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1 Inleiding 

De gemeente Hardenberg ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark Heemserpoort ten noordwesten 

van de kern van Hardenberg. Het bedrijventerrein sluit aan de noordkant aan het bedrijventerrein 

Haardijk I en II. Het gaat om een plangebied van 42,5 hectare bruto, waarbinnen een 

bedrijventerrein van netto 28,3 ha wordt gerealiseerd. 

 

Voor het plangebied is een structuurvisie en een globale stedenbouwkundige schets gemaakt. De 

schets moet verder worden gedetailleerd tot een stedenbouwkundig plan, waarna een 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan moet worden opgesteld. Deze plannen worden 

opgesteld door BügelHajema. In opdracht van BügelHajema heeft Tauw een aantal onderzoeken 

uitgevoerd die in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

benodigd zijn.  

 

In de voorliggende rapportage is het resultaat van de diverse onderzoeken opgenomen. Het gaat 

hierbij om: 

 Hoofdstuk 2 - Waterhuishouding en riolering 

 Hoofdstuk 3 - Verkennend bodemonderzoek 

 Hoofdstuk 4 - Akoestisch onderzoek 

 Hoofdstuk 5 - Onderzoek externe veiligheid 

 Hoofdstuk 6 - Onderzoek luchtkwaliteit 
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2 Waterhuishoudings- en rioleringsplan 

2.1 Inleiding 
De gemeente Hardenberg ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark Heemserpoort ten noordwesten 

van de kern van Hardenberg. Het bedrijventerrein sluit aan op de noordkant van bedrijventerrein 

Haardijk I en II. Het gaat om een plangebied van 42,5 hectare bruto, waarbinnen een 

bedrijventerrein van netto 28,3 ha wordt gerealiseerd. 

Het is de bedoeling dat Heemserpoort ruimte gaat bieden aan bedrijven in de milieucategorieën 1 

tot en met 3. Daarbij lenen de buitenranden van de planlocatie zich het beste voor de lichtere 

bedrijfscategorieën en combinaties van werken en wonen (met uitzondering van het deel dat 

grenst aan Haardijk I en II). De kern van het gebied leent zich het beste voor de wat zwaardere 

vormen van bedrijvigheid. 

 
2.2 Huidige situatie 
 
2.2.1 Maaiveldhoogte 

De maaiveldhoogten in het plangebied zijn gewonnen uit het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN). In figuur 2.1 zijn de maaiveldhoogten grafisch weergegeven. 

 

 

 
Figuur 2.1 Maaiveldhoogten plangebied volgens de AHN (bron: AHN.nl) 
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Globaal gezien ligt het plangebied op een maaiveldniveau van tussen de NAP +8,40 m en 

NAP +9,60 m. De noordoostelijke zijde van het gebied (parallel aan de Jachthuisweg) ligt met 

een maaiveldniveau van circa NAP +9,60 m hoger dan de zuidwestelijke kant langs de 

Polendwarsweg. De nader op te stellen grondbalans geeft uitsluitsel over de exacte hoogte van 

plangebied in de toekomstige situatie. Vooralsnog wordt uitgegaan van een aanleghoogte van 

circa NAP +9 m uitgaande van de ontwateringseis, zie hoofdstuk 2.2.3.  

 
2.2.2 Bodemopbouw 

De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Bodem- en Grondwaterkaart van Nederland en 

boorgegevens opgevraagd bij TNO-NITG. Daarnaast is met behulp van de boorprofielen voor het 

verkennende bodemonderzoek de lokale bodemopbouw in beeld gebracht voor het plangebied. 

 

Regionale bodemopbouw 

Uit de Grondwaterkaart van Nederland blijkt dat ter plaatse van het plangebied sprake is van één 

watervoerende laag zonder scheidende lagen. In de omgeving van Hardenberg kan lokaal wel 

een afsluitend pakket uit de Eemformatie voorkomen. De dikte van deze laag bedraagt maximaal 

10 meter. Het watervoerende pakket heeft een dikte van circa 100 meter tot aan het zoet-zout 

grensvlak zoals afgeleid uit geo-elektrische metingen. 

 

Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat er binnen het plangebied één bodemtype voorkomt, 

namelijk veldpodzolgronden (meer specifiek leemarm fijn zand met codering Hn21). Aan de 

zuidelijke grens van het plangebied komen lokaal Eerdgronden (van type pZn21 en pZg23) en 

Vaaggronden (van type Zd21) voor. Ten noorden kunnen moerige podzolgronden worden 

aangetroffen. 

 

Lokale bodemopbouw 

De lokale bodemopbouw binnen het plangebied is afgeleid uit de grondboringen die zijn gezet 

tijdens de veldwerkzaamheden. In totaal zijn de volgende boringen gezet: 

 

Ten behoeve van het milieukundig bodemonderzoek: 

 13 boringen tot 0,5 m -mv 

 4 boringen tot 3 m -mv 

 2 boringen tot 3 m -mv afgewerkt met peilbuis 

 

Ten behoeve van het waterhuishoudingsplan: 

 10 boringen tot 3 m -mv 

 5 boringen tot 2 m -mv voor het uitvoeren van de doorlatendheidsmetingen (zie paragraaf 

2.2.4) 
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In tabel 2.1 is per traject een typering gegeven van de grondsoort en de aangetroffen gradatie 

hierin. Een gedetailleerd overzicht van de bodemopbouw en de karakteristieken is opgenomen in 

bijlage 1 (boorprofielen conform NEN 5104 en veldrapport). 

 

 

Tabel 2.1 Aangetroffen bodemgradatie boorprofielen 

 

Traject [m –mv] Lokale bodemsamenstelling 

0,0 – 0,5 Hoofdcomponent: fijn tot matig grof zand (hoofdzakelijk fijn zand) 

Bijmenging:zwak tot matig siltig, zwak tot sterk humeus 

Overig: lokaal puin en asfaltgranulaat (bij boring door wegdek), incidenteel roest  

0,5 – 1,0 Hoofdcomponent: fijn tot matig grof zand (hoofdzakelijk matig grof zand) 

Bijmenging: zwak tot matig siltig, zwak tot matig humeus 

Overig: lokaal roest aangetroffen 

1,0 – 1,5 Hoofdcomponent: fijn tot matig grof zand (hoofdzakelijk matig grof zand) 

Bijmenging: zwak tot matig siltig 

Overig: lokaal roest aangetroffen 

1,5 – 2,0 Hoofdcomponent: fijn tot matig grof zand (hoofdzakelijk matig grof zand) 

Bijmenging: zwak tot sterk siltig 

Overig: geen 

2,0 – 2,5 Hoofdcomponent: fijn tot matig grof zand (hoofdzakelijk matig grof zand) 

Bijmenging: zwak tot matig siltig 

Overig: geen 

2,5 – 3,0 Hoofdcomponent: fijn tot matig grof zand (hoofdzakelijk matig grof zand) 

Bijmenging: zwak tot matig siltig 

Overig: geen 
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2.2.3 Grondwatersituatie 

 

Grondwatertrappen 

Uit de bodemkaart van Nederland blijkt dat er binnen het plangebied sprake is van 

grondwatertrappen VI en VII. In tabel 2.2 zijn de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en 

de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) behorend bij deze grondwatertrappen 

weergegeven. 

 

 

Tabel 2.2 Grondwatertrappen binnen het plangebied 

 

Trap GHG (cm –mv) GLG (cm –mv) 

VI 40 – 80  > 120 

VII > 80 (>160) 

 

Grondwaterstroming 

Op basis van de grondwaterkaart van Nederland kan worden geconcludeerd dat het plangebied 

ruwweg tussen de NAP +6,0 m en de NAP +7,0 m isohyps ligt. De NAP +7,0 m isohyps ligt ten 

zuidoosten van de NAP +6,0 m isohyps wat resulteert in een westelijke tot noordwestelijke 

grondwaterstroming. 

 

Regionale grondwaterstanden (TNO) 

Bij TNO-NITG zijn gegevens opgevraagd van peilbuizen in de omgeving van het plangebied. In 

de omgeving van het plangebied zijn zeven peilbuizen aangetroffen welke in beheer zijn van 

TNO. Van deze zeven peilbuizen vallen er drie af vanwege een te grote afstand van het 

plangebied (meer dan 1 km) en twee vanwege een datareeks lopend tot circa 1970. De 

resterende twee peilbuizen liggen op een afstand van minder dan 800 meter tot het hart van het 

plangebied en hebben meetreeksen tot 2003 en 2009. De gebruikte peilbuizen zijn afgebeeld in 

Figuur 2.2. 
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Figuur 2.2 Ligging TNO peilbuizen ten opzichte van plangebied Heemserpoort 

 
Aan de hand van de gegevens van deze peilbuizen zijn de gemiddelde grondwaterstand, de GHG 
en de GLG afgeleid. Hierbij is voor beide peilbuizen uitgegaan van een meetperiode van 1990 tot 
2010. Het resultaat is opgenomen in tabel 2.3. 
 
 
Tabel 2.3 Regionale grondwatergegevens van nabij gelegen TNO peilbuizen 

 
Peilbuis Gem. grondwaterstand GHG [m +NAP] GLG [m +NAP] 

B22D0208 +7,60 +8,28 +7,17 

B22D0213 +7,67 +8,14 +7,21 

 
Aanleghoogte op basis van ontwatering 

Voor de ontwatering van terreinen binnen stedelijk gebied geldt een ontwateringseis van 0,7 
meter.  
Op basis van dit ontwateringsniveau betekent dat de minimaal aanleghoogte van het 
bedrijventerrein op NAP +9,0 m ligt (NAP +8,30 m + 0,7 meter).  
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Lokale grondwaterstanden 

Naast de resultaten van de TNO-peilbuizen is er enige tijd na het zetten van de boringen een 
momentopname gemaakt van de grondwaterstand in de boorgaten met een diepte tot 3,0 m –mv. 
Bij deze momentopname is aan de (noord)oostzijde van het plangebied een grondwaterstand 
gemeten van circa 2,0 m –mv. Met een gemiddeld maaiveldniveau van circa NAP +9,60 m komt 
dit neer op een grondwaterstand van circa NAP +7,60 m. Aan de (zuid)westzijde van het 
plangebied is een grondwaterstand gemeten van circa 1,5 m –mv. Met een gemiddeld 
maaiveldniveau van circa NAP +8,60 m komt dit neer op een grondwaterstand van circa NAP 
+7,10 m. Daar dit een momentopname betreft, kunnen aan deze waarden geen GHG en GLG 
waarden worden gekoppeld. De waarden liggen echter wel binnen de grenzen van de 
geregistreerde waarden in de TNO-peilbuizen nabij het plangebied. Naar verwachting laten de 
waarden van de TNO-peilbuizen een accuraat beeld zien van de grondwaterkarakteristieken 
binnen het plangebied. 
De roestverschijnselen in de boorprofielen kunnen een indicatie zijn van de hoogte tot waar het 
grondwater eens heeft gestaan (GHG). Als het grondwater eenmaal weer zakt kan een 
oxidatieproces starten waardoor deze roestverschijnselen optreden. De roestverschijnselen zijn 
vooral waargenomen tussen 0,5 à 1,0 m -mv, met uitschieters tot 0,2 en 1,5 m -mv. Met een 
maaiveldniveau tussen 8,4 en 9,6 m +NAP ligt de eerder bepaalde GHG binnen deze 
bandbreedte.  
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2.2.4 Doorlatendheid onverzadigde zone 

Voor het bepalen van de doorlatendheid van de bodem in de onverzadigde zone is gebruik 

gemaakt van de omgekeerde boorgatmethode. Bij deze methode wordt een gat geboord tot 

ongeveer 1 m –mv. Dit gat wordt gevuld met water, waarna de leeglooptijd wordt gemeten. Op 

basis van deze leeglooptijden wordt de doorlatendheid van de bodem berekend. De resultaten 

van deze metingen zijn weergegeven in tabel 2.4. 

 

 

Tabel 2.4 Doorlatendheidsmetingen in de onverzadigde zone 

 

Boorlocatie Traject (m – mv) Bodemsamenstelling ter hoogte van filter K-waarde (m/dag)  

horizontaal 

50 0,0 – 0,5 

0,5 – 1,0 

Fijn tot matig grof zand, matig humeus, zwak siltig 

Fijn zand, zwak siltig 

10 > 

51 0,0 – 0,5 

0,5 – 1,0 

Fijn tot matig grof zand, matig humeus, zwak siltig 

Matig grof zand, zwak siltig 

10 > 

52 0,0 – 0,5 

0,5 – 1,0 

Fijn tot matig grof zand, matig tot sterk humeus, zwak siltig 

Matig grof zand, zwak siltig 

3,8 

 

De berekende doorlatendheid binnen het plangebied is op de boorlocaties 50 en 51 erg hoog, 

met doorlatendheden boven 10 m/dag. Boorlocatie 52 (in het noordoosten van het plangebied 

tegen de Polenweg aan) laat met circa 4 m/dag een lagere doorlatendheid zien. Deze afwijkende 

waarde wordt mogelijk veroorzaakt door lokale verstoringen in de ondergrond en de 

aanwezigheid van een aanzienlijk percentage aan veen (fijn materiaal met een lage 

doorlatendheid). Alle berekende waarden zijn voldoende hoog voor het toepassen van 

ondergrondse infiltratie (hiervoor wordt een minimale doorlatendheid van 1 m/dag gehanteerd). 

 

Opgemerkt moet worden dat de infiltratieproeven zijn uitgevoerd in een droge periode. Door de 

droge grond kon het water snel wegzakken, waardoor naar verwachting niet de verzadigde 

doorlatendheid is gemeten. Verder is de horizontale doorlatendheid van de bodem bepaald. Door 

de aanwezigheid van bijvoorbeeld zeer dunne storende laagjes, is de verticale doorlatendheid 

veelal lager dan de horizontale doorlatendheid. 

 

De doorlatendheid is sterk afhankelijk van de samenstelling van de bodem (korrelgrootte, 

lutumgehalte, organisch stof-gehalte). In tabel 2.5 staan enkele theoretische waarden voor de 

verzadigde doorlatendheid voor verschillende grondsoorten. In overleg met de gemeente 

Hardenberg en waterschap Velt en Vecht is afgestemd dat ten behoeve van de bergingsopgave 

met een lagere doorlatendheid wordt gerekend dan welke in het veld is gemeten.  

Op basis van de boorprofielen (matig grof zand) wordt geadviseerd om het afvoersysteem door te 

rekenen met een doorlatendheid van 3,0 m/dag. 
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Tabel 2.5 Verzadigde doorlatendheid (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, tabel 3.2.6) 

 

Grondsoort Verzadigde doorlatendheid (m/dag) 

Grof zand 11,2 

Matig grof zand 3,0 

Matig fijn zand 1,2 

Fijn zand 0,5 
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2.2.5 Oppervlaktewater 

Het plangebied ligt grotendeels binnen peilvak OYV130 (zomer- en winterpeil van NAP +6,95 m). 

Een klein deel in het noorden van het plangebied valt binnen het peilvak GLH001 (zomer- en 

winterpeil van respectievelijk NAP +7,20 en +7,00 m). Centraal in het plangebied loopt een 

(primaire) watergang, de afwatering is zuidwestelijk gericht. Langs de Polendwarsweg is over een 

korte lengte een (secundaire) watergang aanwezig, welke aantakt op de eerder genoemde 

watergang. De peilvakindeling en de globale ligging van de watergangen is weergegeven in 

Figuur 2.3. De bodemhoogte van de watergangen (circa NAP +7,7 m) ligt hoger dan het 

ingestelde peil. De watergangen zijn daarmee droogvallend.  

Qua toekomstige aanleghoogte is de ontwatering maatgevend boven de drooglegging van het 

terrein. Op basis van de beschikbare informatie wordt het toekomstige maaveldniveau ingeschat 

op NAP +9,0 m (ontwateringseis). Dit niveau kan hoger zijn als dat vanuit een gesloten 

grondbalans wenselijk is.  

 

 

 
Figuur 2.3 Peilvakindeling rondom plangebied Heemserpoort 
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2.3 Beleidskader en uitgangspunten 
Om globaal een inschatting te kunnen maken van de bergingsopgave voor het plangebied, zijn de 

eisen van waterschap Velt en Vecht als uitgangspunt gehanteerd. De eisen van het waterschap 

voor ruimtelijke plannen zijn (tevens terug te lezen in de ‘Beleidsnotitie water en ruimtelijke 

ordening’): 

 Inundatie-eis: Velt en Vecht bui verhoogd met 20 % in verband met klimaatverandering is 

maatgevend. Bij deze neerslaggebeurtenis zijn peilstijgingen tot maximaal 1 cm onder de 

aanleghoogte van het plan (het bouwpeil is meestal dertig centimeter boven aanleghoogte) 

toelaatbaar 

 Bergingseis: voor normale situaties dient het streefpeil overeen te komen met de peilkaart 

van waterschap Velt en Vecht. Voor het bepalen van de benodigde berging dient gerekend te 

worden met de ‘Velt en Vecht bui 1998’ verhoogd met 20 % in verband met 

klimaatverandering. Dit betreft een achtdaagse bui van in totaal 141,4 + 20 % = 169,7 mm 

 De afvoernorm voor nieuwbouwgebieden bedraagt 1,2 l/s·ha gerekend over het bruto 

oppervlak van het plangebied 

 Bij nieuwbouwplannen kan het beleid van waterschap Velt en Vecht resulteren in een 

benodigde ruimte voor waterberging die overeenkomt met 8 tot 12 % van het planoppervlak 
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2.4 Waterstructuur Heemserpoort 
 
2.4.1 Verhard oppervlak 

Het verharde oppervlak binnen het plangebied is bepaald op basis van het geleverde 

exploitatieoverzicht april 2011, 01-01-18-00010 van de gemeente Hardenberg. In deze 

structuurschets is voor het terreinoppervlak buiten de wegen en de groenstroken, geen 

onderscheid gemaakt naar het type verharding. In tabel 2.6 is het oppervlak opgenomen zoals dit 

met behulp van ArcGIS is bepaald. Binnen het plangebied is er in totaal voor circa 27,5 hectare 

aan verharding aanwezig. Met dit oppervlak is tevens de bergingsopgave berekend. In de 

onderstaande Figuur 2.6 zijn de oppervlakken grafische weergegeven.  

 

 

Tabel 2.6 Oppervlak plangebied Heemserpoort 

 

     

  Waterhuishouding  

  Verhard 

Onverhard 

Of voert niet af Terreinen MEGA 

Infrastructuur [ha] [ha] [ha] [ha] 

Opgaand groen 6,7  6,7 0 

Groen 4,8  4,8 2,11 

Wegen 2,0 2,0  0,46 

Fietspad 0,1 0,1   

Wonen bestaand 0,6 0,6   

Uitgeefbaar     

Bedrijven  23,4 21,0 (*) 2,3 7,64 

Bedrijven WPKP  0,3 0,2 (*) 0,0  

Bedrijven woon werk  4,6 4,2 (*) 0,5  

     

Totaal 42,5 28,1 14,4 10,2 

Totaal voor 

Waterhuishouding      28,1   

Bestaand bos binnen 

plangebied   1,27  

(*) Bedrijventerrein uitgangspunt 90% verhard 
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Figuur 2.4 Overzicht oppervlakken 

 
2.4.2 Bergingsopgave 

In de berekening is uitgegaan van een bruto oppervlak van 42,5 ha en een verhard oppervlak van 

28,1 ha. Met de ‘Velt en Vecht bui’ inclusief 20 % verhoging voor klimaatveranderingen dient er 

voor circa 170 mm aan neerslag te worden geborgen en eventueel te worden geïnfiltreerd binnen 

het plangebied. Met het waterschap is afgesproken dat de neerslag die per dag valt gelijk 

verdeeld mag worden over de dag. 

Rekening houdend met de landelijke afvoer van 1,2 l/s·ha x 42.5 ha bruto oppervlak betekent dit 

dat op de derde dag een neerslagoverschot optreedt dat geborgen moet worden.  

In de overige dagen is de aanvoer kleiner dan dat afgevoerd mag worden. 

Totaal komt de bergingsopgave neer op 19.360 m3 (neerslag minus landelijke afvoer). De 

benodigde berging is exclusief eventuele infiltratieverliezen. In Figuur 2.5 is de neerslagafvoer 

relatie weergegeven. De output van de berekening is weergegeven in bijlage 2. 
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Afvoer bij 28,1 ha verhard oppervlak
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Figuur 2.5 Neerslag-afvoer relatie 

 
2.4.3 Hemelwaterafvoer 

De berging kan op diverse manieren gerealiseerd worden. Te denken valt bodempassages, 

verbeterd gescheiden stelsel (VGS), IT-riolering, infiltratiekratjes of een combinatie hiervan. Dit is 

onder andere afhankelijk van de beschikbare ruimte. Voor bodempassages, VGS en voor 

IT-riolering is de berging uitgewerkt. 

 

Bodempassages of greppel 

In Figuur 2.6 (zie blauwe vlakken) is aangegeven waar goed bodempassages gerealiseerd 

kunnen worden. Binnen het plangebied zijn ook overige groenstroken aanwezig.  

Ingeschat is dat deze groenstroken (met name langs wegen) te smal zijn om daar ruimte voor 

water te realiseren. Dit ook in het licht van overige infrastructuur (zoals beplanting, lichtmasten), 

maar ook vanwege ruimte voor onderhoud en verkeersveiligheid.  

19.360 m3 
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Figuur 2.6 Ruimte voor wadi’s of greppels (blauwe gebieden I t/m VI) 

 

Op basis van het exploitatieplan zijn de lengtes en breedtes van de vlakken I t/m VI bepaald, zie 

onderstaande tabel. Hiervoor zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:  

 

 Diepte van de bodempassage: 0,7 meter 

 Waterschijf/bergende hoogte: 0,5 meter 

 Onderhoudspad rondom: 4 meter 

 Talud: 1:3 

 Onderscheid gemaakt tussen MEGA- en niet-MEGA terreinen 

 Bospercelen niet benut voor waterberging  

 

I 

VI 

V 

IV 

III II 
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Tabel 2.7 Bepaling oppervlak voor bodempassages 

 

 

Door aan weerszijden van de ruimte voor water rekening te houden met onderhoudspaden van 4 

meter breed resulteert dit in een effectief beschikbare oppervlakte van 3,9 ha op de insteek en 

3,1 ha op de bodem. 

Als uitgangspunt is aangehouden dat de bodem van de voorzieningen minimaal op GHG-niveau, 

NAP +8,3, meter worden aangelegd. Uitgaande van een maaiveldhoogte van NAP +9 meter 

betekent dit een diepte van 0,7 meter. Veiligheidhalve is uitgegaan dat maximaal 0,5 meter water 

in de voorzieningen mag staan. Berekend is dat de maximale berging in de voorziening exclusief 

infiltratie verlies circa. 15.580 m3 bedraagt. 

 

Bovengrondse afvoer 

Uit de berekening volgt dat bij het bovengronds afvoeren naar bodempassages onvoldoende 

berging aanwezig is, namelijk 19.360 m3-15.587 m3= 3.773 m3.  

Als in de bodempassage bij een Velt en Vecht bui 0,63 meter waterberging wordt toegestaan dan 

is net voldoende ruimte voor waterberging aanwezig als geen rekening wordt gehouden met 

infiltratieverliezen.  

 

Geconcludeerd wordt dat qua waterberging voldoende ruimte voor water gerealiseerd kan 

worden om een hemelwaterstructuur dat bovengronds afvoert mogelijk te maken.  

Gezien de functie van het terrein, de ligging van de waterbergingen en de transportafstanden 

naar de bodempassage is in overleg met gemeente en waterschap besloten dat bovengrondse 

afvoer naar bodempassage onhaalbaar is. 
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VGS 

Indien een verbeterd gescheiden stelsel (VGS) wordt toegepast zorgt de pompovercapaciteit 

(poc) voor een extra afvoer bovenop de landelijke afvoer. Uitgaande van een poc van 0,1 mm/uur 

en een beschikbare berging in het stelsel van 4 mm, bedraagt de resterende bergingsopgave 

circa. 16.088 m3. Deze resterende bergingsopgave kan worden ingevuld met bodempassage. 

Ook hier is geen rekening gehouden met infiltratieverliezen. Het aanleggen van een verbeterd 

gescheiden stelsel in combinatie met bodempassage is qua waterberging mogelijk.  

De gemeente en waterschap hebben aangegeven geen vgs-systeem te willen aanleggen.  

 

IT-riool 

In Figuur 2.7 is geprojecteerd waar een IT-riool kan worden aangelegd. De totaal beschikbare 

lengte van de aan te leggen IT-riolering bedraagt circa 3.300 m. 

 

 

 
Figuur 2.7 Ruimte voor een IT-riool (blauwe lijnen) 

 

In de Tabel 2.8 is voor een doorlatendheid van 3 m/d (k-waarde) van de bodem aangegeven 

hoeveel berging gecreëerd kan worden en wat de resterende opgave is.  
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Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd dat 75 % van het buisoppervlak bijdraagt aan de infiltratie 

van hemelwater, dat in het stelsel volledig gevuld is met water. 

 

 

Tabel 2.8 Berging bij toepassing IT-riool 

 

 k=3 m/dag 

Mogelijke lengte  3.300 meter 

Diameter buis 600 mm (worst-case) 

Infiltratie via IT-riool 13.996 m3/d 

Bergingsopgave berekend   5.214 m3 exclusief berging in de buis 

 

Bij een gemiddelde doorlatendheid van 3 m/dag, betekent dit dat nog circa 5.214 m3 berging 

elders gecreëerd moet worden. Met bodempassages is de benodigde berging goed realiseerbaar 

in de exploitatietekening. 

 

De GHG bevindt zich naar verwachting op circa NAP +8,3 m. Indien een dekking van 1,2 m 

boven de aan te brengen buizen gewenst is, kan het zijn dat bij hoge grondwaterstanden de buis 

gedeeltelijk gevuld is met grondwater. Hierdoor neemt de beschikbare berging in het stelsel af. 

Berging in het IT-stelsel is dan ook niet meegerekend in de benodigde waterberging.  

De gemeente Hardenberg heeft de ervaring dat in haar beheersgebied sterk ijzerhoudend 

grondwater voorkomt. Dit kan leiden tot een vroegtijdige afname van de infiltratiecapaciteit van 

IT-riolering door verstopping. 

Zo mogelijk wordt gekozen om het IT-stelsel volledig onder water te leggen. Het nadeel hiervan is 

wel dat de inhoud van het IT-stelsel niet meegenomen mag worden in de bergingsberekening. Dit 

komt ongeveer neer op 1,100 m3 (4 mm) waterberging. 

 
2.4.4 Conclusie en aanbevelingen 

Op basis van de berekeningen voor de verschillende systemen wordt geconcludeerd dat er voor 

het toepassen van bovengrondse afvoer voldoende ruimte aanwezig is wanneer er gerekend 

wordt zonder de infiltratiecapaciteit van de bodempassage en een peilstijging van 0,6 meter wordt 

toegestaan bij de maatgevende Velt en Vecht bui. Wordt de infiltratiecapaciteit wel meegerekend 

dan ontstaat extra bergingsruimte.  

 

Het effect van een VGS-stelsel op de bergingsopgave is beperkt. De extra afvoer (poc) en 

berging in het stelsel neemt  de benodigde berging af met circa 3.272 m3. Bij het toepassen van 

een VGS is net voldoende waterberging te realiseren in het gebied.  

 

Bij toepassing van een IT-riolering dient eveneens aanvullende berging gevonden te worden in de 

vorm van bodempassages. De beschikbare ruimte is ruim voldoende om een deze berging te 
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realiseren. Voor het IT-systeem is 5.214 m3 aanvullende waterberging nodig. Het grootste deel 

van het afstromende hemelwater infiltreert in de ondergrond.  

 

De combinatie tussen een IT-riool en bodempassage biedt daarmee de beste mogelijkheden voor 

het realiseren van de bergingsopgave. In deze situatie is het namelijk niet nodig om alle groene 

ruimte als waterberging in te richten, waardoor er ruimte over blijft voor andere 

inrichtingselementen. Het is wel aan te bevelen om de groene ruimte lager dan de omgeving aan 

te leggen om bij een calamiteit alsnog water kwijt te raken. 

Geadviseerd wordt om de bodempassage verspreid in het gebied aan te leggen. Dit vanwege het 

beperken van de leiding diameters en opstuwing in het rioleringssysteem.  

 

Op basis van de ervaring van de gemeente lijkt het verstandig om het IT-stelsel onder de 

grondwaterstand aan te leggen om verstopping door sterk ijzerhoudend grondwater te 

voorkomen. Hierdoor kan de berging in het IT-stelsel (1.100 m3) niet als berging meegerekend 

worden. 

 

Alternatieve oplossingen 

Een alternatieve oplossing is om ook waterberging op eigen terrein te realiseren. Dit kan 

bijvoorbeeld door: 

 Realiseren van waterberging op daken 

 Toepassen van groene daken voor een vertraagde afvoer 

 Toepassen van waterdoorlatende of waterpasserende verhardingen 

 Ondergrondse berging op eigen terrein 

 

Foutieve aansluitingen 

Om foutieve aansluitingen te voorkomen is bovengrondse afvoer wenselijk. Op een 

bedrijventerrein is echter sprake van relatief veel en zwaar verkeer. Het toepassen van gootjes 

voor bovengrondse afvoer van hemelwater richting de bergingsvoorzieningen is in een dergelijke 

situatie niet aan te bevelen. 

 
2.4.5 Keuze hemelwater afvoersysteem 

In overleg met de gemeente Hardenberg en Waterschap Velt en Vecht is besloten om voor het 

bedrijventerrein Heemserpoort een IT-systeem aan te leggen aangevuld met droogvallende 

retenties in de vorm van bodempassages. Geadviseerd wordt om veiligheidshalve een 

noodoverlaat vanuit het hemelwatersysteem op het oppervlaktewatersysteem van het waterschap 

te realiseren. In de nadere detaillering van het rioleringssysteem wordt dit verder uitgewerkt.  
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2.4.6 Effect MEGA-terreinen op waterhuishouding 

Het is onduidelijk of de terreinen van MEGA direct meegenomen worden in de ontwikkeling van 

het bedrijventerrein Heemserpoort.  

Qua watersysteem is gekozen voor een IT-systeem met bodempassages.  

In de voorgaande hoofdstukken is berekend dat 15.587 m3 waterberging gerealiseerd kan worden 

in de groene ruimte. Bij het achterwege laten van de MEGA-terreinen is er minder ruimte voor 

bodempassages beschikbaar.  

Berekend is dat de ruimte voor water afneemt met 4.126 m3. Zonder de MEGA-terreinen blijft er 

voldoende ruimte voor waterberging over, namelijk: 11.461 m3, zie Tabel 2.7.  

De resterende berging is ruimschoots voldoende om voor het gehele bedrijventerrein (inclusief 

verhardingen van de MEGA-terreinen) waterberging te realiseren.  

Het oppervlak binnen de MEGA-terreinen is 0,46 ha wegoppervlak, 7,64 ha uitgeefbaar terrein en 

2,11 ha groen oppervlak.  

Qua hemelwater structuur voorzien wij geen problemen. Het enige nadeel is dat de 

transportafstanden door het IT-riool naar de bodempassages groter wordt voor met name het 

oostelijke gedeelte van het bedrijventerrein. Dit heeft mogelijk consequenties voor de leiding 

diameter. Dit is overigens ook afhankelijk van het aangesloten verhard oppervlak.  

 

 
Figuur 2.8 Locaties MEGA  

 

MEGA 

MEGA 
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Door de MEGA-terreinen in mindering te brengen op de exploitatie heeft het plangebied een bruto 

oppervlak van 32,2 ha. Het verharde oppervlak is berekend op 20,8 ha. Op basis van de Velt en 

Vecht bui +20 % is de compensatie berging berekend op 14.129 m3 exclusief infiltratieverliezen.  

Wordt de retentieberekening voor een IT-systeem uitgevoerd zonder de MEGA-terreinen dan is 

berekende wateropgave 3.083 m3. Ook hieruit blijkt dat zonder de MEGA-terrein voldoende 

ruimte beschikbaar is om berging te realiseren.  
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2.4.7 Droogweerafvoer 

De droogweerafvoer (dwa) die binnen het plangebied vrijkomt wordt uiteindelijk afgevoerd naar 

de rioolwaterzuivering. Vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid is het wenselijk zo weinig 

mogelijk gemalen toe te passen. Indien één gemaal wordt toegepast in het midden van het 

plangebied bedraagt de grootste transportafstand circa 400- 500 m. Indien rekening wordt 

gehouden met een maximale diepte ligging van 3-4 m, de benodigde gronddekking en de extra 

waakhoogte is een maximale transportafstand van een vrijvervalleiding tot het gemaal van circa 

700 m af te leiden. Daaruit blijkt dat met één gemaal kan worden volstaan. 

 

In het waterhuishoudingsplan dienen voor het ontwerp van het dwa-stelsel de volgende 

randvoorwaarden aangehouden te worden: 

 Dwa aanbieden aan de voorzijde van de woningen/kantoren en bedrijven 

 Droogweerafvoer voor bedrijventerreinen: 0,5 m3/h·ha bruto oppervlak 

 Minimale gronddekking: 1,2 m 

 Maximale putafstand: 80 m 

 Minimale diameter riolen: beton ø300 mm 

 Maximale vulling: 50 % bij piekdebiet 

 Toe te passen leidingverhang (indien mogelijk) 

 Eerste 150 m 1:250 (4 ‰), minimaal (1:300) 

 Daarna 100 m 1:330 (3 ‰), minimaal (1:500) 

 Overige 1:500 (2 ‰), minimaal (1:500) 

 Minimale uitwendige afstand tussen kruisende riolen en duikers: 0,20 m; anders toepassen 

drukverdelende constructie 

 Het dwa-riool krijgt geen noodoverlaat 

 

De dwa-productie binnen het bedrijventerrein is berekend op afgerond 21,3 m3/h. Deze capaciteit 

is berekend op een effectief waterhuishoudkundige oppervlak van 42,5 ha x 0,5 m3/h·ha = 21,3 

m3/h. 
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2.5 Waterparagraaf 
 
2.5.1 Algemeen 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat voor het vaststellen van ruimtelijke 

plannen de watertoetsprocedure dient te worden doorlopen. Het doel van de Watertoets is 

om de waterbeheerders vroegtijdig te betrekken bij de ruimtelijke planvorming en 

waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar te maken in het plan.  

 

De gemeente Hardenberg ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark Heemserpoort ten noordwesten 

van de kern van Hardenberg. Het gaat om een plangebied van circa 42,5 hectare bruto, 

waarbinnen een bedrijventerrein van netto 28,3 ha wordt gerealiseerd. Globaal gezien ligt het 

plangebied op een maaiveldniveau van tussen de NAP +8,40 m en NAP +9,60 m.  

 

Het plan is diverse malen besproken met de gemeente Hardenberg en waterschap Velt en 

Vecht. 

 
2.5.2 Waterveiligheid 

Het plan ligt niet buitendijks of in de kern-, binnenbescherming- of buitenbeschermingzone 

van een waterkering. Het is daarom niet te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op 

de veiligheid van een waterkering. 

 

Grondwater 

De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op ongeveer NAP +7,6 m, de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand is ongeveer NAP +8,2 m. Er is in en om het gebied geen grondwateroverlast 

bekend. Bij een toekomstige maaiveldhoogte van NAP +9,0 m (schatting na egaliseren van het 

plangebied) zal de grondwaterstand geen overlast veroorzaken in dit plan en niet structureel 

afgevoerd worden.  De exacte maaiveldhoogte zal bij het opstellen van een grondbalans 

berekend worden. Het maaiveldniveau zal hierop worden aangepast. Hierdoor zal het plan 

‘grondwaterneutraal’ worden ontwikkeld.  

 

Ingrepen voortkomend uit dit plan zullen geen bodemlagen aantasten als gevolg waarvan het 

grondwatersysteem verandert. 

 

Oppervlaktewater 

Het plangebied ligt grotendeels binnen peilvak OYV130 (zomer- en winterpeil van NAP +6,95 m). 

Een klein deel in het noorden van het plangebied valt binnen het peilvak GLH001 (zomer- en 

winterpeil van respectievelijk NAP +7,20 en +7,00 m). Centraal in het plangebied loopt in de 

huidige situatie een (primaire) watergang, de afwatering is zuidwestelijk gericht.  
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Langs de Polendwarsweg is over een korte lengte een (secundaire) watergang aanwezig, welke 

aantakt op de eerder genoemde watergang. De bodemhoogte van de watergangen (circa NAP 

+7,7 m) ligt hoger dan het ingestelde peil. 

 

De aanwezige watergangen binnen het plangebied zullen verdwijnen. Hiervoor is een vergunning 

nodig van het waterschap. Naar aanleiding van dit plan zal geen extra oppervlaktewater (in 

verbinding staand met het oppervlaktewatersysteem) gecreëerd worden. Ook zal er niet direct 

geloosd worden op het oppervlaktewater.  

 

Het plan veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor of door het oppervlaktewatersysteem in de 

omgeving. 

 

Natuur 

Binnen en nabij het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft geen 

nadelige gevolgen voor waterafhankelijke natuur. 

 

DWA en RWA 

Het DWA en RWA worden gescheiden ingezameld. Het DWA wordt getransporteerd naar de 

RWZI. Het rioolstelsel en de RWZI zijn voldoende groot voor aansluiting van de uit dit plan 

voortkomende extra afvoer.  

 

Het verhard oppervlak neemt toe met circa 28,1 ha. Ter compensatie zal 19.360 m3 verwerkt 

moeten worden, waarbij is uitgegaan van de ‘Velt en Vecht bui 1998’ verhoogd met 20 % in 

verband met klimaatverandering en de toegestane landelijke afvoer van 1,2 l/s/ha. De benodigde 

berging wordt gerealiseerd in IT-riolering in combinatie met een aanvullende berging in 

bodempassages. De minimale berging dit nodig is, is berekend op circa 5.214 m3, waarbij 

rekening is gehouden met infiltratie-verliezen uit het IT-systeem tijdens de maatgevende Velt en 

Vecht bui. 

 

Door het toepassen van niet uitlogende bouwmaterialen wordt voorkomen dat het te infiltreren 

hemelwater het grond- en/of oppervlaktewater verontreinigt.  
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2.5.3 Wateraspecten 

Aan de hand van de ‘Handreiking Watertoets’ is het aspect water in het plan meegenomen. In de 

onderstaande tabel wordt aangegeven welke waterhuishoudkundige aspecten voor het 

bestemmingsplan relevant zijn. 

 

 

Tabel 2.9 Wateraspecten 

 

Waterhuishoudkundig 

aspect 

Toelichting Relevant Uitleg 

Veiligheid Waarborgen veiligheidsniveau Nee Het plangebied ligt binnendijks, er is geen 

verhoogd risico. 

Wateroverlast Reduceren wateroverlast, 

vergroten veerkracht 

watersysteem 

Ja Uitgangspunt is om hemelwater zo veel mogelijk 

vast te houden in het plangebied. 

Riolering Vasthouden-bergen-afvoeren Ja Het hemelwater en vuilwater wordt gescheiden 

ingezameld. Via berging in IT-riolering en wadi’s 

zal her hemelwater zo veel mogelijk 

vastgehouden worden. 

Watervoorziening Tegengaan nadelige effecten 

verandering ruimtegebruik op 

waterbehoefte 

Nee  

Volksgezondheid Minimaliseren risico water-

gerelateerde ziekten/plagen, 

reduceren verdrinkingsrisico 

Ja De volksgezondheid zal geen gevaar lopen 

doordat er geen functies komen, in of nabij het 

plangebied, die milieuhygiënische of 

verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen. In de 

dwa-riolering wordt geen noodoverlaat 

gerealiseerd.  

Bodemdaling Tegengaan (verdere) 

bodemdaling en reductie 

functiegeschiktheid 

Nee De zettingsgevoeligheid in de directe omgeving 

van het plangebied is naar verwachting gering. 

Grondwateroverlast Tegengaan 

grondwateroverlast 

Nee Het grondwater zit relatief diep, de kans op 

grondwateroverlast is daarmee zeer gering. 

Oppervlaktewaterkwaliteit Behoud/realisatie goede 

waterkwaliteit voor mens en 

natuur 

Nee Ingeschat wordt dat ten aanzien van de 

oppervlaktewaterkwaliteit geen nadelige effecten 

zullen optreden door toekomstige gebruikers van 

het bedrijventerrein. 
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Waterhuishoudkundig 

aspect 

Toelichting Relevant Uitleg 

Grondwaterkwaliteit Behoud/realisatie goede 

waterkwaliteit voor mens en 

natuur 

Nee Het plangebied ligt niet in of nabij een 

grondwaterbeschermings-gebied. Ingeschat 

wordt dat ten aanzien van de 

grondwaterkwaliteit geen nadelige effecten 

zullen optreden door toekomstige gebruikers van 

het bedrijventerrein.  

Verdroging Bescherming karakteristieke 

grondwaterafhankelijke 

ecologische waarden 

Nee Er zijn in het plangebied geen 

grondwaterafhankelijke ecologische waarden 

aanwezig, verdroging speelt daarom in het 

plangebied geen rol. Retentie wordt zo ingericht 

dat het niet droogvalt. 

Natte natuur Ontwikkeling/bescherming 

rijke, gevarieerde en 

natuurlijke aquatische natuur 

Nee Er is in het plangebied geen natte natuur 

aanwezig, beïnvloeding ervan speelt daarom in 

het plangebied geen rol.  

Inrichting en beheer Ontwerp, inrichting en beheer 

van ‘watervoorzieningen’ 

Ja In het ontwerp van het watersysteem wordt 

rekening gehouden dat beheer goed mogelijk is. 
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3 Verkennend bodemonderzoek 

3.1 Inleiding  
Tauw heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein Heemserpoort te 

Hardenberg. De aanleiding voor dit bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een 

bedrijventerrein. 

 

Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen 

verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond en in het grondwater in gehalten boven de 

streefwaarde of achtergrondwaarde. 

 
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
Het veldwerk is op 9 en 18 juni 2010 uitgevoerd door Wim Smale en Patrick van der Sluis 

(certificaatnummer K54913/01). De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in Tabel 3.1.  

 

 

Tabel 3.1 Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden  

 

Omschrijving Aantal 

Oppervlakte onderzoekslocatie in m2 7.000 

Veldwerk  

Boring tot 0,5 m -mv 13 (7 t/m 19) 

Boring tot 3,0 m –mv * 4 (3 t/m 6) 

Boring met peilbuis (3,0 m -mv) 2 (1, 2) 

Chemische analyses  

Aantal bovengrond 3 

Aantal ondergrond 2 

Totaal grondmengmonsters 1) 5 

Totaal grondwater 2) 2 
1) Lutum, organische stof, metalen (barium, kobalt, molybdeen, lood, zink, cadmium, koper, nikkel, kwik en chroom), 

PCB (7), PAK(10) en minerale olie (GC) 
2) Metalen (barium, kobalt, molybdeen, lood, zink, cadmium, koper, nikkel en kwik), BTEXN, CKW en minerale olie (GC) 

De situering van de monsterpunten is weergegeven in bijlage 1-1. 

 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader 
bodembeheer, waaronder veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek goed en betrouwbaar 
volgens door de overheid opgestelde protocollen en programma’s zijn/worden uitgevoerd. Tauw bv 
is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-
protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de 
opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij interne 

opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 
bodemkwaliteit hieraan stelt.
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Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor 

het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek: 

 VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

 VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

 

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 

van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 

opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar, maar ook dat er geen 

belangenverstrengeling is of kan optreden in relatie tot andere Tauw-projecten of andere 

opdrachtgevers. 

 
3.3 Toetsingskader 
 
3.3.1 Bodem 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering 

2009 en het Besluit bodemkwaliteit ingegaan per 1 juli 2008. Dit toetsingskader bestaat uit 

Achtergrondwaarden (AW) voor grond, Streefwaarden voor grondwater en Interventiewaarden 

voor grond en grondwater. De Tussenwaarden zijn gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor grond en  

T = ½(S + I) voor grondwater. 

 

De wijze van weergave in de navolgende tabellen staat vermeld in het onderstaande overzicht. 

 

 

Tabel 3.2 Overzicht toetsingskader  

 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ 

> I-waarde +++ 

 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de toetsingswaarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de toetsingswaarden voor het locatiespecifieke bodemtype. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de gemeten gehalten aan organische stof (humus) en lutum 

(kleifractie). De berekende locatiespecifieke toetsingswaarden en verdere bijzonderheden zijn 

weergegeven in een locatiespecifieke toetsingstabel. Deze tabel vindt u in bijlage 1-3. De 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 1-4. 
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3.4 Veldwaarnemingen en metingen 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die duiden op de 

aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Wel is een met puin- en asfaltgranulaat verhard 

pad aanwezig. 

 

Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen asbestverdacht materiaal 

waargenomen. 

 

U vindt in bijlage 1-2 in de boorprofielen een overzicht van alle zintuiglijke waarnemingen. 

 
3.5 Resultaten grond 
In Tabel 3.3 wordt een overzicht gegeven van de analyseresultaten en de toetsing van de grond. 

 

 
Tabel 3.3 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie  
 
Monsteromschrijving 1, 3, 4, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

2, 5, 10, 11, 12, 13 1, 3, 4  2, 5, 6 6, 7, 8, 9 

Diepte (m -mv) (0,0-0,5) (0,0-0,5) (0,5-2,0) (0,5-2,0) (0,15-0,65)  

Lutum (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Humus (%) 3,0 7,0 1,0 1,0 3,0 

 

METALEN 

barium (Ba) * <15   <15   <15   <15   <15   

cadmium (Cd)  <0,17 - <0,17 - <0,17 - <0,17 - <0,17 - 

kobalt (Co)  2,2 - 2,6 - 13 + 18 + 3,6 - 

koper (Cu)  <5,0 - <5,0 - <5,0 - <5,0 - <5,0 - 

kwik (Hg) <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - 

lood (Pb)  <13 - <13 - <13 - <13 - <13 - 

molybdeen (Mo)  <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - 

nikkel (Ni)  <3,0 - <3,0 - <3,0 - <3,0 - <3,0 - 

zink (Zn)  <17 - <17 - <17 - <17 - <17 - 

 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (som 10) 0,17 - 0,46 - n.a. - 0,24 - 0,20 - 

 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB's (som 7)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

 

MINERALE OLIE 

fracties (C10-C40)  <20 - <20 - <20 - <20 - <20 - 

n.a.:niet aantoonbaar 

* Uit de nieuwsbrief van SenterNovem van 2 april 2009 blijkt dat de normen voor barium in grond vanaf 1 april 2009 tijdelijk buiten 

werking zijn gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van menselijk handelen, kan het bevoegd gezag dit gehalte 

beoordelen op basis van de voormalige interventiewaarden 
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3.6 Resultaten grondwater 
In Tabel 3.4 wordt een overzicht gegeven van de analyseresultaten en de toetsing van het 

grondwater. 

 

 
Tabel 3.4 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 1  2     

Filterdiepte (m -mv) (2,0-3,0) (2,0-3,0)    

 

METALEN 

barium (Ba)  170 + 120 +       

cadmium (Cd)  <0,80 - <0,80 -       

kobalt (Co)  <5,0 - <5,0 -       

koper (Cu)  20 + 6,5 -       

kwik (Hg)  <0,05 - <0,05 -       

lood (Pb)  <10 - <10 -       

molybdeen (Mo)  <3,0 - <3,0 -       

nikkel (Ni)  <10 - <10 -       

zink (Zn)  67 + 76 +       

 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen  <0,20 - <0,20 -       

ethylbenzeen  <0,30 - <0,30 -       

tolueen  <0,30 - <0,30 -       

xylenen (som)  n.a. - n.a. -       

styreen  <0,30 - <0,30 -       

naftaleen  <0,050 - <0,050 -       

 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride  <0,10 - <0,10 -       

dichloormethaan  <0,20 - <0,20 -       

1,1-dichloorethaan  <0,60 - <0,60 -       

1,2-dichloorethaan  <0,60 - <0,60 -       

1,1-dichlooretheen  <0,10 - <0,10 -       

1,2-dichl.etheen 

(cis+trans)  

n.a. - n.a. -       

dichloorpropaan  n.a. - n.a. -       

trichloormethaan  <0,60 - <0,60 -       

1,1,1-trichloorethaan  <0,10 - <0,10 -       

1,1,2-trichloorethaan  <0,10 - <0,10 -       

tri(chlooretheen)  <0,60 - <0,60 -       

tetra(chloormethaan)  <0,10 - <0,10 -       

tetrachl.etheen (per)  <0,10 - <0,10 -       

 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) <100 - <100 -       

tribroommethaan 

(bromoform)  

<0,60 << <0,60 <<       

n.a. niet aantoonbaar 

<< concentratie is kleiner dan de rapportagegrens en/of T-waarde 
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3.7 Samenvatting en conclusies 
In de mengmonsters van de bovengrond en de grond onder de halfverharding (puin/asfalt) zijn 

geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in gehalten boven de achtergrondwaarde 

en/of rapportagegrens. 

 

In de mengmonsters van de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten van kobalt aangetoond 

boven de achtergrondwaarden.  

 

In het grondwater zijn behoudens licht verhoogde concentraties van barium, koper en zink geen 

van de geanalyseerde parameters aangetoond in concentraties boven de streefwaarde en/of 

rapportagegrens. 

 

Resumerend kan op basis van de onderzoeksresultaten worden gesteld dat de locatie nagenoeg 

vrij is van verontreinigingen.  

 

Door middel van dit bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de 

locatie vastgelegd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat op de locatie 

enkele stoffen zijn aangetroffen, waarvan de concentraties de achtergrondwaarden of 

streefwaarden overschrijden. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er ons inziens geen milieuhygiënische belemmeringen 

aanwezig voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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4 Akoestisch onderzoek verkeerslawaai 

4.1.1 Inleiding 

De gemeente Hardenberg ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark Heemserpoort ten noordwesten 

van de kern van Hardenberg. Het bedrijventerrein sluit aan de noordkant aan het bedrijventerrein 

Haardijk I en II. Het gaat om een plangebied van circa 50 hectare bruto, waarbinnen een 

bedrijventerrein met bedrijfswoningen van netto 25 ha wordt gerealiseerd. Voor de nieuwe 

bedrijfswoningen is een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting van de omliggende wegen 

noodzakelijk. In Figuur 4.1 is de ontwikkelingslocatie weergegeven.  

 

 

 
Figuur 4.1 Ligging ontwikkelingslocatie 

 
4.1.2 Onderzoek 

In opdracht van BugelHajema Adviseurs B.V. is door Tauw een akoestisch onderzoek verricht 

naar wegverkeerslawaai in het plangebied Heemserpoort in Hardenberg.  

 

De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting van de omliggende 

wegen op het plangebied. Hiertoe is de ligging van de geluidcontouren van deze wegen ten 

opzichte van de grenswaarden uit de Wgh inzichtelijk gemaakt. Bij de invulling van het 

plangebied kan rekening worden gehouden met de ligging van deze geluidcontouren.  
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De gewenste ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling 

toch mogelijk te maken zal het bestemmingsplan worden herzien. In dat kader vindt dit onderzoek 

plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). 

 
4.2 Wetgeving 
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving van de Wet geluidhinder, de geluidzones, de 

geluidhindernormen en de ontheffingsmogelijkheden gegeven.  

 
4.2.1 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus 

opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) 

en binnennormen (binnenwaarde). De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere 

geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd 

industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en 

rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van 

toepassing zijn.  

 
4.2.2 Geluidzone wegverkeerslawaai 

De breedte van geluidzones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in 

Tabel 4.1.  

 

 
Tabel 4.1 Breedte van geluidzones langs wegen 

 

Aantal rijstroken Geluidzones buitenstedelijk gebied  Geluidzones stedelijk gebied  

Weg met één of twee rijstroken 250 meter 200 meter  

Weg met drie of vier rijstroken 400 meter 350 meter 

Weg met vijf of meer rijstroken 600 meter - 

Bron: artikel 74 Wet geluidhinder 

 

Wanneer een nieuw (of gewijzigd) bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidgevoelige 

bebouwing in de geluidzone van een weg te realiseren is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. 

Bij de uitvoering van het akoestisch onderzoek wordt het Reken- en meetvoorschrift  

geluidhinder 2006 gehanteerd. 

 

Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de N343-Jachthuisweg, de Polenweg, de Kroondijk 

en de Heemserveldweg. De overige wegen in en in de omgeving van het plangebied zijn 

vanwege de relatief lage etmaalintensiteiten, de relatief grote afstand tot het plangebied of door 

afschermende werking van tussenliggende bebouwing, akoestisch niet relevant.  
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Het is niet de verwachting dat de voorkeursgrenswaarde in het plangebied door deze wegen 

wordt overschreden. 

 
4.2.3 Geluidhindernormen wegverkeerslawaai 

De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeursgrenswaarde en een maximaal 

aan te vragen ontheffingswaarde. In de Wet geluidhinder worden grenswaarden gesteld voor de 

dosismaat Lden. Deze zijn opgenomen in Tabel 4.2. De geluidbelasting ten gevolge van de  

N343-Jachthuisweg, de Polenweg, de Kroondijk en de Heemserveldweg wordt getoetst aan de 

grenswaarden voor nieuwe woningen voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

 

 

Tabel 4.2 Geluidhindernormen nieuwbouw Lden 

 

Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB] Geluidgevoelig gebouw Voorkeursgrenswaarde [dB]

Buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom Binnenwaarde 

Nieuwe woningen 48 53 63 33 

 

De dosismaat Lden is een gemiddeld geluidniveau over het etmaal en wordt berekend volgens de 

volgende formule:  

 















10

10

10

5

10 1081041012
24

1
log10

nighteveningday LLL

denL [dB] 

 

Lday, Levening en Lnight zijn de A-gewogen gemiddelde geluidniveaus (LAeq). 

 

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift 

geluidhinder 2006 mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of 

andere geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller 

worden van het verkeer in de toekomst. De aftrek bedraagt maximaal: 

 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen  

70 km/uur of meer bedraagt 

 5 dB voor overige wegen 

 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie 

(Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft 

 

In het onderzoek is voor de N343 – Jachthuisweg (80 km/uur) de aftrek van 2 dB toegepast en 

voor de overige wegen (60 km/uur) de aftrek van 5 dB. 
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4.2.4 Ontheffingsmogelijkheden Wet geluidhinder 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan binnen de systematiek van de  

Wet geluidhinder een hogere grenswaarde (ontheffing op de geluidbelasting) worden verleend 

door de gemeente Hardenberg. Voorwaarde is dat het toepassen van maatregelen gericht op het 

terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of overwegende bezwaren van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol spelen. Het 

onderzoeken en toepassen van maatregelen gebeurt in de volgende volgorde: 

 Bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluiddempers voor railverkeer, het reduceren 

van de hoeveelheid verkeer, het aanpassen van de rijsnelheid of het toepassen van 

geluidreducerend wegdek 

 Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of –wallen 

 Ontvangermaatregelen, zoals het toepassen van gevelisolatie 

 Het aanvragen van ontheffing 

 

In situaties, waarbij de maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, kan een  

dove gevel worden toegepast om woningbouw toch mogelijk te maken. Een dergelijke gevel heeft 

geen te openen delen in geluidgevoelige ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidnormen niet is 

vereist. De binnenwaarde in de woning van 33 dB Lden dient wel te worden gewaarborgd. 

 

Prestatie-eisen ten aanzien van de minimale geluidwering van de buitengevel van woningen en 

andere gebouwen zijn beschreven in het Bouwbesluit. Bij het vaststellen van de minimale 

geluidwering dient de maximaal toelaatbare binnenwaarde gebaseerd op de Wet geluidhinder als 

uitgangspunt te worden gehanteerd. Bij de bepaling van de minimale geluidwering van de gevel 

wordt uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting van wegen exclusief de correctie volgens  

art. 110g Wgh. 

 
4.3 Uitgangspunten 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten besproken. 

 
4.3.1 Tekeningen en documenten 

In het onderzoek zijn de volgende tekeningen en documenten als uitgangspunt gehanteerd: 

 Verkeersgegevens aangeleverd door gemeente Hardenberg  

 Geonoise_model_Hardenberg aangeleverd door de gemeente Hardenberg voor planstudie 

N34. Met de gemeente Hardenberg is overeengekomen dat dit model voor dit onderzoek 

gebruikt kan worden 

 
4.3.2 Rekenmethode 

Bij de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van 

Standaard Rekenmethode II (SRMII) op basis van de ministeriële Reken- en meetvoorschrift 

geluidhinder 2006. Ten behoeve van de berekening van de geluidbelasting is een akoestisch 

rekenmodel opgesteld in Geomilieu versie 1.51. 
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In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 

 Bodemfactor omgeving (Bf): 0,5 (0,0 = akoestisch harde bodem en 1,0 akoestisch zachte 

bodem) 

 Bodemfactor wegen: 0,0 

 Zichthoek: 2 graden 

 Maximaal aantal reflecties: 1 

 Meteorologische correcties: standaard RMV2006 - SRM II 

 Luchtdemping: standaard RMV2006 - SRM II 

 
4.3.3 Waarneempunten 

In het rekenmodel is over het plangebied een grid met waarneempunten gemodelleerd. De 

geluidbelasting op de waarneempunten is op 7,5 meter hoogte berekend. Deze hoogte is 

representatief voor een eengezinswoning en in de praktijk is de geluidbelasting op deze hoogte 

maatgevend. In Figuur 4.2 is het grid met waarneempunten weergegeven. 

 

 

 
Figuur 4.2 Grid met waarneempunten op 7,5 meter hoogte over de planlocatie 
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4.4 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid 
In het onderzoek is de geluidbelasting van het wegverkeer over de N343-Jachthuisweg, de 

Polenweg, de Kroondijk en de Heemserveldweg berekend. In Tabel 4.3 zijn de 

etmaalintensiteiten en de voertuigverdelingen in de klassen lichte motorvoertuigen, middelzware 

motorvoertuigen en zware motorvoertuigen opgenomen. De verkeersgegevens zijn aangeleverd 

door de gemeente Hardenberg.  

 

 

Tabel 4.3 Verkeersprognose 2020 

 

    Voertuigverdeling 

dag 

Voertuigverdeling 

avond 

Voertuigverdeling 

nacht 

Wegvak 

 

Etmaalintensiteit 

2020 

[mvt/etm] 

Daguur 

% 

Avonduur 

% 

Nachtuur 

% 

LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

N343 - 

Jachthuisweg 

14.500 6,81 2,94 0,81 86,85 7,44 5,71 89,06 6,34 4,60 87,14 6,61 6,25 

Polenweg 550 6,99 2,92 0,56 77,67 15,22 7,12 81,49 12,61 5,90 81,51 11,11 7,38 

Kroondijk 103 6,99 3,00 0,50 97,00 2,00 1,00 97,05 1,95 1,00 98,00 1,00 1,00 

Heemserveldweg 103 6,99 3,00 0,50 97,00 2,00 1,00 97,05 1,95 1,00 98,00 1,00 1,00 

LV = Lichte motorvoertuigen; MV = middelzware motorvoertuigen; ZV = zware motorvoertuigen 

 

De maximale snelheid op de N343-Jachthuisweg bedraagt 80 km/uur en op de overige wegen  

60 km/uur. Bij de berekeningen is volgens opgave van de gemeente Hardenberg uitgegaan van 

het type wegdek dichtasfaltbeton (DAB). 

 
4.5 Resultaten 
In Figuur 4.3 en bijlage 5 zijn de geluidcontouren inclusief de aftrek volgens artikel 110 Wgh van de 

omliggende wegen in het plangebied weergegeven ten opzichte van de voorkeursgrenswaarde 

(groen – geluidbelasting <48 dB) en de maximaal toelaatbare grenswaarde buiten de bebouwde 

kom (geel – geluidbelasting 48-53 dB) en binnen de bebouwde kom (rood – geluidbelasting 53-63 

dB). In het paarse vlak is de geluidbelasting groter dan 63 dB. 

 

De geluidbelasting van de N343 – Jachthuisweg is maatgevend. De geluidbelasting van de 

Polenweg in mindere mate. De geluidbelasting van de Kroondijk en de Heemserveldweg op het 

plangebied is verwaarloosbaar. 
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Binnen het groene vlak (geluidbelasting <48 dB)  wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit 

de Wgh. Binnen het gele vlak (geluidbelasting 48-53 dB), rode vlak (geluidbelasting 53-63 dB) en 

paarse vlak (geluidbelasting >63 dB) zijn de volgende twee scenario’s mogelijk. 

 
4.5.1 Scenario 1: Plangebied ligt buiten de bebouwde kom, maximaal toelaatbare 

grenswaarde is 53 dB 

Als de planlocatie buiten de bebouwde kom komt te liggen en er nieuwe bedrijfswoningen binnen 

het gele vlak (geluidbelasting 48-53 dB) worden gerealiseerd moet voor deze woningen een 

hogere grenswaarde worden vastgesteld. Realisatie van nieuwe bedrijfswoningen in het rode en 

paarse vlak is alleen mogelijk door toepassing van dove gevels. 

 
4.5.2 Scenario 2: Plangebied ligt binnen de bebouwde kom, maximaal toelaatbare 

grenswaarde is 63 dB 

Als de planlocatie binnen de bebouwde kom komt te liggen en er nieuwe bedrijfswoningen binnen 

het gele en rode vlak (geluidbelasting 48-63 dB) worden gerealiseerd moet voor deze woningen 

een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Realisatie van nieuwe bedrijfswoningen in het 

paarse vlak is alleen mogelijk door toepassing van dove gevels. 
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Figuur 4.3 Geluidcontouren op 7,5 meter inclusief aftrek 110g Wgh 

 
4.5.3 Vervolg 

Bij de invulling van het plangebied kan rekening gehouden worden met de ligging van de 

geluidcontouren uit dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat met name de N343 – Jachthuisweg 

een belangrijke geluidbron is. Door de afstand van de bedrijfswoningen tot deze weg te vergroten 

en voldoende afscherming door bedrijfsgebouwen te realiseren kan het akoestische klimaat bij 

deze woningen worden verbeterd.  

 

Bij de definitieve invulling van het plangebied zal de geluidbelasting op woningniveau moeten 

worden berekend en worden getoetst aan de Wgh en indien nodig hogere grenswaarden moeten 

worden aangevraagd.  
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Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat dan ook de (cumulatieve) geluidbelasting als gevolg van 

de nabij de woningen gelegen nieuwe bedrijven onderzocht zal moeten worden. 

 
4.6 Samenvatting 
In opdracht van BugelHajema Adviseurs B.V. is door Tauw een akoestisch onderzoek verricht 

naar wegverkeerslawaai in het plangebied Heemserpoort in Hardenberg.  

 

De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting van de omliggende 

wegen op het plangebied. Hiertoe is de ligging van de geluidcontouren van deze wegen ten 

opzichte van de grenswaarden uit de Wgh inzichtelijk gemaakt. Bij de invulling van het 

plangebied kan rekening worden gehouden met de ligging van deze geluidcontouren.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting van de N343 - Jachthuisweg maatgevend is en dat 

bij de invulling van het plangebied rekening moet worden gehouden met de geluidbelasting van 

deze weg door bijvoorbeeld de afstand tot de weg te vergroten en voldoende afschermende 

werking van bedrijfsgebouwen te realiseren. Bij nieuwbouw van woningen binnen de zone van 

deze weg moet rekening worden gehouden met hogere grenswaarden en op korte afstand van de 

weg met dove gevels. Als het plangebied binnen de bebouwde kom komt te liggen is een hogere 

maximaal toelaatbare grenswaarde mogelijk en kan op kortere afstand van de weg gebouwd 

worden.  
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5 Onderzoek externe veiligheid 

De gemeente Hardenberg ontwikkelt het nieuwe bedrijvenpark Heemserpoort ten noordwesten 
van de kern van Hardenberg. Het bedrijventerrein sluit aan de noordkant aan bij bedrijvenpark 
Haardijk. Het gaat om een plangebied van bruto circa 42 hectare, waarbinnen een 
bedrijventerrein van netto 25 ha wordt gerealiseerd.  
Voor het plangebied is een structuurvisie en een globale stedenbouwkundige schets gemaakt. 
BügelHajema detailleert deze schets verder tot een stedenbouwkundig plan, waarna een 
bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan moeten worden opgesteld. Ter onderbouwing van 
dit plan voert Tauw een aantal milieukundige onderzoeken uit, waaronder deze quickscan externe 
veiligheid. 
 
Het plangebied is aangegeven in Figuur 5.1. Tevens zijn hierin risicobronnen (rood) en kwetsbare 
objecten (groen) opgenomen. 
 
 

 
Figuur 5.1 Ligging plangebied Heemserpoort 

Bedrijvenpark 
Haardijk
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5.1 Wetgeving externe veiligheid 
Het wettelijk kader voor externe veiligheid wordt gevormd door regelgeving bij drie verschillende 

typen risicobronnen: 

 Voor wat betreft verkeer over de weg, het spoor en over het water, is dit vastgelegd in de 

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Medio 2011 zal deze circulaire worden 

vervangen door het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) 

 Voor buisleidingen gelden officieel nog de circulaire zonering langs hogedruk 

aardgastransportleidingen (1984) en de circulaire zonering langs K1-,K2-, en K3-

transportleidingen (1991). Binnenkort worden deze circulaires vervangen door het Besluit (en 

de Regeling) externe veiligheid Buisleidingen (Bevb) 

 Voor inrichtingen gelden het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en de Regeling 

Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) 

 

Alle bovengenoemde regelgeving gaat in op twee typen risico’s: het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico.  

 

Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico op een plaats buiten een inrichting of transportroute, 

uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats 

zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting of 

op die transportroute, waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel 

betrokken is. Het PR wordt weergegeven met veiligheidscontouren. De 10-6 jr-1 PR-contour wordt 

als wettelijke grenswaarde gehanteerd. Ter plaatse van de 10-6 jr-1 PR-contour is de kans op 

overlijden exact één persoon per miljoen jaar. Binnen deze contouren mogen kwetsbare objecten, 

zoals woningen, niet voorkomen. 

 

Het groepsrisico (GR) is de jaargemiddelde kans dat een groep van bepaalde omvang dodelijk 

slachtoffer wordt van een ongeval. Het GR is mede afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in de 

omgeving van de inrichting of transportroute en wordt gepresenteerd in de zogenaamde f(N)-

curve. Dit is een grafiek waarin het aantal mogelijke slachtoffers (N) als gevolg van een incident 

wordt uitgezet tegen de kans (f) op betreffend incident. Op de horizontale as is de groepsgrootte 

in aantal dodelijke slachtoffers (N) weergegeven. De personen die binnen de 1 % letaliteitsgrens, 

het zogenaamde invloedsgebied, aanwezig zijn, bepalen het groepsrisico. Richtwaarde voor het 

groepsrisico is de oriëntatiewaarde. 
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Een risicobron moet worden beschouwd wanneer deze bron invloed heeft in het plangebied. De 

regelgeving per type bron verschilt hierin: 

 Conform de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, worden aan het gebied 

verder dan 200 meter van een transportroute doorgaans geen ruimtelijke beperkingen 

gesteld. Daarom wordt transport over de weg, over het spoor of over het water niet 

beschouwd wanneer de dichtst bijzijnde transportroute verder dan 200 meter van het 

plangebied ligt 

 Voor buisleidingen geldt de circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen. In 

deze circulaire zijn toetsingsafstanden opgenomen waarbinnen bebouwing wordt afgeraden. 

Daarnaast is een minimale afstand tot de buisleiding opgenomen waarbinnen zonder meer 

niet mag worden gebouwd 

 Conform het BEVI moeten voor inrichtingen effecten worden bepaald wanneer het plangebied 

(gedeeltelijk) in het invloedsgebied van de inrichting ligt. In de bijlagen van de REVI zijn voor 

categoriale inrichtingen afstanden opgenomen voor het plaatsgebonden risico en het 

invloedsgebied. Buiten het invloedsgebied is het effect van de risicovolle inrichting zodanig 

beperkt, dat hiermee bij ruimtelijke ontwikkelingen geen rekening hoeft te worden gehouden. 

Voor niet-categoriale inrichtingen zijn geen afstanden bekend. Hiertoe moet op basis van 

(eventueel bestaande) berekeningen ten behoeve van de milieuvergunning een 

invloedsgebied worden aangehouden 

De inventarisatie van mogelijke risicobronnen is uitgevoerd in het volgende hoofdstuk. 

 

Nieuw beleid 

Voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen zal de wetgeving waarschijnlijk binnenkort 

veranderen. Ook het externe veiligheidsbeleid voor wat betreft buisleidingen zal worden 

aangepast. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Het huidige beleid in de vorm van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zal 

vervangen worden door het Besluit transportroutes Externe Veiligheid. De circulaire heeft hier in 

november 2009 al een voorschot op genomen en is gedeeltelijk aangepast. Met de introductie 

Van het Btev zal de circulaire volledig komen te vervallen. 

In het Btev is zoveel mogelijk aangesloten bij het Besluit externe veiligheid Inrichtingen. Dit geldt 

onder meer voor de formulering en beoordeling van het PR en GR en de verantwoordingsplicht 

Groepsrisico.  

 

In het Btev wordt het Basisnet geïntroduceerd. Dit is een fundamentele wijziging ten opzichte van 

de circulaire. Het basisnet is een routeringsstelsel voor Rijksinfracstructuur (wegen, waterwegen 

en spoorlijnen) waarbij voor routes een gebruiksruimte en voor ruimtelijke ontwikkeling een 

veiligheidszone kan worden opgelegd.  
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De voorschriften voor wegen, waterwegen en spoorlijnen verschillen onderling en door het 

routeringsstelsel hangen de voorschriften ook af van het gebruik van het traject waarlangs de 

ontwikkeling is gelegen. Daar waar gegevens beschikbaar zijn wordt op het nieuwe beleid 

ingegaan. 

 

Buisleidingen 

Naar verwachting wordt binnenkort het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht. 

Conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen moeten effecten nader worden onderzocht 

bij overschrijding van het GR of wanneer het groepsrisico met meer dan 10 % toeneemt ten 

gevolge van de planontwikkeling. Daarnaast geldt een belemmeringszone rondom de buisleiding 

waarbinnen niet mag worden gebouwd. 
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5.2 Inventarisatie risicobronnen 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de risicobronnen in en in de buurt van het plangebied. 

Hierbij wordt ingegaan op het transport van gevaarlijke stoffen en op risicovolle inrichtingen. 

 
5.2.1 Transport gevaarlijke stoffen 

Het transport van gevaarlijke stoffen kan op verschillende manieren plaatsvinden, te weten: 

 Transport over de weg 

 Transport per spoor 

 Transport over het water 

 Transport via buisleidingen 

 

Hieronder wordt per transportmogelijkheid aangegeven wat de te verwachten risico’s zijn. 

 
5.2.2 Transport over de weg 

Binnen een kilometer van het plangebied lopen geen snelwegen die zijn opgenomen in het 

Basisnet Weg. Wel heeft de gemeente Hardenberg een rapportage aangereikt van een recent 

uitgevoerde berekening voor het nabijgelegen bestemmingsplan Pruttieshoek. Hierin is 

aangegeven dat gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de N34 en de N343.  

 De N34 ligt meer dan 500 meter van het plangebied. Daarmee zijn geen risico’s te 

verwachten door transport van gevaarlijke stoffen over deze weg 

 De N343 grenst direct aan het plangebied. In betreffende rapportage is op basis van de data 

jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat uitgegaan dat van over deze weg jaarlijks 1.132 

transporten van gevaarlijke stoffen gaan waarvan 33 transporten van LPG (prognose 2020). 

In de CPR 18e zijn drempelwaarden opgenomen voor vervoersintensiteiten 

 Bij minder dan 2.300 voertuigbewegingen LPG en bij minder dan 7.500 

voertuigbewegingen gevaarlijke stoffen wordt per definitie voldaan aan het 

plaatsgebonden risico 

 Voor de situatie ter hoogte van het plangebied (industrieterrein à 40 personen per ha, 

één zijde van de weg) gelden voor het groepsrisico drempelwaarden van 1000 

transporten LPG of totaal 6.000 transporten per jaar 

De intensiteiten op de N343 zijn lager dan de aangegeven drempelwaarden. Bovendien zijn de 

aangegeven vervoersintensiteiten van toepassing op de N343 ten zuiden van de N34. Aangezien 

de N343 ten noorden van de N34 niet is opgenomen in de tellingen van Rijkswaterstaat, zijn de 

intensiteiten ter hoogte van het plangebied naar verwachting lager. De grenswaarde voor het 

plaatsgebonden risico wordt daardoor niet overschreden en het groepsrisico is significant lager 

dan de oriëntatiewaarde. Daarmee zijn lage risico’s te verwachten als gevolg van transport van 

gevaarlijke stoffen over deze weg. Deze hoeven niet nader te worden onderzocht. 
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5.2.3 Transport over het spoor 

Binnen een kilometer van het plangebied lopen geen spoorwegen. Daarom is voor het plan geen 

risico te verwachten als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen over het spoor. 

 
5.2.4 Transport over het water 

Binnen een kilometer van het plangebied lopen geen vaarwegen. Daarom is voor het plan geen 

risico te verwachten als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen over het water. 

 
5.2.5 Transport via buisleidingen 

Op de risicokaart, zoals weergegeven in Figuur 5.1, is te zien dat buisleiding N-527-40-KR door 

het plangebied heen loopt. Deze leiding heeft een diameter van 6,25 inch en een werkdruk van 

40 bar. 

 

Bestaand beleid 

De circulaire zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen geeft voor dit type buisleidingen 

een inventarisatieafstand van 20 meter. Aangeraden wordt binnen deze zone niet te bouwen. 

Binnen 4 meter van de buisleiding is bouwen zonder meer niet toegestaan.  

 

Nieuw beleid 

Waarschijnlijk wordt de wetgeving rondom buisleidingen in 2011 aangepast en wordt het Besluit 

externe veiligheid Buisleidingen (Bevb) van kracht. Daarom is deze situatie ook beschouwd 

vanuit het toekomstige beleid. 

De Gasunie adviseert voor dit type buisleidingen een inventarisatieafstand van 70 meter. 

Wanneer binnen deze afstand van de buisleiding activiteiten worden gerealiseerd waar mensen 

aanwezig zijn, dient het groepsrisico te worden bepaald en bij een toename boven de 

oriëntatiewaarde of een toename groter dan 10 % dient het groepsrisico te worden verantwoord 

door het bevoegd gezag. Daarnaast is in het Bevb een belemmeringsstrook van 5 meter 

voorgeschreven. Hierbinnen mag niet worden gebouwd. 

 

Conclusie 

Bij de exacte invulling van het plangebied moet rekening gehouden worden met de 

belemmeringsstrook van 4 meter bij huidig beleid en 5 meter conform het Bevb. Daarnaast moet 

wanneer er binnen 70 meter van de leiding (kwetsbare) objecten1 worden gepland, een 

groepsrisico-berekening uitgevoerd worden.  

De buisleiding vormt hiermee met de voorschriften een randvoorwaarde voor de invulling van het 

plangebied, maar geen knelpunt voor de ontwikkeling. 

 

                                                        
1 Het Bevb verwijst voor wat betreft kwetsbare objecten naar het BEVI. Hierin staan als (beperkt) kwetsbare objecten onder meer 
aangegeven dienst- en bedrijfswoningen, kantoorgebouwen en winkels. 
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5.3 Bedrijvigheid 
Op basis van de risicokaart zijn drie bedrijven nabij het plangebied geïdentificeerd die een 

risicobron kunnen vormen: 

 Automobielbedrijven Mastenbroek beschikt over een LPG-tankstation. De effectafstand van 

deze inrichting is 150. De inrichting ligt op 800 meter van het plangebied. Daarom is voor het 

plangebied geen risico te verwachten als gevolg van deze inrichting 

 De inrichtingen Enorm Veneberg en V.o.f. Plaggenmarsch Tuinmeubelen hebben beide een 

vergunning voor opslag en handel in consumentenvuurwerk. Beide inrichtingen vallen onder 

het vuurwerkbesluit. In het vuurwerkbesluit zijn in relatie tot consumentenvuurwerk 

veiligheidsafstanden aangegeven van maximaal 48 meter. De inrichtingen liggen op 300 

respectievelijk 350 meter van het plangebied. Daarmee hebben deze bedrijven qua externe 

veiligheid geen invloed op het plangebied. 

 
5.4 Conclusie 
De gemeente Hardenberg ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark Heemserpoort ten noordwesten van 

de kern van Hardenberg. Voor het plangebied zijn een structuurvisie en een globale stedenbouw-

kundige schets gemaakt. BügelHajema detailleert deze schets verder tot een stedenbouwkundig 

plan, waarna een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan moeten worden opgesteld. Ter 

onderbouwing van deze plannen heeft Tauw een quickscan externe veiligheid uitgevoerd. 

 

Van alle beschouwde risicobronnen is nagegaan of deze nader dienen te worden onderzocht. 

 Nabij het plangebied ligt de N343; de intensiteiten over deze weg zijn zo laag dat nader onder-

zoek niet nodig is. De N34 ligt zo ver van het plangebied dat nader onderzoek niet nodig is 

 Binnen 1 km van het plangebied liggen geen spoorlijnen of vaarwegen waar transport van 

gevaarlijke stoffen over plaatsvindt 

 De buisleiding N-527-40-KR loopt door het plangebied heen. Conform het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen dat binnenkort van kracht wordt, geldt binnen 5 meter van deze 

buisleiding een belemmeringsstrook waarbinnen niet mag worden gebouwd. Daarnaast dient 

het groepsrisico te worden bepaald wanneer er (beperkt) kwetsbare objecten binnen 70 

meter van deze leiding worden gepland. Bij een toename van meer dan 10 % dient tevens 

het groepsrisico te worden verantwoord 

 Binnen 1 km van het plangebied zijn drie risicovolle inrichtingen geïnventariseerd. De 

afstanden van deze inrichtingen zijn groot genoeg om geen belemmering te vormen voor het 

plangebied 

 

Geconcludeerd kan worden dat met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling rekening dient 

te worden gehouden met de randvoorwaarden die opgelegd worden door de ligging van de 

buisleiding. Externe veiligheidsrisico’s als gevolg van andere risicobronnen vormen geen 

belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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6 Onderzoek luchtkwaliteit 

De gemeente Hardenberg ontwikkelt het nieuwe bedrijvenpark Heemserpoort ten noordwesten 

van de kern van Hardenberg. De ontwikkelingslocatie is in Figuur 6.1 aangegeven. Het 

bedrijventerrein sluit aan de noordkant aan bij bedrijvenpark Haardijk. Het gaat om een 

plangebied van bruto circa 42 hectare, waarbinnen een bedrijventerrein van netto 25 ha wordt 

gerealiseerd. Voor het plangebied is een structuurvisie en een globale stedenbouwkundige 

schets gemaakt. BügelHajema detailleert deze schets verder tot een stedenbouwkundig plan, 

waarna een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan moeten worden opgesteld. Ter 

onderbouwing van het bestemmingsplan voert Tauw een aantal milieukundige onderzoeken uit, 

waaronder dit luchtkwaliteitonderzoek.  

 

 

 
Figuur 6.1 Ligging ontwikkelingslocatie 

 

Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is in kaart brengen wat de gevolgen van de plannen zijn 

voor de luchtkwaliteit in het plangebied en te toetsen of er vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit 

wettelijke knelpunten zijn te verwachten.  
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6.1 Wetgeving Luchtkwaliteit 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van titel 5.2 van de Wet milieubeheer, dikwijls de ‘Wet 

luchtkwaliteit’ genoemd. Uit de Wet luchtkwaliteit volgt dat bij het vaststellen van een 

bestemmingsplan getoetst moet worden of dit vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit inpasbaar is. 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving van de Wet luchtkwaliteit en worden de daarin 

opgenomen plandrempels en grenswaarden voor de luchtkwaliteit gegeven. 

 
6.1.1 Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 van de Wet milieubeheer) 

Bestuursorganen nemen bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen voor de luchtkwaliteit 

kunnen hebben, de regelgeving over luchtkwaliteit in acht. Vanaf 15 november 2007 is de ‘Wet 

van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)’ van kracht, in dit 

stuk verder de ‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd. Uit de Wet luchtkwaliteit volgt dat een voorgenomen 

ontwikkeling zoals een bestemmingsplan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit inpasbaar is, 

indien in ieder geval aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

1. Er worden geen grenswaarden voor de luchtkwaliteit overschreden 

2. Er treedt geen verslechtering van de luchtkwaliteit op, of er vindt per saldo een verbetering 

van de luchtkwaliteit plaats door compenserende maatregelen 

3. De voorgenomen ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de 

luchtverontreiniging 

4. De voorgenomen ontwikkeling is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in 

ieder geval niet strijdig met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

 

Ad 1. Geen overschrijding van grenswaarden 

Een voorgenomen ontwikkeling is inpasbaar vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit, indien in de 

situatie met planontwikkeling nu en in de toekomst geen grenswaarden voor de luchtkwaliteit 

worden overschreden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met eventuele maatregelen die 

onlosmakelijk met het plan verbonden zijn. Er zijn grenswaarden gesteld voor de stoffen 

stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) en 

koolmonoxide (CO). Daarnaast geldt een grenswaarde voor PM2,5 (nog fijnere stofdeeltjes dan 

PM10), maar volgens voorschrift 4.4 tweede lid van bijlage 2 van de Wet milieubeheer is bij 

besluitvorming vóór 2015 nog geen toetsing aan deze grenswaarde nodig. Bovendien is de 

verwachting op basis van de huidige inzichten dat als wordt voldaan aan de grenswaarden voor 

PM10, dit ook het geval zal zijn voor PM2,52. 

 

                                                        
2 Velders et al, Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland, Rapportage 2009, 
juli 2009, Planbureau voor de leefomgeving (PBL) 
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De grenswaarden voor benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) en koolmonoxide (CO) 

worden in Nederland niet meer overschreden3. Om deze reden is dit luchtkwaliteitonderzoek 

beperkt tot de beoordeling van de grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Dit 

zijn in Nederland de meest kritische componenten. 

 

Onderstaande Tabel 6.1 geeft de grenswaarden voor PM10 en NO2 weer. Het volgende wordt 

opgemerkt: 

 De daggemiddelde grenswaarde voor PM10 wordt pas in 2011 (11 juni) van kracht en de 

grenswaarden voor NO2 pas in 2015. Tot die tijd gelden tijdelijke (verhoogde) grenswaarden 

 Voor NO2 is de jaargemiddelde grenswaarde maatgevend: als deze niet wordt overschreden, 

zal de uurgemiddelde grenswaarde ook niet worden overschreden 

 Voor PM10 geldt dat de daggemiddelde grenswaarde maatgevend is. Volgens de statistische 

relatie tussen de jaargemiddelde en daggemiddelde concentratie die is opgenomen in de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, wordt de daggemiddelde grenswaarde niet 

overschreden als de jaargemiddelde concentratie niet meer dan 32,6 µg/m3 bedraagt (zonder 

toepassing van de zeezoutcorrectie, zie ook 2.2)  

 

 

Tabel 6.1 Meest relevante grenswaarden uit de Wet van 11-10-2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer 

 

Stof Criterium  Grenswaarde 

NO2
 Jaargemiddelde concentratie 

Uurgemiddelde grenswaarde/ aantal overschrijdingen  
 40 µg/m3 

200 µg/m3/ 18 keer per jaar 

PM10 Jaargemiddelde concentratie 

Daggemiddelde grenswaarde/ aantal overschrijdingen

 40 µg/m3 

50 µg/m3 / 35 keer per jaar 

 

Ad 2. De luchtkwaliteit verslechtert niet 

Indien de ontwikkeling van een project, inclusief de daarmee samenhangende maatregelen, 

nergens leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit, of de luchtkwaliteit verbetert ten gevolge 

van de planontwikkeling, is de voorgenomen ontwikkeling inpasbaar vanuit het oogpunt van 

luchtkwaliteit. Dit geldt ook in gebieden waar grenswaarden worden overschreden. Daarnaast is 

het toegestaan een geringe verslechtering van de luchtkwaliteit te compenseren met behulp van 

compenserende maatregelen (saldobenadering), zodat de luchtkwaliteit per saldo niet 

verslechtert. Ook in dat geval is de voorgenomen ontwikkeling inpasbaar vanuit het oogpunt van 

luchtkwaliteit. In de Regeling projectsaldering is vastgelegd op welke wijze saldering plaats dient 

te vinden.  

 

                                                        
3 Milieubalans 2004. Bilthoven, RIVM, 2004 en de uitspraak 200400323/1 d.d. 9 februari 2005 van de Raad van State 
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Ad 3. Projecten die niet in betekenende mate bijdragen 

Projecten die ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) een bijdrage leveren aan de luchtverontreiniging, 

hoeven op grond van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer niet individueel getoetst te worden aan 

de genoemde grenswaarden. Het is in dat geval voldoende om aan te tonen dat een 

voorgenomen ontwikkeling ‘niet in betekenende mate’ is.  

 

In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de 

ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM), zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking 

hebben op het begrip NIBM. Vanaf 1 augustus 2009 is het begrip 'niet in betekenende mate' 

(tijdelijk) gedefinieerd als 3 % van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 en PM10. Dit komt 

neer op een bijdrage van 1,2 µg/m3 voor beide componenten. Dit betekent dat als aangetoond 

kan worden dat een voorgenomen ontwikkeling niet meer dan 1,2 µg/m3 bijdraagt aan de 

jaargemiddelde concentratie van zowel PM10 als NO2, het project niet getoetst hoeft te worden 

aan de grenswaarden en inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit. In de Ministeriële 

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is voor enkele typen situaties, 

zoals de ontwikkeling van woningen of kantoren, nadere invulling gegeven aan het begrip NIBM. 

Voor de realisatie van een bedrijventerrein met niet alleen kantoren is de Regeling niet van 

toepassing. 

 

Ad 4. De voorgenomen ontwikkeling is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in 

ieder geval niet strijdig met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

Gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om voorgenomen projecten aan te melden bij het 

NSL. Deze projecten zijn op programmaniveau getoetst en opgenomen in het saneringstool. 

Daarom is individuele toetsing niet meer nodig bij besluitvorming. Het onderhavige plan is niet 

opgenomen in het NSL. 

 
6.1.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De luchtkwaliteit wordt in dit onderzoek op relevante en maatgevende beoordelingspunten 

beoordeeld conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Dit betekent onder andere dat 

met goedgekeurde rekenmodellen wordt gerekend, op maximaal 10 meter van de rand van de 

weg. De keuze voor de beoordelingspunten wordt toegelicht bij de uitgangspunten en is 

gebaseerd op bepalingen uit titel 5.2 van de Wet milieubeheer en de Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007. 

 

Toepassing zeezoutcorrectie 

Op grond van de Wet luchtkwaliteit dienen natuurlijke bronnen van fijn stof die geen schadelijke 

effecten hebben voor de gezondheid, zoals zeezout, bij de beoordeling van de luchtkwaliteit 

buiten beschouwing te worden gelaten.  
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Op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (bijlage 5) mogen voor de gemeente 

Hardenberg de volgende correcties op de berekende resultaten van fijn stof te worden toegepast 

alvorens te toetsen aan de grenswaarde: 

 Aftrek van 4 μg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie PM10 

 Aftrek van 6 dagen voor het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde 

grenswaarde PM10 

 
6.2 Uitgangpunten luchtkwaliteitsonderzoek 
Het onderzoek moet aantonen wat de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling op de 

luchtkwaliteit zijn en of het plan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit wettelijk inpasbaar is. Dit 

hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten van het luchtkwaliteitonderzoek: hoe zijn de effecten van 

het voorgenomen bedrijventerrein bepaald? 

 
6.2.1 Relevante emissiebronnen 

De luchtkwaliteit in het plangebied wordt bepaald door de som van de achtergrondconcentratie en 

de bijdrage van lokale emissiebronnen. Verkeer is een relevante lokale emissiebron. In dit 

luchtkwaliteitonderzoek is gekeken naar de gevolgen van de verkeerstoename door de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein op de luchtkwaliteit. Er is niet gekeken naar het effect van 

bedrijfsspecifieke emissies. Momenteel zijn deze nog niet bekend, omdat nog niet bekend is 

welke bedrijven op het terrein zullen komen. 

 

Keuze wegvakken 

De luchtkwaliteit wordt berekend bij de wegen die direct grenzen aan het plangebied en de drie 

grote provinciale wegen waar deze op uitkomen. Zie verder ook paragraaf 6.2.4. 

 

Verkeersintensiteiten huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In Tabel 6.2 is een overzicht gegeven van de verkeersintensiteiten in de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling. De gemeente Hardenberg heeft voor de autonome ontwikkeling een 

extrapolatie gegeven voor de wegen die direct aan het plangebied grenzen. Aanvullend op deze 

vier wegen zijn in het luchtkwaliteitonderzoek drie provinciale wegen beschouwd. De 

verkeersgegevens voor deze wegen zijn gebaseerd op gegevens van de provincie Overijssel4 en 

ook uitgewerkt in Tabel 6.2. In de berekeningen zijn de weekdagintensiteiten gehanteerd. 

 

                                                        
4 Intensiteiten provinciale wegen (versie 5-10-2010); gedownload van www.overijssel.nl 
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Tabel 6.2: Verkeersintensiteiten huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

Wegvak Intensiteit 

(werkdag) 

(mvt/etmaal) 

Groei 

per jaar

Intensiteit (weekdag) 

(mvt/etmaal) 

Verkeersverdeling 

(alle jaren) 

 2005 2009  2009 2011 2015 Licht 

verkeer

Middel-

zwaar 

verkeer 

Zwaar 

verkeer 

N343 - 

Jachthuisweg 11.100 12.500 3,0% 10.459 11.099 12.499 87,1% 7,3% 5,6% 

Polenweg   0% 550 550 550 78,3% 14,7% 7,0% 

Kroondijk   0% 103 103 103 96,9% 2,0% 1,0% 

Heemserveldweg   0% 103 103 103 96,9% 2,0% 1,0% 

N34 (west) 14.300 15.600 2,2% 14.200 14.831 16.180 78,2% 7,3% 14,6% 

N34 (oost) 13.000 13.700 1,3% 12.700 13.037 13.739 78,2% 7,3% 14,6% 

N343 zuid 8.000 8.600 1,8% 7.800 8.087 8.694 79,5% 6,8% 13,7% 

 
6.2.2 Verkeerstoename door planontwikkeling 

Aan de hand van de CROW rekentool voor verkeersgeneratie is de verkeersaantrekkende 

werking bepaald. Hierbij is uitgegaan van: 

 Gemengd bedrijventerrein 

 25 ha netto uitgeefbaar terrein 

 Voorstadlocatie 

 Gemiddelde stedelijkheid 

 

Op basis van deze gegevens is een verkeersaantrekkende werking van 4.013 

voertuigbewegingen per weekdag bepaald. De rekentool geeft geen verkeersverdeling (licht, 

middelzwaar en zwaar verkeer) van het gegenereerde verkeer. Daarom is uitgegaan van de 

verkeersverdeling op de N34, welke het grootste aandeel vrachtverkeer heeft (worst case). 

Verder is verondersteld dat alle verkeer het terrein verlaat aan de oostzijde (N 343) en vandaar in 

alle windrichtingen zich gelijkmatig verdeelt. Deze verdeling is uitgewerkt Figuur 6.2. De 

verkeerstoename is opgenomen en de intensiteiten bij planrealisatie zijn uitgewerkt in Tabel 6.3. 

Het ontwerp van het industrieterrein en toegangswegen is nog niet bekend. Uitgegaan is dat het 

verkeer zich mengt met het autonome verkeer vanaf de kruising N343 en de Polenweg. 
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Tabel 6.3 Verkeerstoename per wegvak ten gevolge van planontwikkeling 

 
Wegvak Verkeerstoename door plan 

(mvt/etmaal) 

Licht Middelzwaar Zwaar 

N343 - Jachthuisweg 2007 (50%) 1.419 296 292 

Polenweg 0 0 0 0 

Kroondijk 0 0 0 0 

Heemserveldweg 0 0 0 0 

N34 (west) 1003 (25%) 709 148 146 

N34 (oost) 502 (12,5%) 355 74 73 

N343 zuid 502 (12,5%) 355 74 73 

 
Als de verkeerstoename uit Tabel 6.3 wordt opgeteld bij de intensiteiten uit de autonome 
ontwikkeling resulteert dit in de totale weekdagintensiteiten bij planrealisatie. Deze zijn uitgewerkt 
in Tabel 6.4 en Tabel 6.5. Omdat het plangerelateerde verkeer een relatief groot aandeel 
vrachtverkeer betreft, vindt een kleine verschuiving plaats in de fractieverdeling licht, middelzwaar 
en zwaar verkeer. 
 
 
Tabel 6.4 Verkeersintensiteiten bij planrealisatie 2011 

 
Wegvak Verkeers-

intensiteit 

Licht 

verkeer 

Middelzwaar 

verkeer 

Zwaar 

verkeer 

Fractie 

licht 

Fractie 

middelzwaar 

Fractie 

zwaar 

N343 - Jachthuisweg 16.507 14.047 1.348 1.106 85,1% 8,2% 6,7% 

Polenweg 550 431 81 38 78,3% 14,7% 7,0% 

Kroondijk 103 100 2 1 96,9% 2,0% 1,0% 

Heemserveldweg 103 100 2 1 96,9% 2,0% 1,0% 

N34 (west) 19.042 14.810 1.461 2.771 77,8% 7,7% 14,6% 

N34 (oost) 15.172 11.822 1.141 2.208 77,9% 7,5% 14,6% 

N343 zuid 10.018 7.919 725 1.374 79,0% 7,2% 13,7% 
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Tabel 6.5 Verkeersintensiteiten bij planrealisatie 2015 

 
Wegvak Verkeers-

intensiteit 

Licht 

verkeer 

Middelzwaar 

verkeer 

Zwaar 

verkeer 

Fractie 

licht 

Fractie 

middelzwaar 

Fractie 

zwaar 

N343 - Jachthuisweg 16.507 14.047 1.348 1.106 85,1% 8,2% 6,7% 

Polenweg 550 431 81 38 78,3% 14,7% 7,0% 

Kroondijk 103 100 2 1 96,9% 2,0% 1,0% 

Heemserveldweg 103 100 2 1 96,9% 2,0% 1,0% 

N34 (west) 19.042 14.810 1.461 2.771 77,8% 7,7% 14,6% 

N34 (oost) 15.172 11.822 1.141 2.208 77,9% 7,5% 14,6% 

N343 zuid 10.018 7.919 725 1.374 79,0% 7,2% 13,7% 

 
6.2.3 Rekenmodel 

Het effect van het verkeer op de luchtkwaliteit is voor het jaar 2011 berekend voor de situatie met 
en zonder planontwikkeling, met rekenmodel ISL2 versie 3.0. Dit is een goedgekeurd 
rekenprogramma dat rekent volgens de standaardrekenmethode 2. Standaardrekenmethode 2 is 
geschikt voor het modelleren van niet-binnenstedelijke provinciale wegen en snelwegen. 
 
6.2.4 Beoordelingspunten 

De luchtkwaliteit moet in principe overal in de buitenlucht worden beoordeeld, met uitzondering 
van (titel 5.2 van de Wet milieubeheer): 
 Locaties waar het publiek geen toegang heeft en geen vaste bewoning is 
 Bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de ARBO-regels). Dit 

omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Een uitzondering hierop vormen de publiekelijk 
toegankelijke plaatsen; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde 
blootstellingscriterium een rol)   

 De rijbaan van wegen en middenbermen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot 
de middenberm 

 
Daarnaast volgt uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 dat de luchtkwaliteit bij wegen 
berekend wordt op maximaal 10 meter van de rand van de weg. 
 
In dit onderzoek is de luchtkwaliteit berekend op relevante beoordelingspunten langs de 
beschouwde wegen. Conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is beoordeeld op 10 
meter van de rand van de weg. De ligging van de gehanteerde beoordelingspunten is uitgewerkt 
in Figuur 6.2. Deze punten zullen worden gebruikt voor de toetsing van het plan.  



 

 
 
 
 

Kenmerk R002-4713124TER-avd-V02-NL 

 

Heemserpoort 

 

71\74 

  

  
Figuur 6.2 Ligging toetspunten luchtkwaliteit 
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6.2.5 Uitgangspunten berekening 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor het jaar 2011 en het jaar 2015, met meerjarige 
meteorologische gegevens en met een berekende terreinruwheid. De modelparameters per 
wegvak zijn bepaald aan de hand van luchtfoto’s en staan samengevat in Tabel 6.6. 
 
 
Tabel 6.6 Gehanteerde wegkarakteristieken 

 
Wegvak toetsingspunt snelheidstype Wegbreedte Modellering 

Jachthuisweg / N343 1 Snelweg - 80 km/h 7 Eénassig 

Polenweg 2 Buitenweg 4 Eénassig 

Jachthuisweg / N343 3 Snelweg - 80 km/h 7 Tweeassig 

Toerit N34 4 Snelweg - 80 km/h 7 Gedeeltelijk tweeassig 

N34 west 5 Snelweg - 80 km/h 7 Tweeassig 
N343 zuid 6 Buitenweg 7 Tweeassig 
N34 oost 7 Snelweg - 80 km/h 7 Tweeassig 

Kroondijk / Heemserveldweg 8 Buitenweg 4 Eénassig 

 
6.3 Resultaten 
De concentraties NO2 en PM10 zijn berekend op maatgevende beoordelingspunten langs 
verschillende ontsluitingswegen van het plangebied. De beoordelingspunten liggen aan 
weerszijden van de beschouwde wegen, op 10 meter van de wegrand. Per wegvak is in Tabel 6.7 
(2011) en Tabel 6.8 (2015) de hoogst berekende concentratie weergeven. De locatie van de 
toetspunten is in Figuur 6.1 terug te vinden. 
 
Uit de tabellen blijkt dat de bijdrage van het plan voor NO2 op een aantal locaties groter is dan 
1,2 µg/m3. Daarmee is het plan ‘in betekenende mate’. Uit de resultaten volgt ook dat de som van 
de achtergrondconcentratie en de bijdrage van het verleer (autonoom en door het plan) overal 
ruim onder de grenswaarden blijft. Er is dus geen sprake van knelpunten op het gebied van 
luchtkwaliteit. 
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Tabel 6.7 Jaargemiddelde concentratie NO2 en PM10 langs ontsluitingswegen in 2011 

 
Locatie NO2 

autonoom 

NO2  

planrealisatie 

Toename NO2  

door plan 

PM10  

Autonoom 

PM10  

Planrealisatie 

Toename PM10  

door plan 

1 19,3 20,7 1,4 23,4 23,6 0,1 

2 15,0 15,2 0,2 21,9 21,9 0,0 

3 21,7 22,6 0,9 23,0 23,1 0,1 

4 17,5 18,9 1,3 22,5 22,6 0,1 

5 21,5 22,1 0,6 22,7 22,7 0,1 

6 23,0 23,5 0,5 22,9 22,9 0,0 

7 26,4 26,8 0,4 23,5 23,5 0,0 

8 13,2 13,3 0,1 21,7 21,7 0,0 

 
Tabel 6.8  Concentratie NO2 en PM10 bij beoordelingspunten langs de ontsluitingswegen in 2015 

 
Locatie NO2 

autonoom 

NO2 

planrealisatie 

Toename NO2 

door plan 

PM10 

autonoom 

PM10 

planrealisatie 

Toename PM10 

door plan 

1 17,1 18,1 1,0 22,7 22,8 0,1 

2 13,4 13,6 0,2 21,4 21,4 0,0 

3 18,8 20,1 1,3 22,2 22,4 0,1 

4 15,5 17,0 1,6 21,9 21,9 0,1 

5 18,7 19,1 0,4 22,1 22,1 0,0 

6 20,3 20,8 0,5 22,1 22,2 0,0 

7 22,3 22,7 0,4 22,6 22,7 0,0 

8 12,0 12,1 0,1 21,2 21,2 0,0 
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6.4 Conclusie 
De gemeente Hardenberg ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark Heemserpoort ten noordwesten 

van de kern van Hardenberg. Voor het plangebied zijn een structuurvisie en een globale 

stedenbouwkundige schets gemaakt. BügelHajema detailleert deze schets verder tot een 

stedenbouwkundig plan, waarna een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan moeten worden 

opgesteld. Ter onderbouwing van het bestemmingsplan heeft Tauw een luchtkwaliteitonderzoek 

uitgevoerd. 

 

In het luchtkwaliteitonderzoek is onderzocht wat de gevolgen van de extra verkeersaantrekkende 

werking van het plan op de luchtkwaliteit in het plangebied is. Daartoe is voor zowel de autonome 

situatie als de situatie met planontwikkeling de luchtkwaliteit berekend met behulp van het model 

ISL2, op relevante en maatgevende beoordelingspunten. De berekeningen zijn uitgevoerd voor 

2011 en 2015. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat in de situatie met planontwikkeling geen sprake is van 

overschrijdingen van grenswaarden, rekening houdend met de achtergrondconcentratie in het 

gebied, de bijdrage van het autonome verkeer en de verkeersbijdrage van het plan. Op het meest 

maatgevende beoordelingspunt in 2011 is de berekende jaargemiddelde concentratie 22,7 µg/m3 

voor NO2, ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3 die in 2015 van kracht wordt. De maximale 

berekende jaargemiddelde concentratie PM10 in 2011 bedraagt 23,6 µg/m3 (nog zonder 

zeezoutcorrectie), ook ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. Ook de overige grenswaarden 

voor NO2 en PM10 worden niet overschreden.  
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Toetsingswaarden 

 
Humus: 3  % 
Lutum: 2  % 
 AW T I 
METALEN 
cadmium 0,36 4,1 7,9 
kobalt 4,3 29 54 
koper 20 58 95 
kwik 0,11 - - 
lood 32 188 343 
molybdeen 1,5 96 190 
nikkel 12 23 34 
zink 61 186 311 
 
PAKs 
PAKs (totaal)(som 10) 1,5 21 40 
 
ANDERE GECHLOREERDE KWS 
PCBs (som 7) 0,0060 0,15 0,30 
 
OVERIGE VERBINDINGEN 
minerale olie 57 779 1500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Humus: 2  % 
Lutum: 2  % 
 AW T I 
METALEN 
cadmium 0,35 4,0 7,6 
kobalt 4,3 29 54 
koper 19 56 92 
kwik 0,10 - - 
lood 32 184 337 
molybdeen 1,5 96 190 
nikkel 12 23 34 
zink 59 181 303 
 
PAKs 
PAKs (totaal)(som 10) 1,5 21 40 
 
ANDERE GECHLOREERDE KWS 
PCBs (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
 
OVERIGE VERBINDINGEN 
minerale olie 38 519 1000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

Humus: 7  % 
Lutum: 2  % 
 AW T I 
METALEN 
cadmium 0,43 4,9 9,3 
kobalt 4,3 29 54 
koper 23 65 108 
kwik 0,11 - - 
lood 35 201 368 
molybdeen 1,5 96 190 
nikkel 12 23 34 
zink 67 204 342 
 
PAKs 
PAKs (totaal)(som 10) 1,5 21 40 
 
ANDERE GECHLOREERDE KWS 
PCBs (som 7) 0,014 0,36 0,70 
 
OVERIGE VERBINDINGEN 
minerale olie 133 1817 3500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AW T I: Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 
 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2009 
(Staatscourant 17 april 2009, 67) 
 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 
2007, 247 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 So To Io 
METALEN 
barium 50 338 625 
cadmium 0,40 3,2 6,0 
kobalt 20 60 100 
koper 15 45 75 
kwik 0,050 0,18 0,30 
lood 15 45 75 
molybdeen 5,0 153 300 
nikkel 15 45 75 
zink 65 433 800 
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen 0,20 15 30 
tolueen 7,0 504 1000 
ethylbenzeen 4,0 77 150 
xylenen (som) 0,20 35 70 
styreen (vinylbenzeen) 6,0 153 300 
naftaleen 0,010 35 70 
 
GECHLOREERDE KWS 
dichloormethaan 0,010 500 1000 
trichloormethaan (chloroform) 6,0 203 400 
tetrachloormethaan 0,010 5,0 10 
11-dichloorethaan 7,0 454 900 
12-dichloorethaan 7,0 204 400 
111-trichloorethaan 0,010 150 300 
112-trichloorethaan 0,010 65 130 
vinylchloride 0,010 2,5 5,0 
11-dichlooretheen 0,010 5,0 10 
12-dichlooretheen (c&t) 0,010 10 20 
dichloorpropanen (som) 0,80 40 80 
trichlooretheen 24 262 500 
tetrachlooretheen 0,010 20 40 
 
OVERIGE VERBINDINGEN 
minerale olie 50 325 600 
tribroommethaan - 315 630 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
So To Io: Streef-, Tussen- en Interventiewaarden grondwater [ug/l] 
 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2009 
(Staatscourant 17 april 2009, 67) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570699760
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

28.06.2010Datum
35003840Relatienr
193000Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   193000   Water

TAUW DEVENTER ,  Erik Vonkeman
Distributeur

TAUW DEVENTER 
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Opdrachtgever 35003840 TAUW DEVENTER
Referentie 4713124 Hardenberg Heemserpoort
Opdrachtacceptatie 18.06.10
Monsternemer Opdrachtgever
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Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

93374 93375

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

170 120
<0,80 <0,80
<5,0 <5,0

20 6,5
<0,05 <0,05

<10 <10
<3,0 <3,0
<10 <10

67 76

<0,20 <0,20
<0,30 <0,30
<0,30 <0,30
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10

n.a. n.a.
0,21   0,21   
<0,050 <0,050
<0,30 <0,30   

<0,20 <0,20
<0,60 <0,60
<0,10 <0,10
<0,60 <0,60
<0,60 <0,60
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10

n.a. n.a.

0,14   0,14   

<0,60 <0,60
<0,10 <0,10
<0,30 <0,30
<0,30 <0,30

#) #)

#) #)

Eenheid

m)

93374
93375

Pb 1 F(2-3)
Pb 2 F(2-3)

18.06.2010
18.06.2010

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Pb 1 F(2-3) Pb 2 F(2-3)

Opdracht   193000   Water Blad 2 van 3
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Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

93374 93375

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

<0,30 <0,30
n.a. n.a.

0,63   0,63   

<100 <100
<20 <20
<20 <20
<10 <10
<10 <10
<10 <10
<10 <10
<10 <10
<10 <10

<0,60 <0,60

#) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.
m) De bepalingsgrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie
van de opdracht en rapportage.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570699760
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
conform AS 3000: 

conform AS 3000:  n)

conform AS 3000: 

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)
Som Xylenen (Factor 0,7) Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Blad 3 van 3

Pb 1 F(2-3) Pb 2 F(2-3)

TAUW DEVENTER ,  Erik Vonkeman
Distributeur

Opdracht   193000   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
.
.
de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld
matrixeffecten of te weinig monstermateriaal.



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 
 

2 
 

Berekeningsresultaat bergingsberekening Velt en Vecht bui 

 



 



 

 

bruto oppervlak 42.4866 ha
verhard oppervlak 28.11337 ha
totale neerslag (in) 47703 m3
landelijke afvoer 1.2 l/s.ha
totale afvoer (uit) 35240 m3  (effectief ligt dit lager, aangezien er meer afgevoerd kan worden dan erin 
benodigde berging 19360 m3

mm/h dag uren in (m3) in+20% (m3) uit (m3) landelijke afvoer berging (m3)
0.4667 Dag 1 1 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 2 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 3 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 4 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 5 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 6 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 7 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 8 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 9 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 10 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 11 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 12 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 13 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 14 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 15 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 16 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 17 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 18 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 19 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 20 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 21 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 22 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 23 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.4667 Dag 1 24 131.1957 157.434872 183.542112 -26.10724 0
0.5625 Dag 2 1 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 2 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 3 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 4 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 5 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 6 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 7 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 8 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 9 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 10 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 11 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 12 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 13 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 14 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 15 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 16 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 17 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 18 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 19 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 20 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 21 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 22 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 23 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
0.5625 Dag 2 24 158.1377 189.7652475 183.542112 6.223135 6.2231355
2.9167 Dag 3 1 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 2 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 3 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 4 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 5 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 6 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 7 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 8 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 9 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 10 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 11 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 12 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 13 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 14 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 15 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2 9167 D 3 16 819 9733 983 96795 183 542112 800 4258 800 425838

 



 

 

 

 

 

 

 

2.9167 Dag 3 14 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 15 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 16 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 17 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 18 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 19 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 20 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 21 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 22 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 23 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
2.9167 Dag 3 24 819.9733 983.96795 183.542112 800.4258 800.425838
0.4625 Dag 4 1 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 2 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 3 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 4 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 5 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 6 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 7 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 8 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 9 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 10 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 11 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 12 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 13 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 14 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 15 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 16 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 17 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 18 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 19 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 20 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 21 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 22 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 23 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.4625 Dag 4 24 130.0243 156.0292035 183.542112 -27.51291 0
0.3708 Dag 5 1 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 2 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 3 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 4 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 5 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 6 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 7 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 8 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 9 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 10 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 11 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 12 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 13 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 14 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 15 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 16 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 17 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 18 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 19 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 20 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 21 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 22 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 23 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 5 24 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 1 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 2 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 3 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 4 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 5 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 6 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 7 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 8 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0  



 

 

0.3708 Dag 6 7 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 8 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 9 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 10 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 11 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 12 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 13 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 14 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 15 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 16 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 17 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 18 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 19 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 20 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 21 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 22 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 23 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 6 24 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 1 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 2 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 3 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 4 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 5 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 6 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 7 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 8 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 9 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 10 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 11 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 12 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 13 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 14 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 15 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 16 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 17 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 18 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 19 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 20 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 21 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 22 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 23 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 7 24 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 1 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 2 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 3 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 4 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 5 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 6 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 7 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 8 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 9 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 10 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 11 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 12 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 13 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 14 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 15 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 16 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 17 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 18 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 19 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 20 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 21 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 22 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 23 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
0.3708 Dag 8 24 104.2537 125.1044965 183.542112 -58.43762 0
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CROW rekentool verkeersgeneratie 
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Afdruk ISL rekenmodel 

 

 





 

 

PR2015 
 
Model:PR2015 - versie van Gebied - Gebied 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - ISL2 
Id Omschrijving Start km Eind km V_Type 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
ISL2 V3.00 26-11-2010 9:22:31 
 
 
 
Model:PR2015 - versie van Gebied - Gebied 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - ISL2 
Id Wegligging Hoogte Strokenbeeld Breedte Q_Etmaal %LV %MV %ZV %Cong_LV 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Normaal 0 Eigen waarde 4 103 97,00 2,00 1,00 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 550 78,30 14,70 7,00 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 103 97,00 2,00 1,00 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 1004 70,70 14,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 502 70,70 14,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 1505 70,70 14,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 4598 79,00 7,30 13,70 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 4598 79,00 7,30 13,70 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 7586 77,90 7,50 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 7121 77,90 7,50 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 7121 77,90 7,50 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 7253 84,80 8,30 6,90 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 8254 85,10 8,20 6,70 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 8254 85,10 8,20 6,70 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 7253 84,80 8,30 6,90 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 14506 84,80 8,30 6,90 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 17183 77,70 7,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 8592 77,70 7,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 8592 77,70 7,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 7916 77,70 7,70 14,60 0,00 
ISL2 V3.00 26-11-2010 9:22:31 



 

 

 
 
 
Model:PR2015 - versie van Gebied - Gebied 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - ISL2 
Id %Cong_MV %Cong_ZV TScherm_L HScherm_L DScherm_L TScherm_R HScherm_R DScherm_R 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 

ISL2 V3.00 26-11-2010 9:22:31 
 
PR2011 
Model:PR2011 - versie van Gebied - Gebied 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - ISL2 
Id Omschrijving Start km Eind km V_Type 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Buitenweg 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
0,00 0,00 Snelweg 80 
 



 

 

ISL2 V3.00 26-11-2010 9:33:10 
Model:PR2011 - versie van Gebied - Gebied 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - ISL2 
Id Wegligging Hoogte Strokenbeeld Breedte Q_Etmaal %LV %MV %ZV %Cong_LV 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Normaal 0 Eigen waarde 4 103 97,00 2,00 1,00 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 550 78,30 14,70 7,00 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 103 97,00 2,00 1,00 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 709 70,70 14,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 355 70,70 14,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 1064 70,70 14,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 4295 79,00 7,30 13,70 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 4295 79,00 7,30 13,70 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 7586 77,90 7,50 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 6770 77,80 7,60 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 6770 77,80 7,60 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 6553 84,60 8,40 7,00 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 8254 85,10 8,20 6,70 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 6250 87,10 7,30 5,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 6553 84,60 8,40 7,00 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 13106 84,60 8,40 7,00 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 15835 77,70 7,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 7416 78,10 7,30 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 7 8125 77,70 7,70 14,60 0,00 
Normaal 0 Eigen waarde 4 7416 77,70 7,70 14,60 0,00 
 
 
 
ISL2 V3.00 26-11-2010 9:33:10 
Model:PR2011 - versie van Gebied - Gebied 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - ISL2 
Id %Cong_MV %Cong_ZV TScherm_L HScherm_L DScherm_L TScherm_R HScherm_R DScherm_R 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
ISL2 V3.00 26-11-2010 9:33:10 
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

Heemserpoort Hardenberg

4713124

Tauw bv

Geluidcontouren op 7,5 meter

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gemeente Hardenberg - geluidcontouren op 7,5 meter] , Geomilieu V1.51

  

235000 236000 237000

511000

  

  

Weg

  

Hoogtelijn

  

Gebouw

  
Bodemgebied

  

periode: Lden
Inclusief groepsreducties

  

63,5 - 100,0 dB

53,5 - 63,5 dB

48,5 - 53,5 dB

< 48,5 dB

  

0 m

  

200 m

schaal = 1 : 6218



 


