p.v. Voorhof 1 te Nagele, kenmerk 141115/eva, Eco
Reest BV (zie: Bijlage 3).

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.

Conclusie
Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor
het nieuwe gebruik. De geplande nieuwe bestemming 'Centrum' (met op de begane
grond een winkelfunctie) staat voor de eisen behorend bij bodemonderzoek qua gebruik
gelijk aan de bestaande bestemming 'Horeca'. Er is al sprake van verblijfsfuncties.
Het uitgevoerde bodemonderzoek, evaluatierapport van de bodemsanering en
tankverwijdering en het dossieronderzoek 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 milieuhygiënisch oogpunt
geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik van de onderzochte locatie en
bestaan er geen bezwaren tegen de voorgenomen bouw van winkelruimten met
bovengelegen appartementen ter plaatse.

3.2

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 locatie 'Schokkererf' wordt met voorliggend bestemmingsplan nieuwe
geluidsgevoelige functies (woningen) toegestaan. Door Goudappel Coffeng is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd genaamd 'Akoestisch onderzoek Schokkererf te Nagele'
d.d. 2 augustus 2018 zie bijlage 4.
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Toepassing op het plan
De locatie 'Schokkererf' maakt deel uit van het kerngebied van Nagele. Voor dit gebied
wordt een herontwikkeltraject gevolgd. Op de locatie 'Schokkererf' zijn achttien
woningen geprojecteerd.
Onderzoek
De beoogde woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de hoofdroute Akkerstraat
- Ploegstraat. Dit betreft een binnenstedelijke situatie en alle wegen kennen een
maximumsnelheid van 50 km/h. Deze hoofdroute heeft een geluidszone van 200 m aan
weerzijden van de weg. Daarnaast is het plan Schokkererf gelegen binnen de
geluidszone van de Eggestraat. Ten gevolge van het verkeer op deze wegen is dan ook
onderzoek uitgevoerd op de gevels van de nieuwbouw.
Resultaten
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarden worden
overschreden.
Voor de beoogde appartementen boven de winkels 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. Omdat sprake is van een
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is nader onderzoek naar
geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.
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.
Conclusie
Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en de geluidsbelasting
redelijkerwijs niet kan worden teruggebracht, kan een ontheffing tot een ten hoogste
toelaatbare geluidsbelasting van 54 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 'Schokkererf' zal een hogere waarde vastgesteld moeten worden. Het
ontwerpbesluit hogere waarde wordt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan
voor zienswijzen ter inzage gelegd.

3.3

Milieuhinder

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 plangebied kunnen alleen binnen de bestemming 'Centrum' activiteiten
plaatsvinden die voor hinder kunnen zorgen. 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 plangebied
De locatie 'Schokkererf' transformeert van de bestemming 'Horeca' naar de bestemming
'Centrum'. Op de begane grond resulteert dat in ruimte voor detailhandel,
dienstverlening, lichte horeca en appartementen. Op de eerste en de tweede verdieping
worden uitsluitend appartementen mogelijk gemaakt. Winkels vallen op basis van de lijst
van de VNG onder de categorie 'Detailhandel voorzover n.e.g.' (SBI-2008, code 47) met
hieraan verbonden een richtafstand van 10 meter. Supermarkten worden specifiek
uitgeloten. Voor lichte horeca geldt op basis van de lijst (SBI-2008, code 561 en 563)
een vergelijkbare richtafstand. Ook voor maatschappelijke functies als artsenpraktijken
of dagopvang (SBI-2008, code 8621, 8622 en 8623) geldt een richtafstand van 10
meter. Omdat het plangebied een winkelcentrum in een dorpskern betreft kan het
gebied aangemerkt worden als een gebied met functiemenging. Op grond hiervan kan de
richtafstand met een stap worden verlaagd. In dit geval van 10 naar 0 meter. De afstand
van de commerciële functies ten opzichte appartementen voldoet hiermee wat betreft
milieuzonering aan de voorwaarden voor een goed woon- en leefklimaat.

3.4

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
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

26

bestemmingsplan (vastgesteld)

bestemmingsplan Nagele - Schokkererf
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 het plangebied.

3.5

Ecologie

De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt per 1 januari 2017 de Boswet, de Flora- en
faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Taken en verantwoordelijkheden voor
bescherming van natuur worden zoveel mogelijk bij provincies neergelegd, dit
overeenkomstig het uitgangspunt 'decentraal tenzij'. De grootste veranderingen treden
op bij de soortenbescherming. Provincies krijgen meer bevoegdheid bij het benoemen
van beschermde soorten. Bij gebiedsbescherming vervalt de status van Beschermde
Natuurmonumenten. De bescherming van Natura 2000-gebieden verandert niet.
Toepassing op het plan
Het plangebied ligt niet binnen of in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebieden.
Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van reeds grotendeels bebouwde kavels
mogelijk. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor dieren of planten, waardoor nader
onderzoek voor dit aspect niet noodzakelijk is.

Afbeelding 3 Ligging Natura 2000-gebieden
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3.6

Cultuurhistorie / Archeologie

3.6.1 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 is 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.
Toepassing op het plan
In opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau
in maart 2015 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (zie: Bijlage 5) 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.
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Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de realisering
van het bouwplan (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).
3.6.2 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 met de
unieke stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van
Nagele. In hoofdstuk 4 wordt hier uitvoerig op ingegaan (bij voorbeeld in het
Onderzoeks-, ontwerp- en uitvoeringslab Nagele). De onderwerpen monumenten en
cultuurhistorie zijn nadrukkelijk betrokken in het planproces. Het plan voldoet hiermee
aan een goede ruimtelijke ordening.

3.7

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.
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.
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Afbeelding 4 Uitsnede Risicokaart IPO
3.7.1 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
In of aangrenzend aan het plangebied zijn geen Bevi-inrichtingen gevestigd en het plan
biedt hiertoe ook geen mogelijkheid (zie: Afbeelding 4).
3.7.2 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 4).
3.7.3 Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en 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.
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3.8

Verkeer en parkeren

Bij een plan moet aangetoond worden dat de verkeersafwikkeling en het parkeren op
een doelmatige en veilige wijze geregeld zijn.
Het parkeren wordt middels een voorwaardelijke verplichting geborgd in de planregels
van het bestemmingsplan. Hieronder wordt voor de planlocatie aan de hand van de
geldende parkeernormen inzichtelijk gemaakt dat er voldoende parkeerruimte is. Wat
betreft de verkeersafwikkeling volstaat de opmerking dat de bestaande infrastructuur
volstaat om de verkeersstromen ten gevolge van de nieuwe invulling veilig af te
wikkelen.
Toepassing op het plan.
Op de voorliggende locatie worden waarschijnlijk 18 appartementen en circa 485 m2 aan
winkelruimte gerealiseerd. Het bestemmingsplan laat echter ook toe dat er minder
appartementen (14) en meer winkelruimte (maximaal 900 m2) gerealiseerd wordt.
Vandaar dat hier onder beide scenario's in beeld worden gebracht.
Er is getoetst aan de Nota Parkeernormen. Het gebied wordt aangemerkt als 'weinig
stedelijk'. In de meest recente tekeningen worden 28 parkeerplaatsen voorzien.
Bovendien zijn er in direct omgeving in ieder geval 10 parkeerplaatsen in de openbare
ruimte waar gebruik van gemaakt kan worden. Dit geeft een totale capaciteit van 38
parkeerplaatsen. Bij de beoordeling is getoetst aan de minimale behoefte. Bovendien is
er rekening gehouden met verschillende piekmomenten wat betreft parkeerdruk. Voor de
woningen zullen die op andere momenten liggen dan voor de winkelruimten. Als
maatgevend moment is aangewezen een koopavond met een bezettingsgraad van 75%
voor detailhandel en 80% voor wonen. Op dit moment geldt de hoogste parkeerdruk.

Figuur 1. Berekening parkeerdruk
Uitgaande van het maatgevend moment is er zowel voor de meest waarschijnlijke
invulling als voor de maximale planruimte een behoefte (respectievelijk 26,4 en 35,1)
die lager ligt dan de totaal aanwezige parkeercapaciteit van 38 plaatsen.
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.
Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' zal via het
bestemmingsplan getoetst worden aan de Nota Parkeernormen.
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3.9

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 januari 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder het
'Handhavingsbeleidsplan Noordoostpolder 2016 - 2019 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 handhavingsdiscipline 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 4 Het plan
4.1

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.
4.1.1 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
enigszins vervallen 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.
Aanleiding


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
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
bestemmingsplan (vastgesteld)
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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 ideeën 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 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
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provincie Flevoland is aangehaakt 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.

4.2

Bestemmingsplan en de veranderingen

De juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan zijn de verbeelding
(plankaart) en de regels. Gekozen is voor een redelijk 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.
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4.2.1 Plangebied 'Kerngebied'
Het plangebied 'Kerngebied' omvat het centrum van Nagele dat bekend staat als
Noorderwinkels, 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 'Schokkererf'. 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 winkels.
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.

Afbeelding 5 Luchtfoto Zuiderwinkels met op de achtergrond Het Voorhof vlak na
realisatie
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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 als 'Schokkererf'.

Afbeelding 6 Het Voorhof; 'Schokkererf'
De opgave voor Schokkererf
De opgave voor de locatie Schokkererf is aanzienlijk. Het moet opnieuw het visitekaartje
van Nagele worden met een gecombineerde functie als hoofdentree,
voorzieningencluster met de Zuiderwinkels en wonen. Dit vraagt om een hoogwaardige
openbare ruimte, hoogwaardige verblijfskwaliteit en een nieuw ruimte bepalend element
op het Voorhof.
Uitwerking Schokkererf
Voor Schokkererf betekent de uitwerking een complex met op de begane grond ruimte
voor functies als detailhandel, dienstverlening en lichte horeca met een maximum
oppervlakte van 900 m2 bvo in totaal. Op de eerste en tweede verdieping zijn veertien
appartementen voorzien. Op de begane grond kunnen aan de noordzijde vier extra
appartementen gerealiseerd worden. Aan de locatie wordt de bestemming 'Centrum'
toegekend. De bouwmogelijkheden van de appartementen op de eerste en tweede
verdieping zijn gerelateerd aan de bouwaanduiding 'gestapeld'. Er is voor gekozen het
maximale bebouwingspercentage van het bouwvlak op de eerste en de tweede
verdieping naar boven toe steeds iets af te laten nemen (begane grond 100%, eerste
verdieping 70% en tweede verdieping 60%). Het plan vindt zijn oorsprong in het
Stedenbouwkundig plan van Mecanoo (25-02-2014). De uitgangspunten uit dit plan
hebben aan de basis gestaan van het ontwerp dat in nauw overleg met het
Kwaliteitsteam Nagele tot stand is gebracht.
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4.3

Bestemmingen en aanduidingen

De in het plangebied voorkomende bestemmingen zijn:




Centrum;
Groen
Verkeer;

Voorts is in het plan sprake van bouw- en maatvoeringsaanduidingen. Deze
aanduidingen worden in de regels nader verklaard.
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Hoofdstuk 5 De regels
5.1

Algemeen

De regels vormen een juridisch bindend element van het bestemmingsplan.

5.2

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.
De bij dit plan behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:
1.
2.
3.
4.

Inleidende regels.
Bestemmingsregels.
Algemene regels.
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 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.
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5.3

Nadere toelichting op de regels

Centrum
Dit betreft de bestemmingsregeling voor de centrumvoorzieningen als detailhandel,
dienstverlening en horecavoorzieningen. Voor het verbeteren dan wel het creëren van
een vriendelijk vestigingsklimaat wordt het van belang geacht dat een onderlinge
uitwisseling van functies mogelijk is.
De bestemmingsomschrijving geeft daarom een breed scala aan mogelijkheden met
betrekking tot de toegestane functies binnen deze bestemming.
Ten aanzien van horecabedrijven geldt uit een oogpunt van beperking van overlast een
indeling (zie begripsbepaling). De categorieën I en II zijn binnen deze bestemming
toelaatbaar. Dit betekent dat onder andere restaurants, café's en hotels wel zijn
toegestaan en bijvoorbeeld discotheken niet.
Binnen de bestemming is ook wonen toegestaan. Op de eerste en tweede verdieping zijn
over de gehele verdieping woningen toegestaan. Op de begane grond zijn woningen
uitsluitend toegestaan aan de noordzijde van het gebouw ter plaatse van de specifieke
functieaanduiding 'specifieke vorm van centrum - woningen'. Dit is zowel op de
verbeelding als in de regels vastgelegd, evenals het maximum van achttien
appartementen.
De bestemming biedt tevens ruimte voor een markering door middel van een luifel aan
de zijkant van het gebouw in de zichtlijn van het centrumgebied. Dit zoals verwoord in
het stedenbouwkundig ontwerp.
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.
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.
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).
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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
strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot.
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Hoofdstuk 6 Voorbereiding plan en uitvoerbaarheid
6.1

Voorbereiding

6.1.1 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.
6.1.2 Voorontwerp en ontwerp
Het planonderdeel 'Schokkererf' heeft 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. Voor 'Schokkererf' werd met name de mogelijkheden tot een supermarkt ter
discussie gesteld. Het ontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' heeft
vervolgens zonder Schokkererf van 18 november 2015 tot en met 31 december 2015 ter
inzage gelegen. 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 'Schokkererf' de supermarkt uit het bestemmingsplan
gehaald en inmiddels is de economische uitvoerbaarheid wel voldoende aangetoond (zie:
paragraaf 6.2 Uitvoerbaarheid). Om deze reden is besloten voor de deze locatie een
zelfstandige bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Voorliggende toelichting
onderbouwd de haalbaarheid van dit bestemmingsplan.
Er zijn verder geen wezenlijke veranderingen aangebracht ten opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' zoals dat ter inzage
heeft gelegen en er is tegemoetgekomen aan de inspraakreactie ten aanzien van de
mogelijkheden voor een supermarkt.
Om deze reden is er voor gekozen om voor dit bestemmingsplan niet opnieuw een
voorontwerp ter inzage te leggen maar meteen een ontwerpplan in procedure te
brengen. 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.
6.1.3 Overleg
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Nagele - partiële herziening 2015' is in het kader van
het wettelijke vooroverleg 3.1.1 Bro opgestuurd aan de overlegpartners. Het plandeel
'Schokkererf' maakte deel uit van dit voorontwerp.
Op 16 juli 2015 is een vooroverlegreactie (zie:Bijlage 7) van waterschap Zuiderzeeland
ontvangen. Het waterschap geeft aan dat de 'korte procedure' van toepassing is en dat
er geen nader overleg in het kader van de watertoets nodig is.
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Van zowel de provincie Flevoland als van de RCE is geen vooroverlegreactie ontvangen.
Zij geven hiermee aan geen bezwaren te hebben tegen het aan hen voorgelegde plan.
Op 5 april 2017 is een aangepaste versie van het bestemmingsplan opgestuurd naar de
vooroverlegpartners. In deze versie is uitsluitend het plandeel 'Schokkererf' opgenomen.
Het plan bestaat dan uit 14 appartementen op de eerste en de tweede verdieping en 900
m2 winkeloppervlakte op de begane grond. Op 7 april 2017 heeft Tennet laten weten
geen vooroverlegreactie in te zullen dienen (zie: Bijlage 8). Op 22 mei 2017 heeft de
provincie laten weten geen aanleiding te zien voor het maken van opmerkingen (zie:
Bijlage 9). Nadat deze stukken gewisseld zijn is er naar aanleiding van plan aanpassing
door initiatiefnemers nog nadere afstemming geweest over met de provincie over
planvarianten die respectievelijk vier, zes of acht appartementen toevoegen aan de
begane grond. Op 21 januari 2018 heeft de provincie gereageerd (zie: Bijlage 10) op een
variant die ziet op 8 units op de begane grond die flexibel ingevuld kunnen worden voor
zowel woonfuncties als voor commerciële ruimten. De opmerkingen zien op de nieuwe
Omgevingsvisie, het aantal appartementen, de 'nieuwe ladder van duurzame
verstedelijking' en de houdbaarheid van onderliggende onderzoeken. Het plan is op al
deze punten aangepast en verduidelijkt. Uiteindelijk kiest de gemeente voor maximaal
vier extra appartementen op de begane grond. Ook deze keuze is besproken met de
provincie. Afgesproken is dat voordat een ontwerpbestemmingsgplan ter inzage gelegd
wordt de gemeente de provincie de gelegenheid geeft om kennis te nemen van de
aanpassingen.

6.2

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.
Het gehele plangebied is in eigendom van een projectontwikkelaar. Tussen de gemeente
en de projectontwikkelaar is een overeenkomst gesloten. In de overeenkomst zijn
afspraken gemaakt over onder andere planschade. Met deze overeenkomst is het
kostenverhaal anderszins verzekerd. De gemeenteraad besluit bij de vaststelling van dit
bestemmingsplan dat de vaststelling van een exploitatieplan niet nodig is.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1
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Eco Reest BV
Industrieweg 20
7921 JP Zuidwolde
Tel.: 0528-373982
Fax.: 0528-373907
KANTOOR APPINGEDAM
Opwierderweg 160, Appingedam
Postadres: Postbus 141
9930 AC Delfzijl
Tel.: 0596 633355
Fax.: 0596-572266
info@ecoreest.nl
www.ecoreest.nl
Eco Reest BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig advies in
relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met inbegrip van uitvoering van
gerelateerde onderzoeksactiviteiten en is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als
aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de
uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen.

DISCLAIMER
Dit rapport is het resultaat van een verkennend bodemonderzoek, verricht ter plaatse van Voorhof 1 te Nagele, in opdracht van
Gemeente Noordoostpolder.
Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief
bijlagen.
Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien:
- de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is
- de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken
- het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt
We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Verkennend bodemonderzoek Voorhof 1 te Nagele
(projectnummer: 141115)
2001-2002
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1
1.1

INLEIDING
ALGEMEEN

In opdracht van Gemeente Noordoostpolder is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Voorhof 1 te Nagele.
Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV.
1.2

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Aanleiding tot het onderzoek is het waarnemen van een ondergrondse tank tijdens graaf- en
sloopactiviteiten ter plaatse.
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen of de aanwezigheid van de ondergrondse
brandstoftank negatieve invloed heeft gehad op de milieuhygiënische grond(water)kwaliteit van
onderhavig onderzoeksterrein.
Het overige deel van het perceel maakt geen onderdeel uit van onderhavig onderzoek.
1.3

KWALITEITSBORGING

De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, terwijl de onderzoeksstrategie is opgesteld conform
de geldende NEN normen, zoals hierna beschreven.
1.3.1 Onderzoeksstrategie
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën.
Tabel 1.1 Toegepaste normen
Aspect onderzoek
Strategie vooronderzoek
Strategie verkennend (chemisch) onderzoek

Toegepaste norm
NEN 5725:2009
NEN 5740:2009

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn
weergegeven in respectievelijk § 2.2.3 en § 3.1.3.
1.3.2 Veldwerkzaamheden
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000
“Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is
gecertificeerd en erkend door het ministerie van VROM.
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform VKB protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en
peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond- en grondwatermonsters”
en VKB protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”, waarbij de werkzaamheden zijn
uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers.
Het certificaatnummer is 659231, en de certificerende instelling is LRQA te Rotterdam.
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het veldwerk.
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Tabel 1.2 Erkende veldwerkers
Aspect onderzoek
Uitvoering monsterneming grond
Uitvoering monsterneming grondwater

Toegepaste protocol
VKB protocol 2001
VKB protocol 2002

Erkend veldmedewerker
Dhr. M. Polling
Dhr. W.B. Aasman

Eventuele afwijkingen op de protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen zijn
weergegeven in § 3.1.2.
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende
website:
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/
1.3.3 Laboratorium werkzaamheden
De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het
ministerie van VROM.
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen voor milieumonsters”.
Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6.
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn
weergegeven in § 4.1.1.
1.4

OPBOUW RAPPORT

In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en worden de
bevindingen uit het vooronderzoek beschreven, met daarin de aspecten voormalig, huidig en
toekomstig gebruik, bodemopbouw (geohydrologie) en (financieel-) juridisch. In hoofdstuk 3 zijn
de veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven.
Gevolgd door de analyses en analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 tenslotte is een
samenvatting opgenomen en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven.
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2

VOORONDERZOEK (NEN 5725:2009)

2.1

BASISINFORMATIE

Voor de uitvoering van het vooronderzoek wordt onderscheid gemaakt in de aard en diepgang
van de te verzamelen informatie. Daarbij worden drie typen vooronderzoek onderscheiden:
beperkt, standaard en uitgebreid vooronderzoek.
Om te bepalen welke type vooronderzoek van toepassing is voor onderhavige locatie, moet eerst
de basisinformatie worden verzameld, de aanleiding (zie § 1.2) van het onderzoek en dient de
mate van verdachtheid te worden bepaald.
2.1.1

Basisinformatie

Tabel 2.1 Basisinformatie

Adres
Plaats
Oppervlakte
Kadastrale aanduiding
x- en y-coördinaten
Toekomstig gebruik
Huidig gebruik
Voormalig gebruik
Verrichte handelingen met grond,
verhardingsmateriaal en/of afval
Toepassingen van asbesthoudende
materialen
Bodemonderzoeken

Voorhof 1
Nagele
50 m2
Gemeente Noordoostpolder, sectie DZ, nr. 30
x: 177694, y: 517534
Onbekend
Braakliggend terrein met ondergrondse tank
Bebouwing
De bestaande bebouwing is gesloopt en het terrein is
geëgaliseerd.
geen voor zover bekend
geen

2.1.2 Mate van verdachtheid en type onderzoek
Op grond van de basisinformatie en de activiteiten in het verleden en/of heden is de
onderzoekslocatie vooralsnog aan te merken als een verdachte locatie.
Op basis van het stroomschema (blz. 14) uit de NEN 5725:2009 is er een standaard
vooronderzoek uitgevoerd.
2.2

VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende vijf aspecten: het
voormalige, huidige en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie, en de
(financieel-)juridische situatie.
Het vooronderzoek ten aanzien van de ondergrondse brandstoftank heeft zich gericht op het
raadplegen van het tankregister (BOOT lijst) van gemeente Noordoostpolder.
2.2.1 Samenvatting vooronderzoek
Onder de fundering van het pand Voorhof 1 te Nagele is een ondergrondse brandstoftank
(waarschijnlijk huisbrandolie) waargenomen. Uit informatie van gemeente Noordoostpolder blijkt
dat er in zowel de dossiers als op de BOOT lijst geen melding wordt gedaan over de
aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank en er derhalve geen uitspraak kan worden
gedaan over de plaatsingsdatum en de inhoud van de tank.
Gemeente Noordoostpolder is voornemens om de tank op korte termijn te saneren.
Tijdens de terreininspectie is het maaiveld eveneens onderworpen aan een visuele inspectie met
betrekking tot asbest verdacht materiaal. Dergelijk materiaal is visueel niet waargenomen.

Verkennend bodemonderzoek Voorhof 1 te Nagele
(projectnummer: 141115)
2001-2002

Pagina 8 van 17

2.2.2 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek
Het vooronderzoek wordt als onvolledig beschouwd daar er onvoldoende relevante gegevens
aanwezig bleken te zijn. Gezien het feit dat de ligging van de ondergrondse tank in het veld is
waargenomen achten wij het vooronderzoek wel betrouwbaar om dit onderzoek uit te voeren en
heeft daarom geen invloed op de kwaliteit van onderhavig onderzoek.
2.2.3 Afwijkingen vooronderzoek
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de
NEN 5725:2009 naar voren gekomen.
2.3

ONDERZOEKSHYPOTHESE

Uit het vooronderzoek volgt de hypothese voor het verkennend bodemonderzoek.
Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie aan te merken als verdacht voor
bodemverontreiniging(en), als gevolg van de aanwezigheid van een ondergrondse
huisbrandolietank.
Tabel 2.2 Deellocatie(s)
Deellocatie
Verontreinigde stof + diepte van
Oppervlakte (m2)
voorkomen
Grond
Grondwater
B: ondergrondse
Minerale olie
Minerale olie en
huisbrandolietank
(2,0 – 2,5)
aromaten

Oorzaak/Motivatie

Onderzoeksprotocol

Lekkage tank en/of
leidingen

NEN 5740:2009
Strategie VEP-OO

NEN 5740:2009 Strategie VEP-OO
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN
5740:2009, § 5.4. Het onderzoeksterrein is beschouwd als een verdachte locatie met één of meer
ondergrondse opslagtanks.
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3
3.1

VELDWERKZAAMHEDEN
WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden zijn hierna beschreven, met eventuele afwijkingen op de
veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie.
3.1.1 Uitvoering werkzaamheden
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 29 juli en 7 augustus 2014 en het
grondwater is eveneens bemonsterd op 7 augustus 2014.
Ondergrondse tank
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 3 boringen tot een diepte variërend van 2.0 tot
3.5 m-mv (nrs. 1 t/m 3). Op 7 augustus zijn, vanwege het waarnemen van een sterke
olie/watereactie in de bovengrond van mp. 1, aanvullende boringen verricht tot 0.5 m-mv (nrs. 4
t/m 6).
Boring 1, waar in de bovengrond een sterke olie/waterreactie is waargenomen, is afgewerkt met
een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 2.5 – 3.5 m-mv,
grondwaterstand 2.0 m-mv).
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve
monsters genomen welke zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met de ligging van de
monsterpunten.
3.1.2 Uitvoering werkzaamheden grondwater
Uit de NEN 5744, monsterneming van grondwater, vloeien de volgende zaken voort bij
bemonstering grondwater:
 Geleidingsvermogen bij monstername mag maximaal 10 % afwijken van de voorlaatste
meting;
 Zuurstofgehalte mag bij monstername maximaal 2 verzadigingsprocenten afwijken van de
voorlaatste bemonstering;
 Indien de geleidbaarheid en zuurstofconcentratie (zie bovenstaand) constant zijn, is een
NTU waarde van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de
beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is;
 De zuurgraad wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen of
eisen aan verbonden.
In tabel 3.1 zijn de bij de monstername in het veld uitgevoerde grondwatermetingen
weergegeven.
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Tabel 3.1 Grondwaterbemonstering NEN5744
Grondwaterbemonstering
Parameter
Voorlaatste meting
Zuurgraad of pH (-)
n.v.t.
Geleidingsvermogen (µS/cm)
2,66 (mS/cm)
Zuurstofgehalte (%)
36,8 (%)
Troebelheid (ntu)
n.v.t.

Laatste meting
6,7
2,65 (mS/cm)
36,7 (%)
4,51

Beoordeling
NVT
Voldoet
Voldoet
Niet troebel

Het geleidingsvermogen en zuurstofgehalte bleken voldoende constant om over te gaan tot
bemonstering.
3.1.3 Afwijkingen werkzaamheden
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen afwijkingen ten opzichte van de geldende VKB
protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen.
3.1.4 Afwijkingen strategie(ën)
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen afwijkingen ten opzichte van de NEN 5740:2009
naar voren gekomen.
3.2

BODEMOPBOUW

De bodem van de locatie is als volgt samen te vatten:
Tabel 3.2.1. Bodemopbouw
Diepte (m-mv)
Omschrijving
0.0
1.5
2.0
2.5

- 1.5
- 2.0
- 2.5
- 3.5
3.5

Klei
Klei, plaatselijk Veen
Veen
Matig fijn zand
Diepst verkende bodemlaag

Het grondwaterniveau is tijdens het veldwerk vastgesteld op een diepte van 2.0 m-mv.
3.3

ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN

Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden.
Tabel 3.3.1. Zintuiglijke waarnemingen
Meetpunt

Diepte (m-mv)

Einddiepte boring (m-mv)

Zintuiglijke waarneming

1

0.0 – 0.5

3.5

olie/water reactie 3

4 t/m 6

0.0 – 0.5

0.5

olie/water reactie 1

1=
2=
3=
4=
5=
6=

zwakke waarneming
matige waarneming
sterke waarneming
zeer sterke waarneming
uiterste waarneming
sporen

In de overige monsters zijn verder geen olie/waterreacties waargenomen.
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4

ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING

4.1

ANALYSEMONSTERS

De volgende monsters zijn geanalyseerd:
Tabel 4.1 Analysemonsters
Grondmonster
Mp. 1

Diepte (m-mv)
0,00 – 0,50

Motivatie
Analyse
Bovengrond,
Standaardpakket bodem*
Olie/waterreactie 3
Ondergrond
Minerale olie
Lutum en organische stof
Bovengrond
Minerale olie
Lutum en organische stof
Onderzijde tank
Minerale olie
Lutum en organische stof
Bovengrond,
Minerale olie
Olie/waterreactie 1 Lutum en organische stof

Mp. 1

0,50 – 1,00

Mp. 2 en 3

0,00 – 0,50

Mp. 1 en 3

2,00 – 2,50

Mp. 4

0,00 – 0,50

Grondwatermonster
Pb. 1

Filterstelling (m-mv)
Motivatie
2,50 – 3,50
Grondwater

Analyse
Minerale olie en aromaten

* Standaardpakket bodem:
-

voorbehandeling AS 3000;
lutum;
organische stof;
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);
polychloorbifenylen (PCB);
minerale olie GC (C10-C40);
florisil behandeling;
zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Zn en Ni);
droge stof.

** Standaardpakket grondwater:
-

voorbehandeling AS 3000;
zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Zn en Ni);
aromatisch oplosmiddelen incl. naftaleen (BTEXN);
chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl);
minerale olie GC (C10-C40);
florisil behandeling;
Styreen;
Bromoform;
pH + EGV (in het veld bepaald).

4.1.1 Afwijkingen analysemonsters
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de
laboratoriumwerkzaamheden ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de
individuele parameters.
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4.2

TOETSING ANALYSERESULTATEN

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice
(BoToVa), waarbij de toetsmodule T12 wordt gehanteerd.
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters
verwaarloosbare risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en
maximaal toelaatbare risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven.
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streef-waarden,
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische
gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een
organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %.
De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken
van de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem.
Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het gemeten gehalte omgerekend naar een
gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde gehalten worden vervolgens getoetst aan
de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn weergegeven.
Het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde (grondwater) en de interventiewaarde wordt
gehanteerd als tussenwaarde, waarboven in beginsel nader onderzoek nodig is, omdat het
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. De daadwerkelijke uitvoering hiervan is
echter afhankelijk van (onder meer) de aard van de locatie, zintuiglijke waarnemingen, verhoogde
achtergrondconcentraties en eventueel gebiedsspecifiek beleid.
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen
in de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag
besproken. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in onderstaand
overzicht:
Tabel 4.2 Weergave concentratieniveaus en toetsuitslag
Concentratieniveau
≤ AW-waarde of S-waarde

Weergave

> AW-waarde of S-waarde ≤ T-waarde

Betekenis
Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde of
streefwaarde gemeten
Lichte verhoging gemeten

> T-waarde ≤ I-waarde

Matige verhoging gemeten

**

> I-waarde

Sterke verhoging gemeten

***

(of < detectiegrens)

*

Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)

(v)

AW-waarde of S-waarde is lager dan de niet verhoogde rapportagegrens

(-)
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4.3

MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND

Tabel 4.3 Analyseresultaten grond en toetsing
Analyse
Diepte (m-mv)
Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Droge stof
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Eenheid

1,3
2.0-2.5

GSSD

1
0.0-0.5

GSSD

1
0.5-1.0

GSSD

2,3
0.0-0.5

GSSD

51.4
19.2

8.80
13.8

11
9.60

3.20
9.40

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m)
% (m/m)
ds
% (m/m)
ds
% (m/m)
ds
% (m/m)

24.4
51.4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<9.0
<15
<15
66
66
<18
160
Zie bijl.

51.40

8.8

47.2
19.2

8.800

11.0

90.2
19.20

13.8

53.33 -

11

88.4
13.80

3.2

3.200

96.1

9.6

9.600

9.4

9.400

57.2

55.5

70.1

53
280
200
53
22
9.1
620
Zie bijl.

<3.0
<5.0
5.2
18
12
<6.0
43
Zie bijl.

<3.0
<5.0
<5.0
<11
5.8
<6.0
<35

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

47
0.27
7.1
13
0.58
<1.5
20
20
52

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
0.0049

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0.11
0.45
<0.050
0.081
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
0.88

704.5

*

73.59
0.3111
10.90
16.39
0.6689
1.050
29.41
23.42
69.60

*
-

39.09 -

76.56 -

0.0007955
0.0007955
0.0007955
0.0007955
0.0007955
0.0007955
0.0007955
0.005568 0.1100
0.4500
0.03500
0.08100
0.03500
0.03500
0.03500
0.03500
0.03500
0.03500
0.8860

-

Tabel 4.4 Analyseresultaten grond en toetsing
Analyse
Diepte (m-mv)
Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Eenheid

4
0.0-0.5

GSSD

4
12
Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

72.5
4.0
95.2
12.0

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

8.6
25
24
18
7.9
<6.0
85
Zie bijl.

4
12

212.5

*
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Uit de tabellen 4.3 en 4.4 blijkt dat er in het visueel sterk oliehoudende bovengrondmonster van
mp 1 (0.0 – 0.5 m-mv) en in het visueel zwak oliehoudende monster van mp 4 (0.0-0.5 m-mv)
een gehalte aan minerale olie is gemeten boven de achtergrondwaarde (beneden de
tussenwaarde). Uit het alcanentraject kan worden afgeleid dat het huisbrandolie betreft.
In het bovengrondmonster van mp. 1 is tevens een gehalte aan kwik gemeten boven de
achtergrondwaarde. De oorzaak van het verhoogde gehalte is onbekend, maar geeft geen
aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.
Verder zijn er in de onderzochte grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters
gemeten boven de achtergrondwaarden c.q detectiegrenzen
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4.4

MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GRONDWATER

Tabel 4.5 Analyseresultaten grondwater en toetsing
Analyse
Diepte (m-mv)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Eenheid

1
2.5-3.5

GSSD

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0.20
<0.20
<0.20
<0.10
<0.20
0.21
<0.90
<0.020

0.1400
0.1400
0.1400
0.07000
0.1400
0.2100
0.6300
0.01400

*

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<4.0
<7.0
<8.0
<15
<8.0
<8.0
<50

35

-

*

Uit tabel 4.5 blijkt dat er in het grondwater van peilbuis 1 geen gehalten aan de onderzochte
parameters zijn gemeten boven de streefwaarden c.q detectiegrenzen.
De gestandaardiseerde gehalten aan diverse organische verbindingen liggen boven de
streefwaarden. Dit is echter een gevolg van de rekencorrectie in relatie tot de gerapporteerde
detectiegrenzen, en duidt niet op de aanwezigheid van verhoogde gehalten aan organische
verbindingen in het betreffende grondwatermonster.
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5
5.1

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
SAMENVATTING

In opdracht van Gemeente Noordoostpolder is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Vooraf 1 te Nagele.
Aanleiding tot het onderzoek is het waarnemen van een ondergrondse tank tijdens graaf- en
sloopactiviteiten ter plaatse.
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen of de aanwezigheid van de ondergrondse
brandstoftank negatieve invloed heeft gehad op de milieuhygiënische grond(water)kwaliteit van
onderhavig onderzoeksterrein.
Het overige deel van het perceel maakt geen onderdeel uit van onderhavig onderzoek.
Onder de fundering van het pand Voorhof 1 te Nagele is een ondergrondse brandstoftank
(waarschijnlijk huisbrandolie) aanwezig. De tank is niet bekend bij de gemeente en er zijn geen
gegevens bekend over de inhoud van de tank en de plaatsingsdatum.
Uit de veldwerkzaamheden kan worden geconcludeerd dat de bodem van de onderzochte locatie
opgebouwd is uit klei (ondergrond plaatselijk veen/matig fijn zand). Het grondwaterniveau is
tijdens het onderzoek vastgesteld op 2.0 m-mv.
Tijdens het veldwerk zijn er in de bovengrond van mp 1, en 4 t/m 6 olie/waterreacties
waargenomen. Verder zijn er geen bijzonderheden waargenomen.
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op
asbest(houdende) materialen.
Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal ter plaatse van het
onderzoeksterrein waargenomen.
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen:
Grond:
In de visueel sterk oliehoudende bovengrond van mp 1 (0.0 – 0.5 m-mv) en in het visueel zwak
oliehoudende monster van mp 4 (0.0-0.5 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie
aangetoond. Uit het alcanentraject kan worden afgeleid dat het huisbrandolie betreft.
In het bovengrondmonster van mp. 1 is eveneens een licht verhoogd gehalte aan kwik gemeten
Verder zijn er in de onderzochte grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters
gemeten boven de achtergrondwaarden c.q detectiegrenzen
Grondwater:
In het grondwater van peilbuis 1 zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten
boven de streefwaarden c.q detectiegrenzen.
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5.2

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er in de bovengrond van mp. 1 en mp. 4 overschrijdingen
van de achtergrondwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. In de overige
monsters (grond- en grondwater) zijn geen verhoogde gehalten gemeten die zijn te relateren aan
de aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank.
De onderzoekshypothese, zijnde een verdachte locatie, wordt hiermee bevestigd.
De resultaten van het onderzoek vormen geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader
onderzoek omdat de lichte olieverontreiniging in de bovengrond tijdens onderhavig onderzoek in
voldoende mate in beeld is gebracht. Er is geen sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging en er bestaat voor de aangetoonde (lichte) olieverontrienigng in de grond
geen wettelijke saneringsplicht. Op basis van onderhavig onderzoek kan de tanksanering en het
verwijderen van de (licht) verontreinigde grond (onder milieukundige begeleiding) worden
uitgevoerd .
Voor gedetailleerde informatie over de tanksanering en het saneren van de visueel sterk tot zwak
oliehoudende grond (analytisch licht verontreinigd) wordt verwezen naar het Plan van Aanpak
(rapportnr. 141115/PvA).
R.J.J. Jonker
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Analysecertificaat
Datum: 04-08-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014087344/1
141115
nagele
30-07-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ins. A. Veldhuizen
Technical Manager
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3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

141115
nagele

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014087344/1
30-07-2014
04-08-2014/13:12
A,B,C
1/2

Grond; Grond (AS3000)
1

2

3

4

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

57.2

55.5

70.1

Eenheid

Analyse
Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Droge stof

% (m/m)

24.4

S

Organische stof

% (m/m) ds

51.4

8.8

11.0

3.2

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

47.2

90.2

88.4

96.1

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

19.2

13.8

9.6

9.4

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

47

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.27

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

7.1

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

13

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.58

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

20

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

20

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

52

Minerale olie

S

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<9.0

53

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<15

280

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<15

200

5.2

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

66

53

18

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

66

22

12

5.8

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<18

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

160
Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)

1)

9.1

<6.0

<6.0

620

43

<35

Zie bijl.

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername
Eurofins Analytico-nr.

1

1,3

29-Jul-2014

8205010

2

1

29-Jul-2014

8205011

3

1

29-Jul-2014

8205012

4

2,3

29-Jul-2014

8205013

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

141115
nagele

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014087344/1
30-07-2014
04-08-2014/13:12
A,B,C
2/2

Grond; Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

1

2

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

3

4

2)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

0.11

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.45

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.081

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.88

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername
Eurofins Analytico-nr.

1

1,3

29-Jul-2014

8205010

2

1

29-Jul-2014

8205011

3

1

29-Jul-2014

8205012

4

2,3

29-Jul-2014

8205013

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014087344/1
Pagina 1/1
Eurofins Analytico-nr.
Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

8205010

1

5

200

250

0531880801

1,3

8205010

3

5

200

250

0531881312

8205011

1

1

0

50

0531880803

1

8205012

1

2

50

100

0531880807

1

8205013

2

1

0

50

0531880802

2,3

8205013

3

1

0

50

0531881319
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014087344/1
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Opmerking 1)

Humusachtige verbindingen aangetoond.
Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014087344/1
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Eigen methode

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

8205010
2014087344
1,3
V

C40

1000

0

pA

2000

C35-C40

C21-30

C16-C21
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C12-C16

C10
C10-C12

pA

2000

C30-C35

Sample ID.:
Certificate no.:
Sample description.:

0
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0
1.8

2.0
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

C40

1000

0

pA

2000

C35-C40

C21-30
C30-C35

C10-C12

1000

C10

pA

2000

C16-C21

8205011
2014087344
1
V
C12-C16

Sample ID.:
Certificate no.:
Sample description.:

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0
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2.4
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Minutes
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pA
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0.0
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1.0

C16-C21

C10

0

C40
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C12-C16
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1.2

0
1.4
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2.6

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

8205012
2014087344
1
V
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0

pA
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C40
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C16-C21
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C12-C16

C10
C10-C12

pA
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C35-C40

Sample ID.:
Certificate no.:
Sample description.:
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Eco Reest
T.a.v. R. Jonker
Industrieweg 20
7921 JP ZUIDWOLDE

Analysecertificaat
Datum: 13-08-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014090073/1
141115
nagele
07-08-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ins. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

141115
nagele

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014090073/1
07-08-2014
13-08-2014/15:38
A,C
1/1

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

72.5

S

Organische stof

% (m/m) ds

4.0

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

95.2

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

12.0

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

8.6

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

25

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

24

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

18

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

7.9

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

85

Minerale olie

S

Chromatogram olie (GC)

Zie bijl.

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername
Eurofins Analytico-nr.

1

07-Aug-2014

4

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

8213835

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014090073/1
Pagina 1/1
Eurofins Analytico-nr.
Boornr

8213835

4

Omschrijving

1

Van

0

Tot

50

Barcode

0531980967

Monsteromschrijving

4

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB Barneveld
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3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014090073/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:
Certificate no.:
Sample description.:
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Eco Reest
T.a.v. R. Jonker
Industrieweg 20
7921 JP ZUIDWOLDE

Analysecertificaat
Datum: 13-08-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014090074/1
141115
nagele
07-08-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ins. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

141115
nagele

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014090074/1
07-08-2014
13-08-2014/12:29
A,B,C,D
1/1

Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

Naftaleen

µg/L

<0.020

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<4.0

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<7.0

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<8.0

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<8.0

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<8.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

S

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername
Eurofins Analytico-nr.

1

07-Aug-2014

1

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

8213836

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014090074/1
Pagina 1/1
Eurofins Analytico-nr.
Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8213836

1

1

250

350

0680056380

8213836

1

2

250

350

0680056375

Monsteromschrijving

1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014090074/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014090074/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2014090074/1
Pagina 1/1
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse

Eurofins Analytico-nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor
gestelde eis.
Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling)

8213836

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIJLAGE 4

Behoort bij rapport:
141115

Toetsing BoToVa Grond
Analyse
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)

RG

AW

T

I

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds

35

190

2600

5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0,007

0,02

0,51

1

PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0,35

1,5

20,8

40

Toetsing BoToVa Grondwater
Analyse
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Eenheid
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

Eenheid

RG

S

T

I

μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som) factor 0,7
Naftaleen
Styreen

μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L

0,2
0,2
0,2
0,2
0,02
0,2

0,2
7
4
0,2
0,01
6

15,1
504
77
35,1
35
153

30
1000
150
70
70
300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
Dichloorpropanen som factor 0.7

μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L

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

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

0,2
0,1
0,1
0,6

0,01
0,01
0,01
0,8

2,5
5
10
40,4

1000
400
10
500
40
900
400
300
130
630
5
10
20
80

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)

μg/L

50

50

325

600
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 141115/PvA

368

Noorderlaan

30
2

1

Voorhof

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 augustus 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

Zuiderachterstraat

0m

221

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

NOORDOOSTPOLDER
DZ
30

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastraal bericht object

Page 1 of 2

Kadastraal bericht object
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft:

22-82014
9:04:08

NOORDOOSTPOLDER DZ 30

Voorhof 1 8308 AC NAGELE
Uw referentie:
141115/PvA
Toestandsdatum: 21-8-2014

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal
object:
Locatie:

NOORDOOSTPOLDER DZ 30
9 a 47 ca
177694-517534
BEDRIJVIGHEID (HORECA)

Koopsom:
Ontstaan op:

Voorhof 1
8308 AC NAGELE
Voorhof 2
8308 AC NAGELE
€ 355.000
2-1-1990

Ontstaan uit:

NOORDOOSTPOLDER DZ 30

Jaar: 2011

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM

Gemeente Noordoostpolder
Harmen Visserplein 1
8302 BW EMMELOORD
Postadres:
Postbus: 155
8300 AD EMMELOORD
Zetel:
EMMELOORD
Recht ontleend aan:
HYP4 59755/33 d.d. 31-3-2011
Eerst genoemde object NOORDOOSTPOLDER DZ 30
in brondocument:

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4 64782/92 d.d. 21-8-2014
HYP4 64741/175 d.d. 20-8-2014

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
KPN B.V.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp

22-8-2014

Kadastraal bericht object

Page 2 of 2

Maanplein 55
2516 CK 'S-GRAVENHAGE
Zetel:
'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan:

HYP4 360/24 reeks LELYSTAD

d.d. 25-8-1993

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
Enexis B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 'S-HERTOGENBOSCH
Postadres:
Postbus: 856
5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH
Zetel:
ROSMALEN
KvK-nummer:
17131139 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:
HYP4 63720/22 d.d. 19-12-2013
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 00005 00018 NGL

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3
van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp

22-8-2014
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Begeleiding grondsanering Voorhof 1

bestemmingsplan (vastgesteld)

Gemeente
e Noordoostpolder
T.a.v. dhr. R. Leunge.
Harmen Visserplein 1
d
8302 BW Emmeloord

Eco Reest BV
V
Industrieweg 20
2
7921 JP Zuidw
wolde
T 0528 37 39 82

6 oktoober 2014
Betreft:
Kenmerk:
Type docum
ment:

Bege
eleiding gron
ndsanering ttpv Voorhof 1 te Nagele
141115/eva.
brieffrapport

F 0528 37 39 07
KANTOOR AP
PPINGEDAM

Opwierderweg
g 160
Appingedam
Postadres: Po
ostbus 141

eer Leunge,
Geachte he
ntvangt u ee
en evaluatierrapport in brriefvorm ten aanzien van de milieukkundige
Hiermee on
aspecten van de grond
d- en tanksanering van e
een lichte ollieverontrein
niging ter plaaatse van
Voorhof 1 tte Nagele.
ering valt ond
der directe verantwoord
v
delijkheid van de opdrac
chtgever.
Directievoe

9930 AC Delffzijl
T 0596 63 33 55
F 0596 57 22 66

info@ecorees
st.nl
www.ecorees
st.nl

onele relatie
e tussen opd
drachtgever en Eco Ree
est BV.
Er bestaat geen functio
Eco Reestt BV is een IS
SO 9001: 20
008 gecertific
ceerd milieua
adviesbureauu.
Dit betekent dat Eco Reest
R
BV besschikt over ee
en kwaliteitss
systeem, gerricht op
het klantge
ericht leveren
n van kwalita
atief hoogsta
aande dienste
en.
Eco Reestt BV is lid van de Verenig
ging Kwaliteittsborging Bo
odembeheer (VKB).
Als aangessloten advies
sbureau zorg
gen we same
en met de an
ndere leden vvoor een
betere borrging van kwa
aliteit in de u
uitvoering van (water)bod
demonderzoeek en saneringen
n.

g en doel
Aanleiding
De aanleidiing tot het nemen van saneringsma
s
aatregelen zijn
z de resultaten van heet
uitgevoerde
e bodemond
derzoek (Eco
o Reest BV,, rapportnr. 141115, d.d. 21 augustuus 2014)
in relatie to
ot de gepland
de tankverw
wijdering.
bodem te sa
aneren in co
ombinatie me
et de geplan
nde tankverw
wijdering.
Doel is de b
e verontre
einigingssit uatie
Beschrijving locatie en
In de period
de juli/augusstus is er do
oor Eco Ree
est een milieukundig ond
derzoek uitggevoerd
op de locattie. Uit de on
nderzoeksge
egevens blijkkt dat er in de
d bovengro
ond van mp 1 een
sterke olie/w
/waterreactie
e is waargen
nomen. Uit d
de analysere
esultaten blijjkt dat er in het
zintuiglijk sterk oliehoudende mons
ster slechts een licht ve
erhoogd gehalte aan minnerale
eten (boven
n de achtergrondwaarde
e, maar bene
eden de tuss
senwaardenn). In het
olie is geme
bovengrond
dmonster va
an mp 4 is eveneens ee
en licht verho
oogd gehalte
en aan mineerale olie
gemeten. In
n de overige
e grond- en grondwaterm
monsters zijjn geen verh
hoogde gehaalten aan
de onderzo
ochte parameters gemetten boven d e achtergrondwaarden (grond) en
streefwaard
de (grondwa
ater).

BANK

Triodos 1985.27.128
BTW-NUMMER
R

NL 8138.33.218 B01
K.V.K. MEPPE
EL

den geconcludeerd dat de lichte oli everontreiniging is te re
elateren aann de
Er kan word
opslag van huisbrando
olie in het verleden. Omd
dat de lichte
e grondveron
ntreiniging m
met
v omvang is en er gee
en informatie
e bekend is over de
minerale olie beperkt van
hte grondverrontreiniging
g, gaan wij ervanuit uit ddat er
ontstaansgeschiedeniss van de lich

04070889

Op al onze
werkzaamhede
en is
DNR 2005 van toepassing,
die op aanvraa
ag
wordt toegezon
nden.

an een niet ernstig geva
al van bodem
mverontreiniging waarbij het
sprake is va
zorgplichtartikel uit de Wet Bodem
mbeschermin
ng (art 13 WBB) niet van
n toepassingg is.
ale ligging va
an de locatie
e is weergeg
geven in bijla
age 1.1.De kadastrale
k
ssituatie is
De regiona
en in bijlage 1.2.
aangegeve
ng en uitgan
ngspunten sanering
Beknopte beschrijvin
Voor de uitw
werking van
n de sanering zijn de vo lgende doelstellingen, uitgangspun
u
ten en
randvoorwa
aarden geha
anteerd:











De on
ntgraving za
al tot de bere
ekende achttergrondwaa
arde voor miinerale olie
plaatssvinden;
De sa
anering zal plaatsvinden
p
n in combina
atie met het verwijderen
n van de
ondergrondse tan
nk door een erkende tan
er;
nksaneerde
De sa
anering heefft geen betre
ekking op he
et grondwater;
Aanvvang en beëiindiging van
n de sanering
g wordt afge
estemd met het bevoegdd gezag;
De sa
anering dien
nt sober en doelmatig
d
te
e zijn
Het p
plan is gebasseerd op de gegevens zzoals die naar voren kom
men in het rrapport
van h
het milieukun
ndig bodemo
onderzoek ((rapport Eco
o Reest, d.d.. 21-08-20144)
De sa
anering heefft alleen betrekking op d
de geconsta
ateerde verontreinigingeen met
minerrale olie in de
d grond.
De on
ntgraving va
an de veronttreinigde gro
ond zal plaatts kunnen viinden zondeer een
grond
dwaterstandverlaging.
Vrijko
omende gron
nd wordt op een milieuh
hygiënisch verantwoord
v
e wijze afgeevoerd en
verwe
erkt.
De lo
ocatie wordt voor uitvoerring van de w
werkzaamhe
eden afgesc
cheiden van de
omge
eving middels een afsluiitbaar hekwe
erk.

Organisatiie sanering
Betrokken p
partijen
Taak

Organis
satie

Opdrachtge
ever:
Directievoe
ering
Grondwerkk:
Transport vverontreinigd
de grond:
Verwerking
g verontreinigde grond:
Levering aa
anvulzand:
Milieukundiige begeleid
ding:
Bevoegd ge
ezag sanering Wbb

Gemee
ente Noordo
oostpolder te
e Emmeloordd
Gemee
ente Noordo
oostpolder te
e Emmeloordd
Knipsccheer Infra te
e Emmeloord
Knipsccheer Infra te
e Emmeloord
Grondn
net te Drach
hten
N.v.t
EcoRe est B.V.,
N.v.t

dige begele
eiding
Milieukund
Uitvoering ((MKB):
Projectleiding (PL):

R
R.J.J .Jonke
er
D
Dhr. J.G.M. ten Broeke.

an de milieu
ukundige pro
ocessturing zijn:
De taken va
- toezzicht houden of de sane
ering volgen
ns afspraken
n wordt uitge
evoerd (MKB
B);
- aan
nsturen van de bodemsa
aneringswerrkzaamhede
en, zoals het aangeven van de
ontgravingsgre
enzen (MKB));
ngeven van de mogelijkheden om b
bij te sturen indien
i
afwijk
kingen wordeen
- aan
gessignaleerd (M
MKB);
- vasstleggen van
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aamheden en
e vastlegge
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De taken va
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-

ntrole of de sanering
s
volgens afspra
aken is uitge
evoerd (PL);
con
vasstleggen van
n de resultatten van de b
bodemsanerring (PL);
vasstleggen van
n eventuele restverontre
einigingen (M
MKB en PL).
de sanering wo
ordt vastgele
egd in het evvaluatierapp
port (PL).

Vergunnin
ngen en meldingen:
De volgend
de meldingen zijn gedaa
an:
- Gem
meentelijke instemming
g met de voo
orgenomen sanering
s
(ke
enmerk 2655572 d.d.
4 se
eptember 20
014);
- Voo
or het transp
port en de ve
erwerking va
an de verontreinigde gro
ond,
afva
alstroomnum
mmer 02C46
67318916
g en processturing
Uitvoering
De ontgravving van de verontreinigd
v
de grond is uitgevoerd op
o 11 september 2014.
erwijderen van
v olie- en w
waterrestanten uit de on
ndergrondsee tank en
Er is gestarrt met het ve
het schoonspuiten/ cleanen van de
e tank. Nada
at de deklaa
ag van de tank onder
ding is ontgraven, is de ttank verwijd
derd en is de
e putbodem visueel
milieukundiige begeleid
geïnspecte
eerd op het voorkomen
v
van
v minerale
e oliën (olie//water test). Vervolgenss is de
bovengrond
d verder onttgraven. De ontgravingssgrenzen zijn aangegeven door de
milieukundiig begeleide
er.
oortgang, ee
en effectieve
e ontgraving
g en een con
ntrole zijn dee
Ten behoevve van de vo
volgende m
monsters van
n putbodem(s) en wand
den genomen:
- Puttbodem P1 (0.0-0.5/1.0
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- Wa
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ntstane ontg
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d opdrachtg
gever de sannering
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aten van de putbodem- en wandbem
monsteringe
en wordt verw
rwezen
Voor de analyseresulta
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e 2.1.
naar de tab
aande tabel is een overz
zicht gegeve
en van de vrrijkomende grond
g
en dee
In ondersta
verwerkingslocatie:
Vrijgekomen
n materiaal
Omschrij ving
Ge
eraamde
verontrein
niging
hoe
eveelheid
Ca.. 10-15 m3
Grond met
minerale oliën
Sludge uit tan
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5340 liter

Ontgraven
n
hoeveelheiid
2250 ton

Afvals
stroomnr.

Verwerking slocatie

02C467318916

Grondnet
G
te Drrachten
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031014
435A669
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W
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Gasselternijvee
G
en
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t
ca. 10
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r
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o
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g
van
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n in bijlage 2.2
2 en 2.3.
opgenomen
Toetsing verrificatiemons
sters
Wand/Bodem
m

Diepte
e
[m-mv
v]

Geha
alte
minera
ale olie
[mg kg/ds]

W1 (wand)

0,0-0.5

36
6

W2 (wand)

0,0-0.5

80
0

P1 (putbodem
m)

0.5/1,0
0

64
4

Toetsing
S en I

In
ndicatieve toeetsing
RBK

<a
achtergrondwa
aarde

Klass
se Achtergronndwaarde

>a
achtergrondwa
aarde

Klass
se Industrie

<a
achtergrondwa
aarde

Klass
se Achtergronndwaarde

at:
Uit de toetssing blijkt da
- In h
het mengmo
onster(s) van
n wanden 1 en put 1 zijn
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olie
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htergrondwa
aarden.
- In h
het wandmonster van W2
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ehalte aan minerale
m
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htergrondwa
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atief functiekklasse Indus
strie).
Noordoostpolder (afdeling Milieu). D
Deze
De resultaten zijn voorrgelegd aan Gemeente N
oten dat de geconstatee
g
rde verontre
einiging in vo
oldoende mate is verwijjderd en
heeft beslo
dat de sane
ering kan wo
orden afgero
ond.

elijke groet,
Met vriende
Eco Reest BV

Verificatie project
p

R.J.J. Jonkker

Ing. R.J.W. Huls

Bijlagen
1.1
1.2
1.3

Ligg
ging locatie
Situatietekening voorgaand
v
ond
derzoek
Situatietekening ontgraving

2.1
2.2
2.3

alysecertificaatt
Ana
Toetsing RBK
Toetsing S en I

3.
4.
5.
6.

pie afvoerbonn
nen
Kop
Foto
osessie
Tankcertificaat
Certtificaten aanvu
ulzand/grond
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BIJLAGE 1

Behoort bij rapport:
141115/eva

Bijlage 1.1

Regionale ligging onderzoekslocatie

BIJLAGE 2

Behoort bij rapport:
141115/eva

Eco Reest
T.a.v. Rob Jonker
Industrieweg 20
7921 JP ZUIDWOLDE

Analysecertificaat
Datum: 12-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014103929/1
141115
nagele
11-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

141115
nagele

Monsternemer
Monstermatrix

Rob Jonker
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m)

51.6

72.7

72.0

2014103929/1
11-09-2014
12-09-2014/06:40
A,C
1/1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

11.4

2.7

2.4

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

87.8

96.7

97.0

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

11.2

8.6

8.7

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

7.8

<3.0

8.5

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

6.9

17

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

6.6

24

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

20

<11

17

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

28

12

12

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

64

36

80

Zie bijl.

Zie bijl.

Zie bijl.

Minerale olie

S

Chromatogram olie (GC)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername
Eurofins Analytico-nr.

1

put 1

11-Sep-2014

8259379

2

wand 1

11-Sep-2014

8259380

3

wand 2

11-Sep-2014

8259381

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014103929/1
Pagina 1/1
Eurofins Analytico-nr.
Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

8259379

0531980597

put 1

8259380

0531980598

wand 1

8259381

0531980532

wand 2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014103929/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8259379
Certificate no.: 2014103929
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Sample description.: put 1
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8259380
Certificate no.: 2014103929
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Sample description.: wand 1
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8259381
Certificate no.: 2014103929
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Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

141115
nagele
11‐09‐2014
Rob Jonker
2014103929
11‐09‐2014
12‐09‐2014

Analyse

Eenheid

1 Standaardbodem

Oordeel

RG Eis

AW

AW x 2

Wonen

indust.

IW

35

190

190

190

500

5000

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

11,4
11,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

51,6
11,4
87,8
11,2

11.40
11.20

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

7,8
<5,0
<5,0
20
28
<6,0
64
Zie bijl.

56.14

<=AW

Legenda
Nr.
1

Monster
put 1

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

<= AW

Analytico‐nr
8259379

Eindoordeel: Altijd toepasbaar
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

141115
nagele
11‐09‐2014
Rob Jonker
2014103929
11‐09‐2014
12‐09‐2014

Analyse

Eenheid

2 Standaardbodem

Oordeel

RG Eis

AW

AW x 2

Wonen

indust.

IW

35

190

190

190

500

5000

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

2,7
8,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

72,7
2,7
96,7
8,6

2.700
8.600

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
6,9
6,6
<11
12
<6,0
36
Zie bijl.

133.3

<=AW

Legenda
Nr.
2

Monster
wand 1

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

<= AW

Analytico‐nr
8259380

Eindoordeel: Altijd toepasbaar
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

141115
nagele
11‐09‐2014
Rob Jonker
2014103929
11‐09‐2014
12‐09‐2014

Analyse

Eenheid

3 Standaardbodem

Oordeel

RG Eis

AW

AW x 2

Wonen

indust.

IW

Industrie

35

190

190

190

500

5000

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

2,4
8,7

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

72
2,4
97
8,7

2.400
8.700

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

8,5
17
24
17
12
<6,0
80
Zie bijl.

333.3

Legenda
Nr.
3

Monster
wand 2

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

<= AW

Analytico‐nr
8259381

Eindoordeel: Klasse industrie
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing BOTOVA
Analyse
Diepte (m-mv)
Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Eenheid

put 1

GSSD

wand 1

GSSD

wand 2

11.4
11.2

2.70
8.60

2.40
8.70

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

51.6
11.4
87.8
11.2

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

7.8
<5.0
<5.0
20
28
<6.0
64
Zie bijl.

11.40
11.20

56.14 -

72.7
2.7
96.7
8.6
<3.0
6.9
6.6
<11
12
<6.0
36
Zie bijl.

2.700
8.600

133.3 -

72.0
2.4
97.0
8.7
8.5
17
24
17
12
<6.0
80
Zie bijl.

GSSD

2.400
8.700

333.3 *

Legenda

GSSDgestandaardiseerde waarde
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
*
groter dan achtergrondwaarde
**
groter dan tussenwaarde
***
groter dan interventiewaarde
Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com.
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Bijlage 4

Foto’s saneringslocatie

Tankcleaning

Ligging ondergrondse tank

Ligging ondergrondse tank

Overzicht ontgravingsput en wanden

Ontgravingswand 2
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Behoort bij rapport:
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Gereedmelding tanksanering

Registratienummer

BRL-K902

140900453.01

Opdrachtgever

Tanksaneringsbedrijf

Eco Reest

Wubben Noord B.V.

Industrieweg 20

Vogelshemweg 2

7921 JP Zuidwolde

9514 BT GASSELTERNIJVEEN
Contact: 0599-513342

Plaats van inrichting

Datum melding

Datum uitvoering

Eco Reest

8-9-2014

11-09-2014

Voorhof 1

Validatie

Uitvoerder

8308 AC Nagele

Leusden, M.A. van

Wijhe, R. van

1

Tank (nr)
1

2

Product
HBO

3

Inhoud (m3)
6

4

Gereinigd
ja

5

Afvullen

6

Afgevoerd
ja

7

Opmerking

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie
Tanksituatie
: Ondergronds
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd

: Ja, door:

Eco Reest

Bodemverontreiniging

: Ja

licht bij vulpunt

Tank afgevoerd/overgedragen

: Ja, aan :

Wubben Noord BV

Leidingwerk

: NVT

was reeds verwijderd

Afvalstoffen

: Afgevoerd naar:

Wubben Noord BV

Opmerkingen:

Wenken voor de afnemer

Kiwa Nederland B.V.

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is
ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon
070 41 44 400
Telefax
070 41 44 420
Internet
www.kiwa.nl

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u
contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

Registratienummer

140900453.01

Tanksaneringscertificaat

Registratienummer

BRL-K902

140900453.02

Opdrachtgever

Tanksaneringsbedrijf

Eco Reest

Wubben Noord B.V.

Industrieweg 20

Vogelshemweg 2

7921 JP Zuidwolde

9514 BT GASSELTERNIJVEEN
Contact: 0599-513342

Plaats van inrichting

Datum melding

Datum uitvoering

Eco Reest

8-9-2014

11-09-2014

Voorhof 1

Validatie

Uitvoerder

8308 AC Nagele

Leusden, M.A. van

Wijhe, R. van

Tankgegevens:
Tank (nr)

Product

Inhoud (m3)

Gereinigd

1

HBO

6

ja

Afvullen

Afgevoerd

Opmerking

ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie
Tanksituatie
: Ondergronds
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd

: Ja, door:

Eco Reest

Bodemverontreiniging

: Ja

licht bij vulpunt

Tank afgevoerd/overgedragen

: Ja, aan :

Wubben Noord BV

Leidingwerk

: NVT

was reeds verwijderd

Afvalstoffen

: Afgevoerd naar:

Wubben Noord BV

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde
tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te
voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf
Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de
voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Wenken voor de afnemer

Kiwa Nederland B.V.

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is
ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon
070 41 44 400
Telefax
070 41 44 420
Internet
www.kiwa.nl

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u
contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

Registratienummer

140900453.02

BIJLAGE 6

Behoort bij rapport:
141115/eva

Tiptop Quality
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad
Tel.: 0320 220 808
Fax.: 0320 220 810
Mob.: 0654 200 739
KvK: 39050122
Btw Id.: NL092947335B01
Email: F.Groen@TiptopQ.nl

In opdracht van:

Knipscheer Infrastructuur B.V.
Damsluisweg 35
1332 EA Almere

Contactpersoon:

Bert-Jan Hakvoort

Betreft:

Zeving Zand voor Aanvulling & Zand voor Zandbed

Straat:
Plaats:

Emmeloordseweg
Marknesse

Werk:

Bestek 2013-IB-R-05

Rapport:

KNI19022014/ZZ

Monstername door:
Datum:
Opmerking:

M.L. Groen / T.E. Groen
19-02-14
-

Aantal pagina's: 3
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Tiptop Quality
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad
Tel: 0320 220 808
Mob: 0654 200 739
E-mail: F.Groen@TiptopQ.nl

Aannemer
i.o.v.
Plaats
Straat
Datum monster
Plaats monstername
Monstername door:
Monster

Knipscheer Infrastrutuur B.V.
Bert-Jan Hakvoort
Marknesse
Emmeloordseweg
19-02-14
N: 52°42'28.16" E: 5°51'40.66"
M.L. Groen / T.E. Groen
1

Zand voor Aanvulling (proef 2) volgens RAW 2010 artikel 22.06.01

Percentage

Zeef

percentage

Gram

Cumulatief

door

Cumulatief

op zeef

zeef

Gewicht (nat)

122,0

Gewicht (droog)

113,7

2,8 mm
2 mm
1 mm
500 μm
250 μm

0,3
0,3
0,6
2,0
16,3

0,3%
0,3%
0,5%
1,8%
14,3%

99,7%

125 μm

76,1

66,9%

33,1%

90 μm

90,8

79,9%

20,1%

63 μm

99,7

87,7%

12,3%

Passeert

14,0

12,3%

87,7%

99,7%
99,5%
98,2%
85,7%

Zand voldoet aan de eisen voor aanvulzand

< 63 μm van de fractie door zeef 2.0 mm =

deeltjes < 2 µm
Gloeiverlies =

12,3% Voldoet Eis max 50%
niet bepaald

Eis max 8%

< 3% Voldoet Eis max 3%

Vochtgehalte in de baan =

7,3% Resultaat ter info. Geen eis

100,0%

90,0%

87,7%

80,0%

79,9%

70,0%

66,9%

60,0%
50,0%

40,0%
30,0%
20,0%
14,3%

10,0%
1,8%

0,3%

Zeving Aanvulzand (monster 1)

0,3%
0,0%
2,8 mm

2 mm

1 mm

500 μm

250 μm

125 μm

90 μm

63 μm

Zeving zand Marknesse (KNI19022014-ZZ)

0,5%
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Tiptop Quality
Groene Velden 150-152
8211 BD Lelystad
Tel: 0320 220 808
Mob: 0320 220 810

Aannemer
i.o.v.
Plaats
Straat
Datum monster
Plaats monstername
Monstername door:
Monster

E-mail: F.Groen@TiptopQ.nl

Knipscheer Infrastrutuur B.V.
Bert-Jan Hakvoort
Marknesse
Emmeloordseweg
19-2-2014
N: 52°42'28.16" E: 5°51'40.66"
M.L. Groen / T.E. Groen
1

Zand voor Zandbed (proef 2) volgens RAW 2010 artikel 22.06.03

Zeef

Percentage

percentage

Gram Cumulatief

door

Cumulatief
Gewicht (nat)

122,0

Gewicht (droog)

113,7

op zeef

zeef

2,8 mm
2 mm
1 mm
500 μm
250 μm

0,3
0,3
0,6
2,0
16,3

0,3%
0,3%
0,5%
1,8%
14,3%

99,7%

125 μm

76,1

66,9%

33,1%

90 μm

90,8

79,9%

20,1%

63 μm

99,7

87,7%

12,3%

Passeert

14,0

12,3%

87,7%

99,7%
99,5%
98,2%
85,7%

Zand voldoet aan de eisen voor zandbed

< 63 μm van de fractie door zeef 2.0 mm =

12,3% Voldoet Eis max 15%

Gloeiverlies =

< 3% Voldoet Eis max 3%

Vochtgehalte in de baan =

7,3% Resultaat ter info. Geen eis
0,07299912

100,0%
90,0%

87,7%

80,0%

79,9%

70,0%

66,9%

60,0%
50,0%

40,0%
30,0%
20,0%
14,3%

10,0%

1,8%

0,3%
0,0%

2,8 mm

Zeving Zandbed (monster 1)

0,3%

2 mm

1 mm

500 μm

250 μm

125 μm

90 μm

63 μm

Zeving zand Marknesse (KNI19022014-ZZ)

0,5%
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bestemmingsplan Nagele - Schokkererf

Bijlage 4
Nagele

Akoestisch onderzoek Schokkererf te

bestemmingsplan (vastgesteld)

49

Gemeente Noordoostpolder

Akoestisch onderzoek
Schokkererf te Nagele

Gemeente Noordoostpolder

Akoestisch onderzoek
Schokkererf te Nagele

Datum
Kenmerk
Eerste versie

www.goudappel.nl
goudappel@goudappel.nl

2 augustus 2018
002225.20180802.R1.01

Documentatiepagina

www.goudappel.nl

Opdrachtgever(s)

Gemeente Noordoostpolder

Titel rapport

Akoestisch onderzoek
Schokkererf te Nagele

Kenmerk

002225.20180802.R1.01

Datum publicatie

2 augustus 2018

Projectteam opdrachtgever(s)

De heer K.H. de Jong

Projectteam Goudappel Coffeng

De heren K.D. Koopmans en J.Y. Keizer

Projectomschrijving

Akoestisch onderzoek ten gevolge van het wegverkeerslawaai voor de ontwikkellocatie Schokkererf en te Nagele

Inhoud

1

Inleiding

5

2
2.1
2.2
2.2.2
2.2.3

Wet en regelgeving
Zonering
Geluidscriteria
Maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit
Gevolgen elders

7
7
8
9
9

3
3.1
3.2
3.3

Uitgangspunten
Rekenmethodiek
Verkeersgegevens
Overige omgevingskenmerken

10
10
10
13

4
4.1
4.2
4.3

Resultaten
Geluidsbelasting ten gevolge van Akkerstraat - Ploegstraat
Gevolgen elders
Geluidsreducerende maatregelen

15
15
16
17

5

Resumé

19

Bijlagen
1
Overzicht van de waarneempunten
2
Resultaten Schokkererf
3
Gecumuleerde geluidsbelasting

www.goudappel.nl

Pagina

1
Inleiding

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de planontwikkeling Schokkererf te
Nagele. De betreffende locatie is indicatief weergegeven in figuur 1.1.

Akkerstraat
Schokkererf

Ploegstraat
Figuur 1: Impressie van de locatie Schokkererf te Nagele

Het voornemen is om op deze locatie nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen te realiseren in de vorm van appartementen. De beoogde appartementen zijn gelegen binnen de
geluidszone van de hoofdroute Akkerstraat - Ploegstraat. Derhalve is akoestisch onderzoek noodzakelijk in het kader van de Wet geluidhinder. De gemeente Noordoostpolder
heeft Goudappel Coffeng BV opdracht gegeven om dit akoestisch onderzoek uit te voeren.

www.goudappel.nl
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Eerder uitgevoerd onderzoek
In 2015 is reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarbij voor de locatie schokkererf
nog is uitgegaan van een supermarkt op de begane grond. Dit onderzoek is beschreven
in de rapportage met het kenmerk NOP049/Kmc/0237.02.
In de gewijzigde situatie zijn ook op de begane grond appartementen beoogd. Ook is
meer informatie bekend over de indeling van de appartementen.
Daarnaast is zijn er onlangs nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd. In voorliggend akoestisch onderzoek is uitgegaan van deze gewijzigde uitgangspunten.

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.

www.goudappel.nl
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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 is in voorliggend akoestisch onderzoek als
1 geluidsbron beschouwd. Daarnaast is het plan Schokkererf gelegen binnen de geluidszone van de Eggestraat.
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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 geluidsreducerende 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.
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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 geluidsreducerende 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 4.30.

3.2

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Noordoostpolder. Het betreft
verkeerstellingen uit het jaar 2018 voor de Ploegstraat en Akkerstraat. In voorliggend onderzoek is de geluidssituatie inzichtelijk gemaakt voor het zichtjaar 2028. Om te komen
tot deze verkeersintensiteiten zijn de verkeerscijfers uit 2018 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.
Voor de Eggestraat zijn in 2018 geen nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd. De verkeersintensiteiten van deze weg zijn gebaseerd op de verkeerstellingen uit 2011 en opgehoogd
met 1,5% per jaar.
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. Aangesloten is op de uitgangspunten uit
het onderzoek uit 2015 waarbij niet meer uitgegaan is van de supermarkt op de begane
grond, maar van de nieuwe beoogde invulling in de vorm van 6 appartementen en circa
160 m2 commerciële ruimte.
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.
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Locatie

Omvang

Extra
verkeersbewegingen
(ritten per etmaal)

Deelgebied Schokkererf
appartementen
commerciële ruimte m2 bvo

20

104

180

99

18

135

4

30*

Deelgebied Noorderwinkels
woningen grondgebonden
Deelgebied Zuiderwinkels
woningen 2 + 2 bedrijfswoningen
stofferingszaak

270

24*

supermarkt

430

352*

kringloopwinkel

150

20*

4,0

14

Deelgebied Mierenhoop
woningen grondgebonden

Totaal aantal extra verkeersbewegingen

368

* 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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3
1
2

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

nr.

wegvak

verkeersinten- verkeersintensisiteit 2018

teit 2028

(mvt/etmaal)

autonoom

planbijdrage verkeersintensiteit
(mvt/etmaal)

2025 plan
(mvt/etmaal)

(mvt/etmaal)
1

Eggestraat

1.470

1.700

90

1.790

2

Ploegstraat

2.490

2.890

180

3.070

3

Akkerstraat

3.030

3.520

180

3.700

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 percentages
middelzwaar- en zwaar vrachtverkeer zijn vermeld. Het overige aandeel van het verkeer
betreft lichte motorvoertuigen.
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wegvak

gemiddeld uurpercentage t.o.v.

vrachtverkeer

vrachtverkeer

vrachtverkeer

etmaal (%/h)

dagperiode

avondperiode

nachtperiode

(7-19h)

(19-23h)

(23-7h)

dagperiode

avondperiode

nachtperiode

middelzwaar

zwaar

middelzwaar

zwaar

middelzwaar

zwaar

(7-19h)

(19-23h)

(23-6h)

vrachtverkeer (%)

vrachtverkeer (%)

vrachtverkeer (%)

vrachtverkeer (%)

vrachtverkeer (%)

vrachtverkeer (%)

1.

Eggestraat

6.7

2.8

1.1

7.4

7.5

4.1

6.8

5.2

4.3

2.

Ploegstraat

6,7

3,4

1,0

5,1

7,9

2,0

2,6

4,1

5,1

3.

Akkerstraat

6,7

3,3

0,9

5,3

7,9

1,7

2,5

4,5

4,0

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. Het kruispunt Akkerstraat – Eggestraat is op dit moment uitgevoerd met asfalt met Streetprint. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een vergelijkbare geluidsreductie ten opzichte van conventioneel asfalt.

Reflectie en bodemdemping
De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere ‘objecten’ hebben een geluidsreflecterende 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.

Ontwerp Schokkererf
Het ontwerp is ontleend aan de aangeleverde bestanden van Mecanoo d.d. 25 januari
2018. Een impressie van het beoogde pand is weergegeven in figuur 3.2. Bij de berekeningen is uitgegaan van drie bouwlagen.
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Figuur 3.2: Impressie van de locatie Schokkererf

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

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.
Figuur 4.1 geeft de geveldelen weer waarvoor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde berekend is. De resultaten per waarneempunt en waarneemhoogte zijn weergegeven in tabel B2.1 van bijlage 2.

Figuur 4.1: Geveldelen waarvoor sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarden ten gevolge van de route Akkerstraat - Ploegstraat
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Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is nader onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. In paragraaf 4.2 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
43 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.

4.2

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 370 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.
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4.3

Geluidsreducerende maatregelen

Voor de appartementen 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 begane grond en 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 B3.1 van bijlage
3. Een overzicht van de benodigde hogere waarden per appartement zijn weergeven in
figuur 4.2. In totaal is voor 10 appartementen een hogere grenswaarde nodig ten gevolge
van de wegbron Akkerstraat – Ploegstraat. De benodigde hogere waarden zijn tevens
weergegeven in tabel 4.1.
Aandachtspunt bij de hogere waarden is de aanwezigheid van een geluidsluwe gevel. Op
twee appartementen na, beschikken alle appartementen voer een geluidsluwe gevel of
een geluidsluwe buitenruimte. Alleen de twee middelste appartementen aan de westzijde op eerste en tweede verdieping beschikken niet over een geluidsluwe gevel danwel een geluidsluwe buitenruimte.
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Eerste verdieping

Begane grond

Tweede verdieping

54 dB

53 dB

54 dB

53 dB
54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

53 dB

49 dB

Figuur 4.2: Overzicht van de benodigde hogere grenswaarden ten gevolge van de
geluidsbron Akkerstraat- Ploegstraat

Verdieping

Aantal appartementen

Benodigde hogere waarde

Begane grond

3 appartementen

3 x 53 dB

Eerste verdieping

3 appartementen

3 x 54 dB

Tweede verdieping

4 appartementen

3 x 54 dB
1 x 49 dB

Tabel 4.1: Overzicht van de benodigde hogere grenswaarden ten gevolge van de
geluidsbron Akkerstraat- Ploegstraat
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5
Resumé

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de planontwikkeling Schokkererf te
Nagele. Het voornemen is om op deze locatie nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen te
realiseren in de vorm van woningen/appartementen. 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.
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. In totaal
zijn 10 hogere grenswaarden nodig met een maximum van 54 dB ten gevolge van de geluidsbron Ploegstraat – Akkerstraat.
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Bijlage 1
Overzicht van de
waarneempunten
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Bijlage 2
Resultaten
Schokkererf

Tabel B2.1
waarneempunt
001_A

www.goudappel.nl

geluidbelasting

geluidsbelasting

t.g.v. Ploegstraat -

t.g.v. Eggestraat

waarneemhoogte (m)

Akkerstraat (dB)

(dB)

1,5

53

43

002_A

1,5

53

42

002_B

4,5

54

44

002_C

7,5

54

44

003_A

1,5

53

42

003_B

4,5

54

43

003_C

7,5

54

44

004_A

1,5

53

41

004_B

4,5

54

42

004_C

7,5

54

43

005_A

1,5

53

41

005_B

4,5

54

42

005_C

7,5

54

43

006_A

1,5

49

< 40

006_B

4,5

51

< 40

006_C

7,5

51

< 40

007_A

1,5

47

< 40

007_B

4,5

49

< 40

007_C

7,5

49

< 40

008_A

1,5

45

< 40

009_A

1,5

43

< 40

009_B

4,5

45

< 40

009_C

7,5

46

< 40

010_A

1,5

< 40

< 40

010_B

4,5

< 40

< 40

010_C

7,5

< 40

< 40
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Tabel B2.1

geluidbelasting

geluidsbelasting

t.g.v. Ploegstraat -

t.g.v. Eggestraat

waarneemhoogte (m)

Akkerstraat (dB)

(dB)

011_A

1,5

< 40

< 40

011_B

4,5

< 40

< 40

011_C

7,5

< 40

< 40

012_A

1,5

< 40

< 40

012_B

4,5

< 40

< 40

012_C

7,5

< 40

< 40

013_A

1,5

< 40

< 40

014_A

1,5

< 40

< 40

015_A

1,5

44

< 40

016_A

1,5

45

40

016_B

4,5

47

41

016_C

7,5

47

42

017_A

1,5

47

42

018_A

1,5

49

43

019_A

4,5

49

44

019_B

7,5

50

45

020_A

4,5

40

< 40

020_B

7,5

43

< 40

021_A

4,5

< 40

< 40

021_B

7,5

< 40

< 40

022_A

4,5

< 40

< 40

022_B

7,5

< 40

< 40

023_A

4,5

46

< 40

023_B

7,5

47

< 40

024_A

4,5

44

< 40

024_B

7,5

45

< 40

025_A

4,5

45

< 40

025_B

7,5

47

< 40

026_A

4,5

48

42

waarneempunt

026_B

7,5

49

43

027_A

4,5

< 40

< 40

027_B

7,5

< 40

< 40

028_A

4,5

< 40

< 40

028_B

7,5

< 40

< 40

Tabel B2.1: Geluidsbelasting ten gevolge van de Akkerstraat – Ploegstraat en Eggestraat,
inclusief correctie conform artikel 110g
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Bijlage 3
Gecumuleerde
geluidsbelasting

Tabel B3.1
waarneempunt

www.goudappel.nl

waarneemhoogte (m) gecumuleerde geluidsbelasting (dB)

001_A

1,5

58

002_A

1,5

58

002_B

4,5

59

002_C

7,5

59

003_A

1,5

58

003_B

4,5

59

003_C

7,5

59

004_A

1,5

58

004_B

4,5

59

004_C

7,5

59

005_A

1,5

58

005_B

4,5

59

005_C

7,5

59

006_A

1,5

54

006_B

4,5

56

006_C

7,5

56

007_A

1,5

52

007_B

4,5

54

007_C

7,5

54

008_A

1,5

50

009_A

1,5

48

009_B

4,5

50

009_C

7,5

51

010_A

1,5

< 40

010_B

4,5

< 40
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Tabel B3.1
waarneempunt
010_C

waarneemhoogte (m) gecumuleerde geluidsbelasting (dB)
7,5

< 40

011_A

1,5

< 40

011_B

4,5

< 40

011_C

7,5

< 40

012_A

1,5

< 40

012_B

4,5

< 40

012_C

7,5

< 40

013_A

1,5

< 40

014_A

1,5

< 40

015_A

1,5

50

016_A

1,5

51

016_B

4,5

53

016_C

7,5

53

017_A

1,5

53

018_A

1,5

55

019_A

4,5

55

019_B

7,5

56

020_A

4,5

47

020_B

7,5

49

021_A

4,5

< 40

021_B

7,5

40

022_A

4,5

< 40

022_B

7,5

42

023_A

4,5

51

023_B

7,5

52

024_A

4,5

49

024_B

7,5

50

025_A

4,5

51

025_B

7,5

52

026_A

4,5

54

026_B

7,5

55

027_A

4,5

< 40

027_B

7,5

< 40

028_A

4,5

< 40

028_B

7,5

< 40

Tabel B3.1: Gecumuleerde geluidsbelasting zonder correctie artikel 110h Wgh
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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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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.
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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).
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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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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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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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driehoeken), onderzochte terreinen (oranje, gearceerd) en AMK-terreinen (blauwe lijnen); inzet: ligging
in Nederland (ster).
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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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kerngebied nagele huidige situatie

definitief stedenbouwkundig plan van nagele, 1954

luchtfoto huidige situatie

architectengroep De 8 en Opbouw, Aldo van Eyck

bron: www.bing.com/maps
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kerngebied ontwikkeling van voorstellen en uitwerking

plan voor nagele, 1947-49
architectengroep ‘De 8’

maquette voor nagele, 1953

definitief ontwerp voor nagele,
1954

(bron: archief HNI)

Aldo van Eyck
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plan voor nagele, 1956
Architectengroep ‘De 8’

plan voor nagele, 1956

plan voor nagele, 1955-57

Architectengroep ‘De 8’

(bron: Van der Broek en Bakema)

maquette voor nagele, 1959
(bron: Museum van Nagele)
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luchfoto nagele, 2013
(bron: www.bing.com/maps)

huidige situatie kerngebied nagele

noorderwinkels
Sociaal-culturele functies verplaatst
van Schokkererf naar Het Rietveld

leegstand, slechte kwaliteit
bebouwing

schokkererf
leegstand en verval

plein
niet heldere opzet, dominantie
parkeerterrein, plein niet verbonden
met water en ring, verbreekt
oorspronkelijke structuur

zuiderwinkels
verrommeling openbare
ruimte, winkelwoningen
deels uitgebouwd en
gewijzigd, leegstand

8

een nieuw portaal
mecanoo architecten

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.

17

een nieuw portaal
mecanoo architecten

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.
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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

21

een nieuw portaal
mecanoo architecten

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
26

een nieuw portaal
mecanoo architecten

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.
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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.
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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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Mecanoo architecten
P.O. Box 3277, 2601 DG Delft, The Netherlands
Oude Delft 203, 2611 HD Delft, The Netherlands
phone +31(0)15 279 81 00
www.mecanoo.nl
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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
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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,
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Maat, Marja ter <Marja.ter.Maat@tennet.eu>
vrijdag 7 april 2017 16:04
Jong, Klaas Haije de
RE: Vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro het voorontwerp bestemmingsplan 'Nagele –
Schokkererf'

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Geachte heer De Jong,
Binnen de grenzen van genoemd plan heeft TenneT noch bovengrondse- noch ondergrondse
hoogspanningsverbindingen in beheer.
Wij hebben dan ook geen op- en/of aanmerkingen op genoemd plan en wensen u veel succes bij de verdere
uitwerkingen.
Met vriendelijke groet,
Marja ter Maat
Afwezig op woensdagen
M.J. ter Maat | Specialist Ondersteuning Grondzaken-Noord | TenneT TSO B.V.
Postbus 718, 6800 AS Arnhem | De Stroom 2, 7901 TE Hoogeveen
T (026) 373 1179 | M (06) 2012 1013 | E marja.ter.maat@tennet.eu | I www.tennet.eu

Van: Grondzaken
Verzonden: woensdag 5 april 2017 12:57
Aan: Grondzaken-Noord
Onderwerp: FW: Vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro het voorontwerp bestemmingsplan 'Nagele – Schokkererf'
geen belang
Van: Jong, Klaas Haije de [mailto:khdejong@noordoostpolder.nl]
Verzonden: woensdag 5 april 2017 12:24
Aan: 'infopunt@flevoland.nl'; 'watertoets@zuiderzeeland.nl'; Grondzaken; 'ro_oost@gasunie.nl'
Onderwerp: Vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro het voorontwerp bestemmingsplan 'Nagele – Schokkererf'

Onder deze lijn vindt u de bijgevoegde bestanden
https://filecap.noordoostpolder.nl/FileCap/download.jsp?id=pVLIP9XM8YTHY4YEMV0186FQ6V&fec=y

Geachte heer/ mevrouw,
Bij deze sturen wij u in het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro het voorontwerp
bestemmingsplan ‘Nagele – Schokkererf’
Het bestemmingsplan 'Nagele, Schokkerf' regelt het gebruik van de gronden en opstallen ter plaatse
van de locatie 'Schokkererf'. Aanleiding voor het plan ligt in een uitwerking van de resultaten van
projectplan Uitvoeringslab Nagele en het ontwikkelperspectief Nagele. Voor Schokkererf betekent de
uitwerking een complex met op de begane grond ruimte voor functies als detailhandel,
dienstverlening en lichte horeca met een maximum oppervlak van 900m2 in totaal. Op de eerste en
tweede verdieping zijn veertien appartementen voorzien. Om dit mogelijk te maken is een nieuw
bestemmingsplan opgesteld.
Graag ontvangen wij binnen 6 weken een reactie van u. Mochten wij binnen die periode geen reactie
hebben ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat er geen opmerkingen zijn en kan de procedure
worden vervolgd.
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Met vriendelijke groet,
Klaas Haije de Jong
Juridisch planologisch medewerker

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155, 8300 AD
Emmeloord
t: +31 (0)6 13 34 28 49
e: khdejong@noordoostpolder.nl
w: www.noordoostpolder.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do

************************************************************************************
All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
If you receive this information unintentionally, please inform us immediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient's reliance on this information.
************************************************************************************
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Tanya van Huissteden <Tanya.vanHuissteden@flevoland.nl>
maandag 22 mei 2017 10:20
Jong, Klaas Haije de
RE: Vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro het voorontwerp bestemmingsplan 'Nagele
– Schokkererf'

Geachte heer De Jong,
Op woensdag 5 april 2017 hebben wij, in het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro, het
bestemmingsplan ‘Nagele – Schokkererf’ ontvangen.
Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
drs. T.S. (Tanya) van Huissteden - De Abreu
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland
T 0320 – 265708
E tanya.vanhuissteden@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Van: Jong, Klaas Haije de [mailto:khdejong@noordoostpolder.nl]
Verzonden: woensdag 5 april 2017 12:24
Aan: INFOPUNT INFOPUNT; 'watertoets@zuiderzeeland.nl'; 'grondzaken@tennet.eu'; 'ro_oost@gasunie.nl'
Onderwerp: Vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro het voorontwerp bestemmingsplan 'Nagele – Schokkererf'

Onder deze lijn vindt u de bijgevoegde bestanden
https://filecap.noordoostpolder.nl/FileCap/download.jsp?id=pVLIP9XM8YTHY4YEMV0186FQ6V&fec=y

Geachte heer/ mevrouw,
Bij deze sturen wij u in het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro het voorontwerp
bestemmingsplan ‘Nagele – Schokkererf’
Het bestemmingsplan 'Nagele, Schokkerf' regelt het gebruik van de gronden en opstallen ter
plaatse van de locatie 'Schokkererf'. Aanleiding voor het plan ligt in een uitwerking van de
resultaten van projectplan Uitvoeringslab Nagele en het ontwikkelperspectief Nagele. Voor
Schokkererf betekent de uitwerking een complex met op de begane grond ruimte voor functies
als detailhandel, dienstverlening en lichte horeca met een maximum oppervlak van 900m2 in
totaal. Op de eerste en tweede verdieping zijn veertien appartementen voorzien. Om dit
mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Graag ontvangen wij binnen 6 weken een reactie van u. Mochten wij binnen die periode geen
reactie hebben ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat er geen opmerkingen zijn en kan de
procedure worden vervolgd.

Met vriendelijke groet,
Klaas Haije de Jong
Juridisch planologisch medewerker

file:///N:/Cluster%20RO/Team_Planontwikkeling/Juridisch/00.%20Werkmap/Bestemmi... 2-8-2018

pagina 2 van 2

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155, 8300 AD
Emmeloord
t: +31 (0)6 13 34 28 49
e: khdejong@noordoostpolder.nl
w: www.noordoostpolder.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Werner Pison <Werner.Pison@flevoland.nl>
woensdag 21 februari 2018 15:23
Jong, Klaas Haije de
Tanya van Huissteden
Schokkererf te Nagele
Opvolgen
Voltooid

Beste Klaas,
Bij deze onze aandachtspunten voor de conceptversie van het bestemmingsplan Schokkererf te Nagele
waarvan de formele ontwerp-procedure nog gestart moet worden:
- Wij zien graag de Omgevingsvisie FlevolandStraks bij het beleidskader meegenomen. Zie
vooroverlegreacties van eerdere bestemmingsplannen en/of de verslaglegging van ons vierwekelijkse overleg (8 februari) hoe precies invulling hieraan gegeven kan worden.
- De omschrijving van het aantal woningen: hier wordt nog steeds uitgegaan van de oude 14 woningen
(waarvan 8 commercieel? Of 8 ruimtes daarnaast die commercieel mogen ingevuld worden? Dus
geen 18/20 woningen?). Graag controleren of de ‘oude situatie’ overal eruit gehaald is.
- Daaraan gerelateerd: de toepassing van de Ladder. In het plan wordt verwezen naar de Ladder
2012; per 1 juli 2017 is de Ladder geactualiseerd. We missen een analyse van het plan gerelateerd
aan overige woningbouwplannen binnen de gemeente; wordt er bijvoorbeeld gebouwd sec voor
behoefte Nagele of wordt ook voorzien in de behoefte van andere kernen binnen de gemeente? Een
goede onderbouwing is nodig!
- De toetsen/rapporten zijn relatief oud. Zijn deze nog actueel genoeg om te gebruiken (volgens de
wet)?
Met vriendelijke groet,
Werner Pison
Junior Beleidsadviseur Ruimte
Provincie Flevoland
T: 0320-265329
E: werner.pison@flevoland.nl
W: www.flevoland.nl

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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bestemmingsplan Nagele - Schokkererf

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1
1.1

Begrippen

plan

het bestemmingsplan 'Nagele - Schokkererf' met identificatienummer
NL.IMRO.0171.BP00592-VS01 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

aan huis verbonden bedrijf

de in de lijst 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;
1.6

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;
1.7

achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van
daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het
hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen
1.8

ander-werk

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid;
1.9

archeologische waarde

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de
beschavingsgeschiedenis;
1.10

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.11

bebouwingspercentage

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven
gronden;
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1.12

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;
1.13

bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.14

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;
1.15

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.16

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.17

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;
1.18

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;
1.19

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.20

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;
1.21

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.22

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;
1.23

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
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1.24

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;
1.25

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;
1.26

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;
1.27

dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;
1.28

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. Supermarkten worden hieronder niet begrepen;
1.29

dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
1.30

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;
1.31

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;
1.32

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.33

hoofdgebouw

het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en
uiterlijke verschijningsvorm het belangrijkste is;
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1.34

horeca

'horeca I':
een bedrijf dat qua exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen en is gericht op het
verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse zoals een lunchroom, koffiehuis,
bistro, ijssalon, broodjeszaak en dergelijke, met uitzondering van een erotisch getinte
vermaaksfunctie;
'horeca II':
een bedrijf dat qua exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen maar qua
openingstijden daarvan kan afwijken en is gericht op het (deels) ter plaatse verstrekken
van dranken en etenswaren zoals een cafetaria, een snackbar, een shoarmazaak, een
restaurant een afhaalrestaurant maar ook een café, bar of café-restaurant, met
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
'horeca III':
elke voor het publiek, al dan niet tegen betaling toegankelijke lokaliteit, die in
belangrijke mate is ingericht of wordt gebruikt voor het dansen, zoals een discotheek en
dancing, waarin al dan niet dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, met
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
1.35

landhoofd

een bouwwerk dat de overgang vormt van een grondlichaam naar een brug of een
viaduct;
1.36

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;
1.37

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;
1.38

ondergeschikte functie

functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden
gebruikt;
1.39

onderkomens

voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en
kampeermiddelen;
1.40

overkapping

bijgebouw in de vorm van een overdekte ruimte, al dan niet omsloten door maximaal
drie wanden;
1.41

verbeelding/plankaart

a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);
1.42

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;
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1.43

woning

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

Centrum

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende al dan niet
gecombineerde doeleinden:
a. detailhandel tot een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 900 m2, uitsluitend op
de begane grond;
b. zakelijke dienstverlening al dan niet met een baliefunctie, uitsluitend op de begane
grond;
c. dienstverlenende bedrijven en instellingen uitsluitend op de begane grond;
d. sociale, maatschappelijke, (para)medische, educatieve en/of culturele doeleinden,
uitsluitend op de begane grond;
e. horeca I en II en tot een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 150 m²,
uitsluitend op de begane grond;
f. wonen, op de eerste en tweede verdieping over de gehele verdieping en op de
begane grond uitsluitend ter plaatse van de specifieke functieaanduiding 'specifieke
vorm van centrum - woningen';
g. bergingen ten dienste van wonen;
en daarbij behorende:
h. gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde.
3.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.
3.2.1 Gebouwen
Voor een gebouw gelden de volgende regels:
a. een gebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet
meer bedragen dan de aangegeven hoogte;
c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'gestapeld' mag op de eerste verdieping
maximaal 70% van het bouwvlak bebouwd worden en op de tweede verdieping
maximaal 60% van het bouwvlak bebouwd worden;
d. ter plaatse van de bouwaanduiding 'gestapeld' zijn maximaal 18 woningen
toegestaan;
e. er mag alleen gebouwd worden met een plat dak;
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:
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. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' mag een
overkapping met een maximale bouwhoogte van 4,0 m gebouwd worden.
d. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 4
4.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

groenvoorzieningen;
kunstwerken;
nutsvoorzieningen;
evenementen;
speelvoorzieningen, tot een oppervlakte van niet meer dan 500 m² per
bestemmingsvlak;

met daarbijbehorende:
f.
g.
h.
i.
j.
4.2

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, landhoofden daaronder begrepen;
andere-werken;
water, waterhuishoudkundige voorzieningen en wadi's;
voet- en fietspaden;
in- en uitritten ten behoeve van aangrenzende percelen.
Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten
dienste van de bestemming gebouwd worden. Dit met inachtneming van de volgende
bepalingen.
4.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van speeltoestellen en speelvoorzieningen mag niet meer dan 4 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.
4.3

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in lid 4.1 en een gebruik van gronden voor parkeerdoeleinden toestaan.
4.3.1 Afwegingskader
Een in lid 4.3 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a.
b.
c.
d.
e.

het straat- en bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
de sociale veiligheid.
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Artikel 5
5.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

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.
5.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 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. 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.

66

bestemmingsplan (vastgesteld)

bestemmingsplan Nagele - Schokkererf

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 6

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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bestemmingsplan Nagele - Schokkererf

Artikel 7
7.1

Algemene gebruiksregels

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.
7.2

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken
of het laten gebruiken van:
a.
b.
c.
d.
e.

gebouwen ten behoeve van een supermarkt;
gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;
gronden als staanplaats voor onderkomens;
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:
f.

7.3

de omzetting dan wel verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger
wonen dan wel onzelfstandige woonruimte.
Voorwaardelijke verplichting parkeernormen

Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding
geeft, moet volgens de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 (zie: Bijlage 1)
voldoende ruimte zijn aangebracht en in stand gehouden worden van
parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde
terrein dat bij dat gebouw hoort.
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Artikel 8

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 parkeerof stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of
stallingsruimte wordt voorzien.
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bestemmingsplan Nagele - Schokkererf

Artikel 9
9.1

Overige regels

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.

70

bestemmingsplan (vastgesteld)

bestemmingsplan Nagele - Schokkererf

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 10
10.1

Overgangsrecht

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.
10.2

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%.
10.3

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.
10.4

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.
10.5

Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 10.4, 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.
10.6

Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 10.4, 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.
10.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 10.4 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 11

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Nagele - Schokkererf'.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1
2016

Nota Parkeernormen Noordoostpolder
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1. Inleiding
1.1

Achtergrond

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de
ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale
Plaatsen Model’ van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een
hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een
grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als
zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met
daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd
nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.
Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de
auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en
Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats
verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt
verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere
voorzieningen.
Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten
parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud,
herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan
moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat.
Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid.

1.2

De aanleiding voor een nota parkeernormen

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd
voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke
richtlijn en geen vastgesteld beleid.
Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te
kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds
in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als
onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige
bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door
een voorwaardelijke verplichting.
Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die
reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota
Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden.
Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.
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1.3

Opbouw Nota Parkeernormen

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting
essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet
aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende
hoofdstuk.
De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De
parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor
auto’s en fietsen’ opgenomen.
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2. Uitvoering parkeerverplichting
2.1

Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels
over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van
parkeren op eigen terrein.

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging
Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt
de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij
verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal
aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in
mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de
parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting
of overschot op.
De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende
oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de
uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende
parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota
Parkeernormen.

2.2

Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting

Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis
van onderstaande vier stappen.

2.2.1

Stap 1: bepalen parkeerbehoefte

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder
Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad.
De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per
km²), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is
het aanbod - en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met
een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen
toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest
bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.
De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is
echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het
buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in
stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.
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Gebiedstype

Stedelijkheidsgraad

Omgevingsadressendichtheid

Emmeloord (bebouwde kom)

Matig stedelijk

1.000 tot 1.500 adressen per km²

Rest gemeente

niet stedelijk

minder dan 500 adressen per km².

Tabel 2-1

Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil,
overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en
het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt
zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging,
ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende
parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet.

Gebiedsindeling

Stedelijkheidsgraad

Stedelijke zones

Matig stedelijk

Centrum

Emmeloord rest bebouwde kom

Matig stedelijk

Rest bebouwde kom

Overige kernen (bebouwde kom)

Niet stedelijk

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Niet stedelijk

Buitengebied

Emmeloord centrum

Tabel 2-2

1

Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder.

B. toepassing parkeernormen
Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met
parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van
het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor
alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende
parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen
die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van
parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt
van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.

1

Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat,

Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein.
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik parkeerplaatsen
Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere
(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er
namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers,
werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds / nachts groot.
Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit
biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan
dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.
Aanwezigheidspercentages (dubbelgebruik parkeervoorzieningen)
Functies
werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag
50%
50%
90%
80%
100%
60%
80%
70%
woningen bewoners
woningen bezoekers
10%
20%
80%
70%
0%
60%
100%
70%
kantoor/bedrijven
100%
100%
5%
5%
0%
0%
0%
0%
commerciële dienstverlening
100%
100%
5%
75%
0%
0%
0%
0%
detailhandel
30%
60%
10%
75%
0%
100%
0%
0%
grootschalige detailhandel
30%
60%
70%
80%
0%
100%
0%
0%
supermarkt
30%
60%
40%
80%
0%
100%
40%
0%
sportfuncties binnen
50%
50%
100%
100%
0%
100%
100%
75%
25%
25%
50%
50%
0%
100%
25%
100%
sportfuncties buiten
bioscoop/theater/podium
5%
25%
90%
90%
0%
40%
100%
40%
sociaal medisch:
arts/maatschap/therapeut/
consultatiebureau
100%
75%
10%
10%
0%
10%
10%
10%
verpleeg- of
verzorgingstehuis/aanleunwoning/verzorgingsflat
50%
50%
100%
100%
25%
100%
100%
100%
ziekenhuispatiënten
inclusief bezoekers
60%
100%
60%
60%
5%
60%
60%
60%
ziekenhuis medewerkers
75%
100%
40%
40%
25%
40%
40%
40%
dagonderwijs
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
avondonderwijs
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
0%

Tabel 2-3

Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317)

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein
Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het
begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder
het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het
vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig
meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere
doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op
eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande
tabel.
Parkeervoorziening

Theoretisch aantal

Berekeningsaantal

Enkele oprit zonder garage

1

0,8

Lange oprit zonder garage of carport

2

1,0

Dubbele oprit zonder garage

2

1,7

Garage zonder oprit (bij woning)

1

0,4

Garagebox (niet bij woning)

1

0,5

Garage met enkele oprit

2

1,0

Garage met lange oprit

3

1,3

Garage met dubbele oprit

3

1,8

Tabel 2-4

Parkeren op eigen terrein
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke
maatvoering:
•

een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed;

•

een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed;

•

een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed;

•

een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks);

•

een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks);

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.
E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen
Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond
tot een volledige parkeerplaats.

2.2.2
Een

Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein
aanvraag

omgevingsvergunning

dient

in

beginsel

op

het

bijbehorend

terrein

aan

de

parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld:
“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de
vigerende bestemming.”
Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit
bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het
aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm
mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.

2.2.3

Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter
voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik
gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken
geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de
openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht.
Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel
of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken
of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als
de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling,
onder de 80% voor het centrum van Emmeloord en 90% voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het
Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de
2

initiatiefnemer aan te leveren representatief parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen

2

Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde

parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer
aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit.
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee
rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn.
De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij
het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.
Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is
afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt
en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera.
De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Hoofdfunctie

Acceptabele loopafstanden

Wonen

Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)

Winkelen

Ca. 400 meter (5 minuten)

Werken

Ca. 500 meter (6 minuten)

Ontspanning

Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)

Gezondheidszorg

Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)

Onderwijs

Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)
Richtlijn acceptabele loopafstanden

Tabel 2-5

2.2.4

3

Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte

De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste
toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van
parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met
bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in
de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden
worden met:
•

De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel.

•

De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te
worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden:
•

De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder
andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.

•

De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande
parkeertekorten of andere doeleinden.

•

Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren
parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.

3

Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.
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•

De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig
gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en
de aanvrager moeten worden geregeld.

2.2.5

Vervolg: parkeeradvies

Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief
advies afgegeven.
Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op
acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde
ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven
op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De
aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via
de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3).

2.3

Afwijkingsbevoegdheid college van B&W

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren;
“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”.
Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere
omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn.
De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze
bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare
bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom

de

afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast.

2.4

Overgangsregeling

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:
•

Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd
met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een
stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of
exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het
college geaccordeerde document.

•

Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van
inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de
parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan.

•

Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is
ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is
beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende
parkeernormen.
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2.5 Slotbepaling
Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde
kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden
zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’.
Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke
parkeerverplichtingen op te nemen.

2.6

Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan
moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door
de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan
(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een
gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn
aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel
op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.”
In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke
parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit
betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle
bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment
nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen
die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de
juridische regels van onderstaande strekking: “het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van
functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat
gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke
parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het
bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.
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3. Parkeernormen Noordoostpolder
3.1

Hoofdfunctie wonen
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

koop vrijstaand

woning

1,8

2,2

2,3

2,4

0,3

koop twee-onder-een-kap

woning

1,7

2,1

2,2

2,2

0,3

koop, tussen/hoek

woning

1,5

1,9

2,0

2,0

0,3

koop, etage, duur

woning

1,6

2,0

2,1

2,1

0,3

koop, etage, midden

woning

1,4

1,8

1,9

1,9

0,3

koop, etage goedkoop

woning

1,3

1,6

1,6

1,6

0,3

huurhuis, vrije sector

woning

1,5

1,9

2,0

2,0

0,3

huurhuis, sociale huur

woning

1,3

1,6

1,6

1,6

0,3

huur, etage, duur

woning

1,4

1,8

1,9

1,9

0,3

huur, etage, midden/goedkoop

woning

1,1

1,4

1,4

1,4

0,3

kamerverhuur, zelfstandig

kamer

0,6

0,7

0,7

0,7

0,2

aanleunwoning/serviceflat

Woning

1,0

1,1

1,2

1,2

0,3

Voor een beroep aan huis / bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra
parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke
beperkt bezoek ontvangt.

3.2

Hoofdfunctie werken

kantoor (zonder baliefunctie)
kantoor (met baliefunctie)
commerciële dienstverlening
bedrijf arbeidsintensief/
bezoekers extensief (industrie
bedrijf arbeidsextensief/
bezoekers extensief (bv loods)
bedrijfsverzamelgebouw
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Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

100 m2
bvo
100 m2
bvo
100 m2
bvo
100 m2
bvo
100 m2
bvo

1,6

2,1

2,6

2,6

5%

2,1

2,9

3,6

3,6

20%

1,6

2,4

2,4

2,4

5%

0,7

1,1

1,1

1,1

5%

1,3

1,9

2,0

2,0

5%

3.3

Hoofdfunctie winkels en boodschappen
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

buurtsupermarkt

100 m2 bvo

1,9

3,5

4,3

-

89%

discountsupermarkt

100 m2 bvo

3,3

6,5

7,8

-

96%

fullservice supermarkt

100 m2 bvo

3,4

5,2

6,2

-

93%

grote supermarkt
groothandel in
levensmiddelen

100 m2 bvo

6,0

7,7

8,8

-

84%

-

6,4

7,4

-

80%

buurt- en dorpscentrum

100 m2 bvo

-

3,7

4,1

-

72%

wijkcentrum (klein)

100 m2 bvo

-

4,5

5,0

-

76%

wijkcentrum (gemiddeld)

100 m2 bvo

-

5,1

5,6

-

79%

weekmarkt

m1 kraam

0,20

0,20

0,23

-

85%

kringloopwinkel

100 m2 bvo

-

1,9

2,0

2,3

89%

bruin- en witgoedzaken

100 m2 bvo

4,0

7,9

8,2

9,3

92%

woonwinkel

100 m2 bvo

1,3

1,9

2,0

2,0

91%

meubel/woonboulevard

100 m2 bvo

-

2,4

2,5

-

93%

bouwmarkt

100 m2 bvo

-

2,4

2,4

2,5

87%

tuin-, groencentrum

100 m2 bvo

-

2,6

2,7

2,9

89%

3.4

100 m2 bvo

Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

Bibliotheek

100 m2 bvo

0,5

1,2

1,2

1,4

97%

Museum

100 m2 bvo

0,6

1,1

1,1

-

95%

Bioscoop

100 m2 bvo

3,2

11,2

11,2

13,7

94%

filmtheater/filmhuis

100 m2 bvo

2,6

7,9

7,9

9,9

97%

theater/schouwburg

100 m2 bvo

7,4

9,8

9,8

12,0

87%

Casino

100 m2 bvo

5,7

6,5

6,5

8,0

86%

bowlingcentrum

per baan

1,6

2,8

2,8

2,8

89%

biljart- en
snookercentrum
dansstudio

per tafel

0,9

1,4

1,4

1,8

87%

100 m2 bvo

1,6

5,5

5,5

7,4

93%

fitnessstudio/sportschool

100 m2 bvo

1,4

4,8

4,8

6,5

87%

fitnesscentrum

100 m2 bvo

1,7

6,3

6,3

7,4

90%

wellnesscentrum
(thermen etc.)
sauna, hammam

100 m2 bvo

-

9,3

9,3

10,3

99%

100 m2 bvo

2,5

6,7

6,7

7,3

99%

sporthal

100 m2 bvo

1,6

2,9

2,9

3,5

96%

sportzaal

100 m2 bvo

1,2

2,8

2,9

3,6

94%

tennishal

100 m2 bvo

0,3

0,5

0,5

0,5

87%
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3.5

Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

camping

standplaats

-

-

-

1,2

90%

bungalowpark

bungalow

-

1,7

1,7

2,1

91%

café/bar/cafetaria

100 m² bvo

5,0

6,0

7,0

-

90%

restaurant

100 m² bvo

9,0

13,0

15,0

-

80%

discotheek

100 m² bvo

6,9

20,8

20,8

20,8

99%

hotel 1ster

10 kamers

0,4

2,4

2,5

4,5

77%

hotel 2 sterren

10 kamers

hotel 3 sterren

10 kamers

hotel 4 sterren

10 kamers

hotel 5 sterren

10 kamers

3.6

1,4

4,1

4,3

6,3

80%

2,1

5,0

5,2

6,8

77%

3,4

7,2

7,5

9,0

73%

5,3

10,6

11,0

12,6

65%

Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

huisartsenpraktijk

behandelkamer

2,1

3,0

3,3

3,3

57%

apotheek

apotheek

2,3

3,2

3,4

-

45%

fysiotherapiepraktijk

behandelkamer

1,3

1,8

2,0

2,0

57%

consultatiebureau

behandelkamer

1,4

1,9

2,2

2,2

50%

consultatiebureau voor
ouderen
tandartsenpraktijk

behandelkamer

1,3

1,9

2,0

2,2

38%

behandelkamer

1,6

2,4

2,6

2,7

47%
55%

gezondheidscentrum

behandelkamer

1,6

2,2

2,5

2,5

religiegebouw

per zitplaats

0,2

0,2

0,2

-

verpleeg- en
verzorgingstehuis
ziekenhuis

wooneenheid

0,6

0,6

0,6

-

60%

100m² bvo

1,4

1,7

1,9

2,0

29%
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3.7

Hoofdfunctie onderwijs
Eenheid

kinderdagverblijf
(exclusief K&R)
basisonderwijs
(exclusief K&R)

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

1,0

1,4

1,4

1,5

0%

0,8

0,8

0,8

0,8

100 m²2 bvo
per leslokaal

middelbare school

100 leerlingen

3,7

4,9

4,9

4,9

11%

ROC

100 leerlingen

4,7

5,8

5,9

5,9

7%

avondonderwijs

10 studenten

4,5

6,8

6,9

10,5

95%

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride
Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de
steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan
om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en
parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm
opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten
schoolse opvang.
Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van
een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn
terug te vinden in onderstaande tabel.
• Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x
4

•

reductiefactor parkeerduur x reductiefactor aantal kinderen per auto.
Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x

•

reductiefactor parkeerduur x reductiefactor aantal kinderen per auto.
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en

5

6

brengen x reductiefactor parkeerduur x reductiefactor aantal kinderen per auto.

Doelgroep

% halen en brengen met Reductiefactor
de auto
parkeerduur
groep 1 t/m 3
30-60%
0,5
groep 4 t/m 8
5-40%
0,25
kinderdagverblijf
50-80%
0,25

Tabel 3-1

Reductiefactor aantal
kinderen per auto
0,75
0,85
0,75

Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen

4

Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5.

5

Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25.

6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.
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3.8

Fietsparkeren

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor
het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht
worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan
voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie
zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.

3.8.1

Ligging fietsparkeervoorzieningen

De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort
hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt
aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek – meerdere voorzieningen),
mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst
bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.

3.8.2

Fietsparkeernormen

Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en
recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar
boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen
aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus
niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk
vereist.
Eenheid

Centrum
Emmeloord

Rest
Emmeloord

Overige
Kernen

Buitengebie
d

kantoor medewerkers

100 m2 bvo

1,7

1,2

1,2

0,7

kantoor bezoekers

100 m2 bvo

5,0

5,0

5,0

5,0

10 leerlingen

4,3

4,3

4,3

-

10 leerlingen

5,0

5,0

5,0

-

6,2

6,2

6,2

-

10 leerlingen

0,4

0,4

0,4

-

10 leerlingen

1,4

1,4

1,4

-

10 leerlingen

0,6

0,4

0,4

-

ROC leerlingen

10 leerlingen

12

12

12

-

ROC medewerkers

10 leerlingen

0,9

0,9

0,9

-

Winkelcentrum

100m2 bvo

2,7

2,7

2,7

-

Supermarkt

100 m2 bvo

2,9

2,9

2,9

-

Bouwmarkt

100m2 bvo

0,25

0,25

0,25

-

Basisschool leerlingen
<250
Basisschool leerlingen
250-500
Basisschool leerlingen
>250
Basisschool medewerkers
Middelbare school
(leerlingen
Middelbare school
(medewerkers)
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Minimaal
10

Tuincentrum

100m2 bvo

0,4

0,4

0,4

0,1

Fastfood restaurant

Locatie

29

10

10

5

Restaurant (eenvoudig)

100 m2 bvo

18

18

18

15

Restaurant (luxe)

100 m2 bvo

4

4

4

Bibliotheek

100 m2 bvo

3

3

3

Bioscoop

100 m2 bvo

7,8

1,4

1,4

Fitness

100 m2 bvo

5,0

2,0

2,0

Museum

100 m2 bvo

0,9

0,9

0,9

Sporthal

100 m2 bvo

2,5

2,5

2,5

Sportveld

Ha netto
terrein

61

61

61

Sportzaal

100 m2 bvo

4,0

4,0

4,0

-

5

5

100 plaatsen

40

40

40

100 m2

1,3

1,3

1,3

100 m2

0,4

0,4

0,4

24

18

18

32

32

32

28

28

28

20

20

20

Begraafplaats
Kerk / moskee
Gezondheidscentrum
bezoekers
Gezondheidscentrum
medewerkerkers

Theater
Stedelijk evenement
Zwembad (openlucht)
Zwembad (overdekt)

100
zitplaatsen
100
bezoekers
100 m2
bassin
100 m2
bassin

Rij- en vrijstaande woning

Kamer

1

1

1

Appartement

Kamer

0,75

0,75

0,75

Busstation

Halterende
buslijn

Terras
meetellen

5

+0,5 voor
bezoek
+ 0,5 voor
bezoek

42

In de kengetallen van het CROW is een marge van 20% verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra
stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen
plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van
het fietsgebruik op te kunnen vangen.
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bestemmingsplan Nagele - Schokkererf

Vaststellingsbesluit

76

bestemmingsplan (vastgesteld)

