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Toelichting 

Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Achtergrond 

Landgoed Prattenburg is gelegen in twee gemeenten aan de oostkant van de Utrechtse Heuvelrug, in 
de gemeente Rhenen (circa 415 ha) en Veenendaal (circa 17 ha). Het landgoed is 432 ha groot. 
Daarvan is ruim 380 ha bos, ruim 19 ha park en kleine heideterreinen. De overige circa 30 ha bestaat 
uit landbouwgrond. Het bos en het park vormen een aaneengesloten geheel. Het bosgebied is 
opengesteld voor bezoekers, het park is uitsluitend op aanvraag voor groepen te bezichtigen. Het bos 
grenst aan de westzijde aan een gebied van Staatsbosbeheer, ten zuiden aan dat van het Utrechts 
Landschap en ten oosten aan Landgoed de Dikkenberg met het recreatiegebied Kwintelooyen. Het 
landgoed is – met uitzondering van 100 ha oostelijk van de Veenendaalsestraatweg – vrijwillig 
toegetreden tot het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het overgrote deel van het landgoed is 
gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

 

Afbeelding 1.1 Ligging plangebied (bron: Provincie Utrecht) 
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Er is een convenant gesloten tussen Landgoed Prattenburg BV, provincie Utrecht, gemeente Rhenen 
en gemeente Veenendaal (d.d. 18 februari 2011). De doelstelling van dit convenant Landgoed 
Prattenburg is dat de vier partijen intensief samenwerken om het landgoed te voorzien van 
economische dragers met als doel duurzame instandhouding van één van de grootste particuliere 
landgoederen van Utrecht. Centraal in het convenant staat een integrale benadering, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van het principe van uitwisselbaarheid van bebouwing. Daarbij gaat het om de 
uitwisselbaarheid van gronden binnen het plangebied. De bebouwing die bij de Stay Okay hostel is 
gesloopt mag deels herbouwd worden op die locatie. Wat overblijft mag op de andere twee locaties 
(Juliahoeve en Bosje van Wartou) worden teruggebouwd. Zie ook hieronder bij "Locatie 2 Bosje van 
Wartou - Oude Veensegrindweg, naast nr. 66". In voorliggend inpassingsplan is de opgave voor de 
drie ontwikkelingslocaties op landgoed Prattenburg nader uitgewerkt: 

Locatie 1 Juliahoeve – Zandheuvelweg 5 

De locatie Zandheuvelweg 5 is een voormalig agrarisch bedrijf. De bedrijfsmatige activiteiten zijn 
enkele jaren geleden beëindigd en de voormalige bedrijfswoning staat leeg.  De vrijgekomen 
gronden bieden ruimte aan totaal 3 woningen. 

Locatie 2 Bosje van Wartou – Oude Veensegrindweg, naast nr. 66 

Het bosje van Wartou wordt omgevormd tot een locatie waar vier woningen binnen een bouwvlak 
kunnen worden gerealiseerd. Het bosje van Wartou grenst aan de EHS; de woningen liggen buiten de 
EHS. Doordat het Stay Okay hostel op locatie 3 gesloopt is, is de uitwisselbaarheid van bebouwing 
mogelijk. De oppervlakte aan bebouwing die hier gesloopt is, wordt middels de regels van de 
uitwisselbaarheid, zoals opgenomen in het convenant, op locatie 2 (deels) terug gebouwd. Het is 
namelijk niet noodzakelijk dat sloop-herbouw op hetzelfde perceel plaatsvindt, maar de herbouw mag 
plaatsvinden op iedere locatie binnen de grenzen van het inpassingsplan.  

Locatie 3 Eikelkamp – Veenendaalsestraatweg 65 

Op deze locatie is een aantal jaren een Stay Okay hostel gevestigd geweest. Het hostel is inmiddels 
niet meer aanwezig op deze locatie en ook de bebouwing is al gesloopt. Locatie 3 gaat voorzien in 
een (zorg)hotel. In het (zorg)hotel zijn maximaal 140 kamers toegestaan en het (zorg)hotel mag een 
maximale grondoppervlakte van 1900 m2 beslaan. Het openluchttheater dat reeds aanwezig is, zal 
blijven bestaan. Daarnaast wordt er op dit perceel een bomenkathedraal toegestaan. De kathedraal 
kan gebruikt worden voor het houden van plechtigheden, bijvoorbeeld huwelijks- of 
uitvaartplechtigheden.  

Locatie 3A Schupse Bos 

Op 3 april 1990 is een vergunning verstrekt voor het bouwen van een hotel op deze locatie. Deze 
vergunning is door de gemeente Rhenen ingetrokken. Hiermee wordt voorkomen dat thans bestuurlijk 
ongewenste bouw (hotel) in de EHS in de gemeente Rhenen plaats kan hebben. In onderhavig 
inpassingsplan wordt de hotelbestemming van het Schupse Bos (locatie 3A) omgezet in de 
bestemming Bos zodat veilig gesteld wordt dat deze gronden ten dienste van de EHS gebruikt 
worden.  

De voorgestane ontwikkelingen zijn niet mogelijk op basis van de vigerende bestemmingsplannen 
van de gemeenten Veenendaal en Rhenen. Besloten is – mede vanwege de integrale benadering – 
een provinciaal inpassingsplan op te stellen om de strijdigheid met de bestemmingsplannen op te 
heffen. 

In 2013 heeft de provincie een voorontwerp inpassingsplan ter inzage gelegd. Door omwonenden 
was er echter veel weerstand tegen de toen voorgestelde ontwikkelingen. Daarom is het plan destijds 
niet verder in procedure gebracht. Het inpassingsplan dat nu voorligt kent een andere functionele 
invulling van economische dragers voor de instandhouding van het landgoed. Dit inpassingsplan 
doorloopt de ruimtelijke procedure.  

  



 inpassingsplan Landgoed Prattenburg 2016  

 
 
 
 
 

inpassingsplan "Landgoed Prattenburg 2016" 
(vastgesteld)  7  

 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied van het onderhavige inpassingsplan bestaat uit vier deelgebieden: 

 Locatie 1 - Juliahoeve: deze locatie is gesitueerd aan de Zandheuvelweg 5 in de gemeente 
Veenendaal; 

 Locatie 2 - Bosje van Wartou: deze locatie is gesitueerd aan de Oude Veensegrindweg, naast nr. 
66 in de gemeente Rhenen; 

 Locatie 3 - Eikelkamp: deze locatie is gesitueerd aan de Veenendaalsestraatweg 65 in de 
gemeente Rhenen; 

 Locatie 3A - Schupse Bos: deze locatie is gesitueerd in de nabijheid van Veenendaalsestraatweg 
50 in de gemeente Rhenen. 
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Afbeelding 1.2 ligging deelgebieden 

Op afbeelding 1.2 is een kaart afgebeeld waarop de ligging van de vier deelgebieden is aangeduid. In 
het volgende hoofdstuk, met de beschrijving van de huidige situatie, is per deelgebied een meer 
gedetailleerdere weergave van de ligging en de begrenzing van de gebieden weergegeven. De 
exacte begrenzing van de gebieden is ingetekend op de verbeelding behorende bij dit inpassingsplan. 
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1.3  Leeswijzer 

Het voorliggende inpassingsplan bestaat uit een verbeelding met bijbehorende planregels, vergezeld 
van een toelichting. De planregels en de verbeelding vormen de juridisch bindende elementen van 
het inpassingsplan. De toelichting bestaat uit een planbeschrijving met bijlagen waarin relevante 
onderzoeksresultaten zijn opgenomen alsmede de resultaten van het (voor)overleg ex artikel 3.1.1 
Bro en de inspraak.  

 

De toelichting van dit inpassingsplan is opgebouwd uit een achttal hoofdstukken en enkele (separate) 
bijlagen. De opbouw van de hoofdstukken is zodanig dat er sprake is van een logische volgorde in 
vraagstelling (wat, waarom, waar, hoe, etc.). Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 ‘Huidige 
situatie’, dit gaat in op de beschrijving van de huidige situatie van het plangebied en directe 
omgeving. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het relevante beleid op Rijks-, provinciaal, 
regionaal en gemeentelijk niveau. Daarbij wordt bekeken of de voorgestane ontwikkelingen in lijn zijn 
met dit beleid. In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen die in het plan mogelijk maakt op een rij 
gezet. In hoofdstuk 5 wordt de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan aangetoond. Vanuit de 
verschillende van invloed zijnde haalbaarheidsaspecten zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit en 
water wordt in dit hoofdstuk beschreven waarom de ontwikkelingen die in het voorliggend 
inpassingsplan mogelijk worden gemaakt, uitgevoerd kunnen worden. In hoofdstuk 6 wordt de 
juridische planopzet toegelicht. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de ontwikkelingen 
juridisch wordt geregeld. Er wordt beschreven hoe de verbeelding en de planregels zijn opgebouwd 
en welke bestemmingen er in het plan voorkomen. Hoofdstuk 7 geeft inzicht in de financiële 
haalbaarheid van het plan. In het laatste hoofdstuk van dit inpassingsplan zal verslag worden gedaan 
van de inspraak en het (voor)overleg. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie 

2.1  Ruimtelijke en functionele structuur 

Algemeen – historie landgoed Prattenburg 

Landgoed Prattenburg is sinds het eind van de 17e eeuw in bezit van de familie Van Asch van Wijck 
en omvat naast een hoofdhuis (kasteel) met verschillende opstallen uitgestrekte natuurgebieden 
waarvan hoofdzakelijk bos. Het huis, oorspronkelijk een versterkte boerderij, werd reeds in 1474 
genoemd onder de naam Prattenborch. Het huidige huis waarvan de vierkante toren op een 
middeleeuws fundament berust, is in 1887 gebouwd. Rond deze periode is ook het park aangelegd, 
terwijl de lanenstructuur van oudere datum is.  

 

Het landgoed beslaat ruim 430 ha en ligt tussen de bebouwde kom van Veenendaal en Elst in. 
Meerdere generaties geleden is de familie Van Asch van Wijck begonnen heide te bebossen. Behalve 
omvangrijke heidevelden waren er in die periode onbeschermde cultuurgronden en restantjes bos. 
Opvolgende generaties van de familie hebben hieruit het landgoed Prattenburg ontwikkeld met de 
huidige landschappelijke karakteristieken. Bossen zijn aangelegd en houtopbrengsten werden en 
worden benut om opnieuw bomen te planten. Vlak na de oorlog heeft midden in het landgoed een 
kaalslag plaatsgevonden toen 90 ha bos werd gevorderd. De familie heeft die percelen herplant met 
grove den met daartussen loofhouten lanen en op basis van nieuwe opvattingen over de stabiliteit en 
natuurwaarden van het bos dit tot een waardevol element van het landgoed gemaakt.  

 

Naast het bosbeheer heeft ook de landbouw een essentiële rol gespeeld voor het behoud van de 
cultuurhistorische waarde van het landgoed. De landbouwpercelen, in totaal circa 30 ha en 
grotendeels in eigen beheer onderhouden, zijn omgeven door loofhouten lanen en –houtwallen. 

Locatie 1 – Juliahoeve 

De Juliahoeve is een boerderij die aan de noordzijde van het landgoed Prattenburg is gelegen, op het 
grondgebied van de gemeente Veenendaal. De Juliahoeve is een van de boerderijen op het 
Landgoed Prattenburg (naast de Cunerahoeve en de Ursulahoeve). De locatie ligt in een 
landschappelijk waardevol gebied, ingeklemd tussen het bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug en 
de bebouwde kom van Veenendaal. Kenmerkend voor het landschap is de strokenverkaveling met 
houtwallen als uitlopers vanuit het bosgebied. Hierdoor ontstaat een "kamerstructuur" van langgerekte 
agrarische gronden omgeven door houtwallen. Op afbeelding 2.1 is de globale ligging van de locatie 
in groter verband weergegeven. Daarnaast is op afbeelding 2.2 een gedetailleerde luchtfoto 
afgebeeld waarop de ligging van de locatie in zijn nabije omgeving te zien is. Naast de Juliahoeve is 
er ruim 800 m2 aan voormalige agrarische bebouwing aanwezig. Het terrein heeft een groene 
uitstraling doordat het perceel aan de zijde van de Zandheuvelweg wordt begrensd door een groene 
haag, er een aantal solitaire bomen aanwezig zijn, waaronder een waardevolle kastanje én het 
perceel aan zowel de west- als oostgrens wordt begrensd door houtwallen. Aan de oostzijde ligt in de 
houtwal pad dat is opengesteld als wandelpad en een verbinding vormt met het bosgebied van 
Prattenburg.  
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Afbeelding 2.1 Locatie 1 Juliahoeve 

 

Afbeelding 2.2 Locatie 1 Juliahoeve 

 

Locatie 2 – Bosje van Wartou 

Dit perceel is een appendix van het landgoed grenzend aan de noordoostzijde van de Oude 
Veensegrindweg in de gemeente Rhenen. Op afbeelding 2.3 is de globale ligging van de locatie in 
groter verband weergegeven. Daarnaast is in afbeelding 2.4 een gedetailleerde luchtfoto afgebeeld 
waarop de ligging van de locatie in zijn nabije omgeving te zien is. De exacte begrenzing van de 
locatie is ingetekend op de verbeelding van dit inpassingsplan. Het perceel valt buiten het gebied van 
de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het perceel ligt tegen het landgoed aan (maar is wel onderdeel 
van het landgoed) dat zich van daaruit uitstrekt in de richting van de Amerongse Berg en Elst. Het 
bosje bestaat uit loof- en naaldhout met enige onderbegroeiing. 
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Afbeelding 2.3 Locatie 2 Bosje van Wartou 

 

Afbeelding 2.4 Locatie 2 Bosje van Wartou 
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Locatie 3 – Eikelkamp 

De locatie Eikelkamp bevindt zich aan Veenendaalsestraatweg 65 in de gemeente Rhenen. Op 
afbeelding 2.5 is de globale ligging van de locatie in groter verband weergegeven. Daarnaast is op 
afbeelding 2.6 een gedetailleerde luchtfoto afgebeeld waarop de ligging van de locatie in zijn nabije 
omgeving te zien is. De exacte begrenzing van de locatie is ingetekend op de verbeelding van dit 
inpassingsplan. Eind 2011 liep het huurcontract af met hostelketen Stay Okay, die lange tijd de 
barakken op dit terrein heeft benut als jeugdherberg. In overeenstemming met het huurcontract heeft 
de huurder de gebouwen geamoveerd en het terrein ontruimd opgeleverd. Alle gebouwen zijn recent 
gesloopt. Wel is nog steeds een klein openluchttheater aanwezig, dat een onderdeel vormde van de 
voorzieningen van de jeugdherberg. Ook bevindt zich er de nodige boombeplanting, waaronder 
enkele zeer fraaie exemplaren. Verder is de haagbeplanting aan de zuid- en westrand van het terrein 
nog aanwezig. 

 

Afbeelding 2.5 Locatie 3 Eikelkamp 

 

Afbeelding 2.6 Locatie 3 Eikelkamp 
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Locatie 3A – Schupse Bos 

De locatie Schupse Bos bevindt zich in de nabijheid van het perceel aan Veenendaalsestraatweg 50 
in de gemeente Rhenen. Op afbeelding 2.7 is de globale ligging van de locatie in groter verband 
weergegeven. Daarnaast is op afbeelding 2.8 een gedetailleerde luchtfoto afgebeeld waarop de 
ligging van de locatie in zijn nabije omgeving te zien is. De exacte begrenzing van de locatie is 
ingetekend op de verbeelding van dit inpassingsplan. In de huidige situatie gaat het om een 
braakliggend terrein, dat niet beplant is. Er zijn geen noemenswaardige opgaande structuren 
aanwezig. Het perceel kent nu nog een horecabestemming met een bouwvlak voor een hotel. 

 

Afbeelding 2.7 Locatie 3A Schupse bos 

 

Afbeelding 2.8 Locatie 3A Schupse bos 
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2.2  Vigerende bestemmingsplannen 

Op dit moment gelden voor locatie 1 – Juliahoeve twee bestemmingsplannen van de gemeente 
Veenendaal. Dit betreft het bestemmingsplan “Herziening bestemmingsplan landelijk gebied” en het 
bestemmingsplan “Herziening bestemmingsplan “landelijk gebied”, correctieve herziening””. Het 
eerste bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Veenendaal op 23 januari 1992 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht op 7 juli 1992. Het tweede 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Veenendaal op 19 november 1987 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht op 28 juni 1988. Daarnaast is voor het 
buitengebied van gemeente Veenendaal op 27 juni 2013 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. 
Hier is het plangebied van Zandheuvelweg 5 buiten gelaten in verband met de voorbereiding van het 
inpassingsplan. In het vigerende bestemmingsplan heeft locatie 1 een agrarische bestemming.  

 

Voor de locaties 2 – Bosje van Wartou, 3 – Eikelkamp en 3a – Schupse Bos is het bestemmingsplan 
“Rhenen buitengebied 2010” van de gemeente Rhenen het vigerende bestemmingsplan. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Rhenen op 10 november 2011. 
Daarnaast is het bestemmingsplan “Rhenen buitengebied 2010, partiële herziening 2013” vastgesteld 
op 17 december 2013. Voor locatie 2 geldt nu nog de bestemming Bos. Voor locatie 3 geldt de 
bestemming Recreatie - verblijfsrecreatie met daarbij de aanduiding 'jeugdherberg'. Voor het Schupse 
bos, locatie 3A, geldt de bestemming Horeca.  

 

Met onderhavig inpassingsplan zullen de vier gebieden wijzigen van bestemming. 
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Hoofdstuk 3  Beleid 

3.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op het relevante beleid ten aanzien van het plangebied. Het 
ruimtelijke beleid op de diverse schaalniveaus wordt besproken. De benoemde aandachtspunten zijn 
van belang voor het nieuwe inpassingsplan. 

 

3.2  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (vastgesteld d.d. 13 maart 2012) staan de plannen van 
de Rijksoverheid voor ruimte en mobiliteit. Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig Nederland. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het Rijk de ruimtelijke ordening 
meer over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) en komt de gebruiker centraal te 
staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. 
Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Tevens werkt het Rijk aan een eenvoudigere 
regelgeving. Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. 
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening. Daarnaast kan een 
rijksverantwoordelijkheid aan de orde zijn indien: 

 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en 
gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de stedelijke 
regio's rondom de mainports, brainports, greenports en valleys; 

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voor 
biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of werelderfgoed; 

 een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelrisico kent 
ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten van weg, spoor, water en energie, 
maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners. 

 

Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor 
de middellange termijn (2028): 

 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland; 

 het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 
staat; 

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Uit bovenstaande drie doelen zijn de nationale belangen naar voren gekomen. Voor de regio Utrecht 
zijn de volgende opgaven van nationaal belang: 

 Het goed laten functioneren van de "draaischijf" Nederland (weg, spoorweg en vaarweg) inclusief 
een goed regionaal openbaar vervoer en het uitvoeren van het Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer; 

 Versterking van de primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma) en het samen 
met decentrale overheden uitvoeren van het gebiedsgerichte deelprogramma Rivieren (Lek en 
Neder-Rijn) van het Deltaprogramma;  

 Het samenwerken met decentrale overheden in de generieke deelprogramma's Veiligheid, Zoet 
water en Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma; 

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000-gebieden; 
 Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV) en het indien nodig 
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ruimtelijk accommoderen van de inzet van de regio op geothermie (waaronder 
warmtekoudeopslag) in de ondergrond; 

 Het op lange termijn stimuleren van regionale ontwikkeling van de A12-zone. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van 
bestemmings- en inpassingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal 
belang. Deze vorm van normstelling sluit aan op de vroegere pkb's met concrete beleidsbeslissingen 
en beslissingen van wezenlijk belang die ook van betekenis waren voor de lagere overheden. Het 
besluit (eerste tranche) is vastgesteld op 22 augustus 2011 en is op 30 december 2011 in werking 
getreden. Op 1 oktober 2012 zijn enkele wijzigingen in werking getreden. In de SVIR is vastgesteld 
dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten 
worden ingezet door de Rijksoverheid. Het gaat onder meer om de volgende nationale belangen: 
Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote Rivieren, 
Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische Hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke 
universele waarde, Hoofdwegen en Hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van 
nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het 
kustfundament en IJsselmeergebied. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken 
zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke 
besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin die 
kaderstellende uitspraken. Wat betreft de ecologische hoofdstructuur worden in titel 2.10 van het 
Barro enkele regels gesteld. Bij provinciale verordening dienen gebieden aangewezen te worden, die 
de ecologische hoofdstructuur vormen. Van die gebieden dienen de wezenlijke kenmerken en 
waarden te worden aangewezen. In de verordening dient een beschermingsregime te worden 
opgenomen. De bescherming geschiedt via het bestemmingsplan (of inpassingsplan). 

De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale 
besluitvorming. Bij besluitvorming over bestemmings- en inpassingsplannen moeten de regels 
worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels legt beperkingen op, daarin is een gradatie te 
onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, voor zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-
als' of een stringente 'nee' bepaling. 

 

Doorwerking plangebied 

Het inpassingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk waarbij nationale belangen gemoeid 
zijn. Het Barro heeft geen directe vloed op het inpassingsplan. Wel is er een indirecte werking. 
Immers het Barro verplicht provincies gebieden aan te wijzen die de ecologische hoofdstructuur 
vormen. Dit heeft de provincie Utrecht gedaan en delen van het plangebied van het inpassingsplan 
liggen binnen deze EHS. Verder in de toelichting komt dit aan de orde. 

 

Anders omgaan met water, waterbeleid voor de 21ste Eeuw 

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben het Waterbeleid 21ste Eeuw (december 
2000) ontwikkeld. Dit beleid springt in op het veranderende klimaat en de wateroverlast die daarvan 
het gevolg kan zijn, als er niks gebeurt. De kern van het waterbeleid is dat water de ruimte moet 
krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. Dit betekent dat er nu al maatregelen worden genomen om 
overlast in de toekomst te voorkomen. In het landschap en in de stad moet meer ruimte gemaakt 
worden om water op te slaan, bijvoorbeeld door het aanleggen van vijvers in woonwijken. De 
beleidsgedachte van Waterbeheer 21ste Eeuw (‘ruimte maken voor water’) is de basis van het 
waterbeheer op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 
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Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid. Het Nationaal Waterplan is in 
december 2015 vastgesteld. Het NWP beschrijft de maatregelen die in de periode 2016-2021 
genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te 
houden en de kansen die water biedt te benutten. De beleidsvoornemens in het waterplan worden 
gepresenteerd in vijf thema’s: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en 
gebiedsgerichte uitwerkingen van de grote wateren, Noordzee en Waddengebied. De beleidsdoelen 
van het Nationaal Waterplan worden verder uitgewerkt in het provinciale waterbeleid en de 
waterbeheerplannen van waterschappen. Hierin staan concrete uitgangspunten voor ruimtelijke 
plannen.  

 

Doorwerking plangebied 

In paragraaf 5.9 wordt nader ingegaan op de wateraspecten voor onderhavig inpassingsplan. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Omdat binnen de ruimtelijke ordening steeds meer de nadruk komt te liggen op zorgvuldig 
ruimtegebruik is in oktober 2012 de “Ladder voor duurzame verstedelijking” geïntroduceerd (art 3.1.6 
Bro). Hierbij is vastgelegd dat de toelichting bij een inpassingsplan waarbij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk wordt maakt, moet voldoen aan de volgende systematiek: 

1. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 
regionale behoefte. 

2. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 1, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 
behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van 
de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins. 

3. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 2, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 
het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 
hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende 
middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

 

Voordat deze vragen beantwoord worden, dient eerst beoordeeld te worden of sprake is van een 
stedelijke ontwikkeling. Een stedelijke ontwikkeling is een ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen. Vanaf 12 woningen wordt een woningbouwontwikkeling door de Raad van 
State gezien als een stedelijke ontwikkeling. 

 

Locatie 1 (Juliahoeve) en 2 (Bosje van Wartou) 

Ten aanzien van de woningbouwontwikkeling bij de Juliahoeve en het Bosje van Wartou kan gesteld 
worden dat deze kleinschalige ontwikkeling niet gezien hoeft te worden als stedelijke ontwikkeling. 
Het gaat immers om de ontwikkeling van respectievelijk 3 woningen bij de Juliahoeve en 4 woningen 
bij het Bosje van Wartou.  

 

Locatie 3 (Eikelkamp) 

Ten aanzien van de ontwikkeling van het (zorg)hotel geldt dat in dit geval geen sprake van een 
stedelijke ontwikkeling omdat het vigerende bestemmingsplan reeds een verblijfsrecreatieve functie 
toestaat. Het feit dat er in het vigerende bestemmingsplan een jeugdherberg is toegestaan en in dit 
inpassingsplan een (zorg)hotel brengt geen functiewijziging met zich mee.  
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Gezien het feit dat de ontwikkelingen die in dit inpassingsplan mogelijk worden gemaakt niet 
aangemerkt hoeven te worden als stedelijke ontwikkeling is het niet noodzakelijk de 
duurzaamheidsladder te doorlopen. Voor de volledigheid is voor de (zorg)hotelfunctie wel de 
(regionale) behoefte onderzocht (zie Bijlage 10) door de stappen van de ladder te doorlopen.   

In de rapportage wordt geconcludeerd dat het beoogde initiatief op Landgoed Prattenburg inspeelt op 
de meest actuele trends en ontwikkelingen in de hotelbranche. De unieke locatiekenmerken binnen 
het Landschap Utrechtse Heuvelrug en de groeiende behoefte aan zorghotels maken een duurzame-
exploitatie mogelijk. De zorgmarkt is een relatief nieuw segment binnen de hotelbranche en is een 
aantrekkelijk totaalconcept, ook om de zorgkosten van onnodig verblijf in ziekenhuizen te beperken. 
Daarbij wordt geconcludeerd dat er momenteel weinig zorghotels in de provincie Utrecht zijn. 

Er zijn geen andere bouwmogelijkheden of leegstaande panden beschikbaar in of aansluitend aan het 
Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug met deze kwaliteit. Gelet op het beperkte hotelaanbod in de 
regio en het ontbreken van te koop staand aanbod in de provincie Utrecht, wordt niet verwacht dat de 
invulling van de beoogde locatie negatieve effecten oplevert voor het marktsegment in de regio. 

 

3.3  Provinciaal beleid 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) (vastgesteld d.d. 4 februari 2013) beschrijft de 
provincie hun ruimtelijk beleid voor de periode tot 2028. Deze periode sluit aan bij die in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. Ze geven aan welke doelstellingen zij van 
provinciaal belang achten, welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe zij uitvoering geven aan dit 
beleid. Deels geven zij uitvoering aan hun beleid via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
welke tegelijk met de PRS is opgesteld.  

 

Bij het concretiseren van het ruimtelijk beleid heeft de provincie 2 prioritaire keuzes gemaakt; inzetten 
op binnenstedelijke ontwikkeling en versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied. Dit zijn de 
twee hoofdkeuzes bij de concretisering, omdat deze opgaven het meest bijdragen aan hoe de 
provincie de leefbaarheid van hun grondgebied wil vergroten. Ze vormen de focus waarmee de 
provincie de hoofdlijnen van hun ruimtelijk beleid wil insteken. Vanuit de hoofdlijnen en prioritaire 
keuzes zijn er drie pijlers voor de ruimtelijke ontwikkeling; een duurzame leefomgeving, vitale dorpen 
en steden en landelijk gebied met kwaliteit.  

 

Deze pijlers voor de ontwikkeling dragen bij aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit van de provincie. De samenhang in de fysieke leefomgeving is groot. Zo heeft de 
ontwikkeling van de landbouw vaak directe gevolgen voor natuur en landschap, en hebben de 
stedelijke ontwikkelingen directe gevolgen voor bereikbaarheid. Maar ook tussen de diverse opgaven 
voor stad, ommelanden en landelijk gebied is directe samenhang. Daar doorheen geweven zit het 
generieke belang van duurzaamheid. Een duurzame leefomgeving is ook een vestigingsfactor, naar 
verwachting één van toenemende betekenis. Om binnen deze samenhang een zorgvuldige ruimtelijke 
afweging te kunnen maken, past de provincie in hun ruimtelijk beleid de lagenbenadering toe. 

Naast meer samenhang zal ook sprake zijn van een verschuiving van de ruimtelijke dynamiek. Deze 
zal zich steeds minder richten op groei en uitbreiding van de nu nog onbebouwde ruimte, en in 
toenemende mate op hergebruik en aanpassing van de bestaande ruimte. Het realiseren van 
ruimtelijke kwaliteit zal hier een nog belangrijkere opgave worden. 

Op het moment van schrijven van deze toelichting is de provincie bezig met een herijking van de 
Provinciale Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening. Deze wordt naar verwachting eind 
2016 door Provinciale Staten vastgesteld.  
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Infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug 

Met het oog op de waterwinningen voor drinkwater en de kwelstromen naar omliggende 
natuurgebieden beschermt de provincie de grondwaterkwaliteit in het infiltratiegebied Utrechtse 
Heuvelrug. Er moet worden voorkomen dat binnen dit gebied ruimtelijke plannen een verslechtering 
van de grondwaterkwaliteit veroorzaken. Gemeenten moeten in hun bestemmingsplan regels 
opnemen ter bescherming van het infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug. 

Overstroombaar gebied 

Grote delen van de provincie liggen in overstroombare gebieden van Nederrijn, Lek en het Eemmeer. 
De provincie wil overstromingen voorkomen. Maar als het toch misgaat, willen ze wel goed voorbereid 
zijn. Het is belangrijk dat kwetsbare en vitale objecten en grootschalige woonwijken en 
bedrijventerreinen bestand zijn tegen overstromingen. Voor buitendijkse gebieden geldt dit ook voor 
kleinschalige woonwijken en bedrijventerreinen. Door een goed doordachte locatiekeuze en inrichting 
kunnen de gevolgen van een overstroming aanzienlijk beperkt worden. Daarom verplicht de provincie 
bij nieuwe bouwlocaties en nieuw grondgebruik in het ruimtelijk plan aan te geven hoe rekening 
gehouden wordt met randvoorwaarden vanuit waterveiligheid (overstromingsrisico’s). 

CHS - Archeologie 

De provincie Utrecht kent een grote cultuurhistorische variatie. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
(CHS) bestaat uit samenhangende, historisch waardevolle structuren van bovenlokaal belang. Het 
zijn ruimtelijk herkenbare, dan wel in de ondergrond aanwezige structuren die kenmerkend zijn voor 
een bepaalde periode of ontwikkeling. Het beleid van de provincie richt zich op het bevorderen van 
duurzaam behoud en beheer van de archeologische resten in de bodem (‘in situ’). Als ruimtelijke 
ingrepen onvermijdelijk zijn vraagt de provincie aandacht voor het op goede wijze uitvoeren van 
archeologisch onderzoek. Het aantal en de rijke schakering aan buitenplaatsen en landgoederen is 
beeldbepalend voor de provincie Utrecht. De buitenplaatsen zijn belangrijke kwaliteitsdragers in hun 
gebied en hebben een economische waarde in de vrijetijdseconomie. 

Landschap Utrechtse Heuvelrug 

Voor het landschap Utrechtse Heuvelrug, waar Landgoed Prattenburg onderdeel van uitmaakt, 
dienen de volgende kernkwaliteiten behouden te blijven en versterkt te worden: 

1. robuuste eenheid; 
2. reliëfbeleving; 
3. extreme historische gelaagdheid. 

Deze kernkwaliteiten hebben in de verschillende deelgebieden van de Utrechtse Heuvelrug 
verschillende accenten. Een uitgebreidere beschrijving en handvatten voor het omgaan met de 
kernkwaliteiten zijn opgenomen in de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen.  

Ontwikkeling van de kwaliteit van het landelijk gebied is gewenst omdat deze bijdraagt aan de 
aantrekkelijkheid van de provincie. De behoefte aan een aantrekkelijk landelijk gebied wordt versterkt 
door de vraag naar een tegenhanger voor de grote binnenstedelijke opgave. Uiteraard is daarbij 
belangrijk dat stad en land goed met elkaar zijn verbonden. 

 

De aantrekkelijkheid van het landschap wordt in belangrijke mate bepaald door de kernkwaliteiten. De 
door ons voorgestane ontwikkeling richt zich op behoud en versterking van de kernkwaliteiten. Deze 
kwaliteiten sluiten vaak aan bij de cultuurhistorie van het landschap. De provincie Utrecht wil de 
cultuurhistorische kwaliteiten van vooral de landgoederen en buitenplaatsen, het militaire erfgoed en 
het agrarisch cultuurlandschap behouden, versterken en beleefbaar maken. 

 

Bij ontwikkelingen in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug vraagt de provincie aandacht voor 
het in stand houden van het reliëf en voor het in stand houden van het samenhangend boscomplex. 
Vanwege het reliëf en de overige kwaliteiten van de Heuvelrug wil de provincie in dit gebied geen 
grootschalige ontgrondingen. Kleinschalige ontgrondingen voor natuurontwikkeling of recreatieve 
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ontwikkeling zijn wel mogelijk, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteiten. De 
voorgenomen ontwikkelingen doen geen afbreuk aan de landschappelijke waarden vanwege de 
kleinschaligheid van de ontwikkelingen en het feit dat landschappelijke inpassing een voorwaarde is 
voor het bouwen van de nieuwe woningen en het hotel. Daarnaast is in de structuurvisie opgenomen 
dat de provincie wil inzetten op het behouden van haar landgoederen. Daarbij wordt in de 
structuurvisie ook aangegeven dat het noodzakelijk is dat er economische dragers worden gevonden 
voor de instandhouding van de landgoederen.   

Ecologische hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een robuust, samenhangend netwerk van natuurgebieden en 
verbindingen daartussen op nationaal niveau. Natura2000, een Europees netwerk van beschermde 
natuurgebieden, maakt onderdeel uit van die EHS. De provincie wil de EHS in Utrecht behouden en 
verder ontwikkelen. Hiervoor beschermen zij deze gebieden en willen zij tot 2021 1.500 ha nieuwe 
natuurgebieden realiseren. De provincie zorgt er voor dat zich geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
voordoen die een significant negatief effect hebben op de wezenlijke waarden en kenmerken van de 
EHS of tot een significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang 
tussen die gebieden leidt. Dit doen zij via het beschermingsregime 'nee,tenzij'. Onder voorwaarden 
worden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt, waarbij het functioneren van de EHS niet wordt 
aangetast of zelfs wordt verbeterd. Gedeputeerde Staten kunnen een gebied grenzend aan de 
'Ecologische Hoofdstructuur' aanwijzen als 'Ecologische Hoofdstructuur' waarvan de geometrische 
plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op de kaart Natuur, wanneer de 
nieuwe natuur is vastgelegd in een ruimtelijk plan. De volgende instrumenten zijn beschikbaar: 

 Uitbreiding van geringe omvang bij bestaande functies. Kleinschalige ontwikkelingen in de EHS 
zijn mogelijk mits ze aansluiten aan een bestaande andere functie en ze op al verstoord terrein 
plaats vinden.  

 Plussen en minnen / mitigeren. Het negatieve effect van een ontwikkeling kan met voor natuur 
positieve ingrepen worden opgeheven zodat er geen sprake is van een significante aantasting 
van de EHS. 

 Herbegrenzing van de EHS. Bij kleinschalige ontwikkelingen kan het instrument herbegrenzing 
worden ingezet, mits dit leidt tot een gelijkwaardige of betere kwaliteit van de EHS. 

 Saldobenadering. Toe te passen bij een combinatie van ontwikkelingen die in een gezamenlijk 
ruimtelijk plan worden opgepakt en die per saldo een meerwaarde voor natuur opleveren. 

 

Slechts een van de locaties waar een ontwikkeling plaats gaat vinden, ligt binnen de grenzen van de 
EHS. Het gaat om het mogelijk maken van een hotel op de locatie waar een aantal jaren een Stay 
Okay hostel heeft gezeten. Het hotel wordt binnen het bouwvlak van het hostel gerealiseerd, 
waardoor er geen EHS verloren gaat en er slechts gebouwd wordt op reeds verstoord terrein. Er 
wordt minder bebouwingsoppervlakte toegestaan dan aanwezig was ten tijde van de Stay Okay. In 
paragraaf 5.6 wordt nader ingegaan op de mogelijke ecologische waarden die in het plangebied 
aanwezig zijn en op welke wijze er rekening wordt gehouden met deze ecologische waarden.  

Locatie 3A Schupse bos is ook onderdeel van de EHS, maar hier wordt geen ontwikkeling toegestaan 
die nadelig zou kunnen zijn voor de EHS. De locatie is momenteel bestemd als horeca ten behoeve 
van een hotel en wordt in dit plan bestemd als bos en op die manier teruggegeven aan de natuur. 

Landbouwgebied 

In de landbouwgebieden bevindt zich vooral melkveehouderij en (koudegrond) fruitteelt. Deze biedt 
de provincie binnen voorwaarden van milieu, biodiversiteit en landschap voldoende groeiruimte. In de 
landbouwgebieden is landbouw de hoofdgebruiker, maar vindt ook menging met andere functies 
plaats. Het beleid voor andere dan agrarische functies is vooral gericht op landschappelijke en 
recreatieve kwaliteit van deze gebieden en op het realiseren van natuur in groene contourgebieden 
en van recreatie in recreatiezones. De blijvende landbouw mag in haar functioneren geen hinder 
ondervinden van de natuur- en recreatieontwikkeling in deze gebieden. 
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Eerste partiële herziening Structuurvisie 

Op 10 maart 2014 hebben Provinciale Staten de Ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013-2028 (PRSph) en de Ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke 
Verordening 2013 (PRVph) vastgesteld. In de PRSph zijn aanpassingen opgenomen voor duurzame 
energie, windenergie, cultuurhistorie (kaart), rode contouren Utrecht en Rhenen, ecologische 
hoofdstructuur (EHS), militair oefenterrein met natuurwaarden en stiltegebieden. Voor windenergie is 
er ook een aanvulling op de bijlage bij de planMER voor de PRS opgesteld. In de PRVph zijn 
aanpassingen opgenomen voor duurzame energie en windenergie, cultuurhistorie, rode contouren 
Utrecht en Rhenen, EHS en groene contour en enkele technische aanpassingen. 

 

Tweede partiële herziening Structuurvisie 

Op 3 november 2014 hebben Provinciale Staten de Tweede partiële herziening Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke 
Verordening 2013 vastgesteld. Hierin is de windenergielocatie te Lage Weide (gemeente Utrecht) 
geschrapt als specifiek benoemd zoekgebied. In de Verordening is onder meer het artikel om meer 
ruimte te bieden voor de productie van duurzame energie (artikel 2.9a) aangepast, om dit beleid 
juridisch te borgen in de regels. Daarnaast zijn de artikelen rond de definitie van stedelijk gebied en 
het artikel landschappelijke kwaliteit aangevuld. 

 

Doorwerking plangebied 

De vier locaties liggen in het infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug. Locatie 1 ligt daarnaast ook in 
overstroombaar gebied. De voorgestane ontwikkelingen zijn van dien aard, dat er geen sprake is van 
invloed op de grondwaterkwaliteit en ook niet van een toename van het overstromingsrisico (van 
belang voor locatie 1). In de watertoets (zie paragraaf 5.9 en Bijlage 7) wordt aangegeven dat er geen 
sprake zal zijn van verontreiniging van grondwater. De vier locaties liggen binnen de 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur – Archeologie. In paragraaf 5.2 wordt hier nader op ingegaan. Door 
middel van een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ en ‘Waarde – Archeologie – 2’ worden de 
archeologische waarden in voldoende mate beschermd (zie ook paragraaf 6.2). 

 

De vier locaties liggen binnen Landschap Utrechtse Heuvelrug. De ontwikkelingen binnen de locaties 
tasten de landschappelijke waarden echter niet aan. In paragraaf 5.3 wordt hier nader op ingegaan. 
Door middel van een dubbelbestemming ‘Waarde – Landgoed’ worden de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden ook in de toekomst beschermd (zie ook paragraaf 6.2). 

 

Locatie 3 – Eikelkamp en locatie 3A – Schupse Bos liggen daarnaast binnen de EHS. De 
ontwikkelingen binnen deze locaties tasten de ecologische waarden niet aan, deze worden daar juist 
door versterkt. In paragraaf 5.6 wordt hier nader op ingegaan. Gezien het bovenstaande kan gesteld 
worden dat de voorgestane ontwikkelingen die met onderhavig inpassingsplan mogelijk worden 
gemaakt op deze locaties, in lijn zijn met het provinciale beleid uit de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie. 

Het inpassingsplan dient het belang van een landelijk gebied met kwaliteit en meer specifiek tot 
behoud en versterking van de kwaliteit van de cultuurhistorische hoofdstructuur en het behoud van 
een vitaal en samenhangend stelsel van natuurgebieden. 

 

Provinciale verordening 

Doel van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) (vastgesteld d.d. 4 februari 2013) is om een 
aantal provinciale belangen (zoals verwoord in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie) te laten 
doorwerken naar het gemeentelijk niveau. Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, stellen 
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Provinciale Staten regels omtrent de inhoud, toelichting of onderbouwing van een aantal ruimtelijke 
plannen. 

 

De volgende regels uit de PRV zijn - naar analogie voor bestemmingsplannen - in beginsel ook van 
belang voor onderhavig inpassingsplan: 

 Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels die de grondwaterkwaliteit met het oog op de 
drinkwaterwinningen en de kwelstromen naar natuurgebieden beschermen bij functiewijzigingen. 

 De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een beschrijving van het door de gemeente te voeren 
beleid ter zake en de wijze waarop met de grondwaterkwaliteit rekening is gehouden. 

 Een ruimtelijk plan kan bestemmingen en regels bevatten die ruimtelijke ontwikkelingen toestaan, 
mits is voldaan aan de voorwaarde dat de cultuurhistorische waarde van het bekende en 
verwachte archeologisch erfgoed wordt behouden en versterkt. 

 De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een beschrijving van de in het plangebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden en het door de gemeente te voeren beleid ter zake en van de wijze 
waarop met eventuele veranderingen wordt omgegaan. Bij de beschrijving van de verschillende 
waarden wordt gebruik gemaakt van de bijlage Cultuurhistorie van de verordening. 

 De toelichting op een ruimtelijk plan waarin ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien, bevat een 
beschrijving van het aantal verplaatsingen die deze ruimtelijke ontwikkelingen tot gevolg hebben 
en of er door het aantal verplaatsingen knelpunten op het ontsluitende en omliggende 
verkeersnetwerk voor de diverse modaliteiten kunnen ontstaan. Indien uit de beschrijving blijkt dat 
er sprake is van relatief grote verkeerseffecten, wordt een mobiliteitstoets zoals beschreven in 
bijlage Mobiliteitstoets van de verordening uitgevoerd. 

 Een ruimtelijk plan bevat geen bestemmingen en regels die verstedelijking toestaan, tenzij de 
ruimtelijke ontwikkelingen betrekking hebben op en in overeenstemming zijn met specifieke 
artikelen zoals artikel 2.10 Cultuurhistorische hoofdstructuur, 4.11 Ecologische hoofdstructuur, en 
4.12 Groene contour. 

 Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels ter bescherming en versterking van de in het 
plangebied voorkomende kernkwaliteiten, zoals genoemd in de Bijlage Kernkwaliteiten landschap 
van de verordening (voor Utrechtse Heuvelrug zijn dit: robuuste eenheid, reliëfbeleving en 
extreme historische gelaagdheid). De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een beschrijving van 
de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten en de wijze waarop met de bescherming en 
versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan. 

 Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels die de wezenlijke kenmerken en waarden 
beschermen, in stand houden en ontwikkelen.  

 Een ruimtelijk plan bevat geen nieuwe bestemmingen en regels die ruimtelijke ontwikkelingen 
toestaan, die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de ecologische hoofdstructuur, tenzij:  
1. er sprake is van een groot openbaar belang en er geen reële andere mogelijkheden zijn, of 

de ruimtelijke ontwikkelingen nieuwe bebouwing of terreinverharding binnen omheinde 
militaire terreinen mogelijk maken;  

2. negatieve effecten voor de natuur worden zoveel mogelijk beperkt door mitigerende 
maatregelen en de overblijvende negatieve effecten worden gecompenseerd door inrichting 
van nieuwe natuur elders, met dien verstande dat: 
a. compensatie plaatsvindt in natura in de omgeving van de ruimtelijke ingreep; 
b. het ruimtelijk plan waarin de compensatie wordt geregeld, gelijktijdig wordt vastgesteld 

met het ruimtelijk plan waarin de aantastende ruimtelijke ingreep mogelijk wordt gemaakt, 
tenzij verzekerd is dat de compensatie wordt gerealiseerd; 

c. de compensatie minimaal gelijkwaardig is aan het verlies aan waarden en kenmerken. 
3. voor zover compensatie in natura niet mogelijk is in de omgeving en elders ook niet mogelijk 

is, moet de resterende schade financieel worden gecompenseerd. 
 De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat aan de 

genoemde voorwaarden is voldaan en bevat een beschrijving van de in het plangebied 
voorkomende wezenlijke kenmerken en waarden. 
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Doorwerking plangebied 

In de onderhavige toelichting van het inpassingsplan en in de bijbehorende regels is rekening 
gehouden met bovenstaande regels uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening en voor zover relevant 
toegepast.  

 

Bodem-, water- en milieuplan 2016-2021 

Het bodem-, water en milieuplan is op 7 december 2015 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt per 
thema aangegeven op welke manier de provincie invulling geeft aan haar beleid op het gebied van 
water, bodem en milieu.  

In de strategische agenda 2011-2015 richtte de provincie zich op het behoud en verder verbeteren 
van het aantrekkelijke woon-, werk- en leefklimaat in onze provincie. Een provincie met krachtige 
steden en dorpen en een vitaal landelijk gebied. Deze aantrekkelijkheid wordt gecombineerd met een 
sterke economische positie. 

Met het ontwerp Bodem-, Water en Milieuplan wordt het beleid op basis van de provinciale wettelijke 
taken voor bodem, water en milieu vastgesteld voor de periode 2016-2021. Dit gebeurt aan de hand 
van vier prioriteiten: 

 Waterveiligheid en wateroverlast;  
 Schoon en voldoende oppervlaktewater;  
 Ondergrond;  
 Leefkwaliteit stedelijk gebied.  

De opgaven vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) maken onderdeel uit van dit plan. 

 

Doorwerking plangebied 

In paragraaf 5.9 wordt nader ingegaan op de wateraspecten voor onderhavig inpassingsplan. 

 

3.4  Regionaal beleid 

Waterbeheersplan 2010-2015 

Het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Vallei en Veluwe beschrijft in hoofdlijnen de 
belangrijkste doelen en maatregelen die zij in die periode wil bereiken en uitvoeren. In het plan staat 
hoe het waterschap zorgt voor een duurzaam, schoon en veilig watersysteem. De plannen zijn 
gebundeld in de drie programma's Veilige dijken, Voldoende en schoon water en Zuivering 
afvalwater. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt het principe van Duurzaam waterbeheer. Het 
uitgangspunt voor de planontwikkeling is dat het gebied hydrologisch neutraal moet worden 
ontwikkeld met als doel dat de planontwikkeling geen gevolgen heeft voor het grond- en 
oppervlaktewater en de waterkwaliteit. Daarmee wordt geborgd dat de ontwikkeling van het gebied 
met betrekking tot wateraspecten duurzaam is. 

 

Doorwerking plangebied 

In paragraaf 5.9 wordt nader ingegaan op de wateraspecten voor onderhavig inpassingsplan. 
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Gebiedsvisie regio FoodValley 

Regio FoodValley streeft naar een regio die concurrerend, bereikbaar, leefbaar en inspirerend is. Om 
dit te bereiken wil de Regio een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren en een inspirerende 
kennisregio in Europa zijn. Ook het Rijk beschouwt de FoodValley regio als van nationale betekenis. 
Regio FoodValley wil met de Gebiedsvisie Regio FoodValley laten zien hoe de regio zich in de 
toekomst op het vlak van ruimte en economie wil ontwikkelen. 

In de Gebiedsvisie Regio FoodValley staan de gezamenlijke ambities en opgaven beschreven. Het 
vertrekpunt van de beleidsvisie richt zich op zes focusthema’s: 

 faciliteren van bedrijven; 
 relatie onderwijs en arbeidsmarkt; 
 mobiliteit en bereikbaarheid; 
 afstemmen regionale woningmarkt; 
 vernieuwing landbouw; 
 leefomgeving; 

 

Naast deze door het regiobestuur vastgestelde focusthema’s kwam uit het brede proces naar voren 
dat de volgende onderwerpen niet mogen ontbreken in een Gebiedsvisie, te weten: 

 duurzaamheid; 
 recreatie & cultuurhistorie. 

 

Ten aanzien van wonen wordt in de gebiedsvisie met name ingegaan op het belang van 
levensloopbestendige woningen en de mogelijkheid tot het realiseren van (al dan niet tijdelijke) 
mantelzorgwoningen.  

Ten aanzien van recreatie en cultuurhistorie zet de regio in op het realiseren van nieuwe recreatieve 
verbindingen en routes op de recreatie te stimuleren. Het inzetten van cultuurhistorie om de identiteit 
van de regio zichtbaar en beleefbaar te maken hoort daar onlosmakelijk bij.  

 

Doorwerking plangebied 

In dit inpassingsplan wordt gestreefd naar woningen die op de lange termijn duurzaam in stand 
gehouden moeten worden. Dit sluit aan bij de gebiedsvisie waar gestreefd wordt naar zoveel mogelijk 
levensloopbestendige woningen.  

 

3.5  Gemeentelijk beleid 

3.5.1  Gemeente Veenendaal 

Het beleid van gemeente Veenendaal is alleen van toepassing op locatie 1 – Juliahoeve, aangezien 
deze het enige deelgebied binnen het grondgebied van gemeente Veenendaal is. 

 

Landschapsontwikkelingsplan 

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit 2007 geeft een visie op de gewenste ontwikkeling van het 
landschap voor de volgende 10 jaar. De visie is vertaald in een uitvoeringsprogramma, waarin een 
groot aantal projecten is opgenomen. Doel is deze projecten de komende 10 jaar gefaseerd te 
realiseren. Het LOP biedt handvatten om op vrijwillige basis het landschap te verbeteren. 
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Daarnaast dient het (als een van de) toetsingskader(s) op het moment dat zich een ontwikkeling 
voordoet, waarvoor een wijzigings- of bestemmingsplanprocedure moet worden doorlopen. De 
landschappelijke waarden die het landschapsontwikkelingsplan beschrijft, dienen vastgelegd te 
worden in het bestemmingsplan. Dit kan door middel van bestemmingen (Groen, Natuur, etc.) en 
door het verplicht stellen van omgevingsvergunningen voor bepaalde werkzaamheden. Langs die 
weg is het bijvoorbeeld mogelijk houtwallen niet zonder meer te laten verdwijnen en te eisen dat ze, 
nadat werkzaamheden zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld weer terugkeren.  

De visie gaat uit van relaties met de regio en de nodige samenwerking met buurgemeenten en 
particulieren om de visie uit te voeren. 

 het versterken van de identiteit van de verschillende deelgebieden en voorkomende 
landschapstypen; 

 behouden en ontwikkelen van natuurwaarden en ecologische verbindingszones; 
 kansen bieden voor verbreding en functieverandering van agrarische bedrijven; 
 duurzaam waterbeheer, met opgaven voor lokale en regionale waterberging; 

Bij grotere ingrepen wordt een 'groene compensatie' gevraagd; 

 versterken van de cultuurhistorische waarden en ontstaansgeschiedenis, in het bijzonder van de 
Grebbelinie; 

 versterken van het recreatief netwerk, in routes en kleinschalige ondersteunende voorzieningen; 
 ruimte geven aan groene functies in de omgeving van de Middelbuurtseweg; 
 aandacht voor beeldkwaliteit van bebouwing en erven. 

 

Doorwerking plangebied 

Herontwikkeling van een voormalig agrarisch erf past binnen de doelstelling van het LOP, waarbij 
kansen worden gezien voor functieverandering van deze locaties.   

 

Strategische visie Veenendaal 2025 

Een van de kwaliteitspijlers zoals genoemd in de Strategische visie Veenendaal 2025 (2007) is 
"Herkenbare stadslandschappen". Dit betekent: 

 De prachtige natuur in de omgeving meer laten doorschemeren in Veenendaal; 
 Een duidelijker positie van Veenendaal op natuurroutes en het gezicht meer naar het groen 

brengen; 
 De Grift een duidelijke plek geven in Veenendaal (zoals aan de rand bij bijv. de Rode Haan). 

De ambitie voor de komende 18 jaar is: "het aanwezige groen behouden waar mensen het gebruiken 
en waarderen. Een betere benutting van de ligging tussen de mooiste natuurgebieden. Rechtstreekse 
verbindingen vanuit het centrum en de wijken naar de omgeving. Ook in regionaal verband moet de 
mooie ligging van Veenendaal tussen de Heuvelrug, de Veluwe en het Binnenveld worden uitgebuit. 
Veenendaal wil daarmee haar groene en blauwe recreatieve functie versterken. 

De acties die hieruit volgen zijn: 

 De groene omgeving meer de stad in halen; 
 Betere ontsluiting van Binnenveld en Heuvelrug met fiets-, kano-, en wandelroutes; 
 "Groene arrangementen" stimuleren in samenwerking met VVV en hotels om verblijfsrecreatie in 

Veenendaal uit te bouwen; 
 Nieuwe recreatieve functies in het buitengebied ontwikkelen met de regionale partners; 
 Potenties van Grebbelinie. 

 

Doorwerking plangebied 

Binnen het plangebied worden enkele woningen ontwikkeld op de locatie van een voormalig agrarisch 
bedrijf. Het beleid uit de Strategische visie Veenendaal 2025 is daarop niet van invloed en andersom 
zijn de voorgestane ontwikkelingen niet in strijd met het beleid uit de visie. 
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Structuurvisie Veenendaal 2025 

De Structuurvisie Veenendaal 2025 is op 5 november 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van 
Veenendaal. De Structuurvisie geeft de ruimtelijke en verkeerskundige visie op Veenendaal in 2025. 
De visie geeft de hoofdlijnen van de beoogde ontwikkeling weer: 

 Zichtbare en sterke historische identiteit; 
 Woon- en werkgebieden met eigen karakters; 
 Heldere routes met duidelijke entrees; 
 Brandpunten in de stad; 
 Groene stad; 
 Aantrekkelijke woonwijken; 
 Goed gebruik van beschikbare ruimte; 
 Bereikbare economische gebieden; 
 Een fietsende stad; 
 Goed openbaar vervoer. 

Voor de locatie Zandheuvelweg 5 geldt dat het gebied is aangegeven als: 

Zoekgebied Landschapsontwikkeling 

Aan de randen van de stad liggen verschillende groengebieden. Zeker in deze randgebieden is, om 
verrommeling te voorkomen, verdere versterking van de landschappelijke kwaliteiten gewenst en het 
buitengebied beter bereikbaar maken voor fietsers en voetgangers. Het vastgestelde 
landschapsontwikkelingsplan is hierbij leidend.  

Zoekgebied begraafplaats 

Dit speelt pas na 2030. Als de huidige begraafplaats vol is, zal moeten worden uitgeweken naar een 
andere locatie. De stadsrandzones bij de Dijkstraat en Middelbuurtseweg zijn als mogelijke 
zoekgebieden in beeld.  

 

Doorwerking plangebied 

Binnen het plangebied worden enkele woningen ontwikkeld op de locatie van een voormalig agrarisch 
bedrijf. Het beleid uit de Structuurvisie Veenendaal 2025 is daarop niet van invloed en andersom zijn 
de voorgestane ontwikkelingen niet in strijd met het beleid uit de visie. 

 

Waterplan Veenendaal 2006 

Het waterplan is gezamenlijk met het Waterschap Vallei & Eem en het Waterleidingbedrijf Vitens 
opgesteld. De doelstelling van het Waterplan is: het komen tot een duurzaam en integraal 
waterbeheer in Veenendaal, gericht op het behouden en versterken van de functies en kwaliteiten 
van het water in al zijn facetten voor de langere termijn. 

Tevens is aangegeven dat er grofweg 4-8 hectare extra waterberging nodig is. Een bureau is 
gevraagd dit nader te onderzoeken. Het onderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond. Het lijkt erop dat 
binnen de gemeente Veenendaal toch geen extra waterberging noodzakelijk is. Hierover wordt nog 
overlegd met het Waterschap. 

 

Doorwerking plangebied 

In paragraaf 5.9 wordt nader ingegaan op de wateraspecten voor onderhavig inpassingsplan. 
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Bestemmingsplan Buitengebied 2013 

Het gebied rondom de Juliahoeve ligt in bestemmingsplan Buitengebied en is bestemd als 'Agrarisch 
met waarden', met de aanduiding coulisselandschap en karakteristiek verkavelingspatroon. Verder 
geldt de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 en ligt het perceel binnen extensiveringsgebied.  

 

Coulisselandschap 

Op de flank van de Heuvelrug, zowel ten zuiden van de Dijkstraat als rond de Middelbuurtseweg is 
sprake van een coulisselandschap. Restanten van houtwallen accentueren de structuur met zijn 
lange kavels haaks op de Heuvelrug. Hierdoor is een bijzondere structuur aanwezig waarin open 
ruimtes worden omzoomd door houtwallen. Op deze manier is een zogenaamde 'kamerstructuur' 
ontstaan.  

Gestreefd wordt naar behoud én versterking van dit landschap. Het aanbrengen van houtwallen is 
passend, mits het de noordzuidrichting benadrukt en de kamerstructuur versterkt.  

Op enkele plaatsen grenst het landelijk gebied tot aan de Dijkstraat. Dit zijn waardevolle doorzichten 
naar het achterliggende gebied om te behouden. 

De houtwallen zijn apart bestemd als 'Bos'.  

 

Karakteristiek verkavelingspatroon  

Gebieden met een karakteristiek verkavelingspatroon zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevol, 
omdat het aanwezige verkavelingspatroon slechts weinig veranderd is. Dit geldt met name voor het 
gebied ten zuiden van de Dijkstraat en het gebied rond de Middelbuurtseweg. Hier is het 
verkavelingspatroon loodrecht op de heuvelrug in de vorm van langgerekte smalle slagen nog 
duidelijk zichtbaar.  

 

Wonen 

Voor de bestemming wonen van het bestemmingsplan Buitengebied geldt dat woningen een 
maximale inhoud hebben van 600 m3. De bijgebouwen mogen gezamenlijk maximaal 50 m2 zijn tenzij 
bestaand meer aanwezig is. De regeling in dit inpassingsplan sluit aan bij de regelingen die voor het 
omringende gebied geldt zoals vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 
Veenendaal. 

  

3.5.2  Gemeente Rhenen 

Het beleid van gemeente Rhenen is van toepassing op locatie 2 - Bosje van Wartou locatie 3 - 
Eikelkamp en locatie 3A - Schupse Bos, aangezien deze deelgebieden binnen het grondgebied van 
gemeente Rhenen gesitueerd zijn. Op deze locaties is momenteel het bestemmingsplan Buitengebied 
2010 van de gemeente van kracht. Dit is reeds toegelicht in paragraaf 2.2.  

Het is van belang om de ruimtelijke koers voor een gebied te bepalen en vervolgens de ambities van 
de gemeente te verbeelden. De gemeente Rhenen beschikt over vele ambities op het vlak van de 
ruimtelijke ordening: 

 een groene gemeente waar het goed recreëren is; 
 een gemeente die primair bouwt voor de eigen woningbehoefte met woningbouw die past bij 

schaal en karakter van de drie kernen; 
 behoud en versterking van de hoge kwaliteit van het buitengebied; 
 benutten van de kansen voor de landbouw, de natuur en het landschap. 

De gemeente Rhenen heeft de afgelopen jaren deze ambities in diverse visies en plannen 
opgenomen en vastgelegd zoals in het Beleids- en actieplan Toerisme en Recreatie, de 
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stedenbouwkundige structuurvisie, de Woonvisie en Verkeersstructuurplan gemeente Rhenen en het 
Landschap ontwikkelingsplan Binnenveld.  

Op 15 oktober 2013 is de geactualiseerde Woonvisie van de gemeente Rheden vastgesteld. Nieuwe 
initiatieven of mogelijkheden om te bouwen worden getoetst aan een aantal criteria. Van groot belang 
is natuurlijk dat het bouwprogramma aansluit bij de marktopnamecapacititeit. Primair ligt hiervoor de 
verantwoordelijkheid bij de ontwikkelende partij. Zij moet aansluiting vinden bij de markt (de vragers). 
Een aantal uitgangspunten, zoals die in deze Woonvisie worden benoemd, is vertaald in 
toetsingscriteria. 

De bestaande bos- en natuurgebieden zijn in het bestemmingsplan Buitengebied 2010 ingepast. Het 
bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug, en daarmee ook de gronden van Landgoed Prattenburg, is 
een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Zowel op de stuwwal, als op 
de flanken, waar in beide gevallen ook aardkundige en archeologische waarden liggen, als in de lager 
gelegen gebieden is er sprake van grote landschappelijke kwaliteit. Het gebied is tevens aangewezen 
als Nationaal Park. Het behoud van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden is 
uitgangspunt voor dit gebied. De cultuurhistorische waarden van het gebied bieden goede 
mogelijkheden voor versterking van de recreatieve beleving. Ontwikkelingen zijn mogelijk op het 
gebied van extensieve recreatie en natuurrecreatie. De gemeente zal zich inzetten op het behouden, 
versterken en tevens het verder ontwikkelen van de toeristisch-recreatieve sector.  

 

Beleids- en Actieplan Recreatie en Toerisme gemeente Rhenen 

De gemeenteraad van Rhenen heeft medio 2009 het Beleids- en Actieplan Recreatie en Toerisme 
gemeente Rhenen (BAP) vastgesteld. Eén van de gewenste projecten daarin is het realiseren van 
een hotelaccommodatie. Tegelijkertijd speelde destijds het aankomende vertrek van de jeugdherberg 
Stay Okay, daarmee verloor Rhenen een landelijke trekker. 

In het BAP wordt daarom een afzonderlijk punt benoemd: behoud Stay Okay Elst, eventueel elders in 
de gemeente Rhenen. Ook is de ambitie geformuleerd om van de 13e plek in de provincie Utrecht 
met betrekking tot het aantal overnachtingen door te groeien naar een plek tussen de 5 en 10. 



 inpassingsplan Landgoed Prattenburg 2016  

 
 
 
 
 

inpassingsplan "Landgoed Prattenburg 2016"  
(vastgesteld)            30 

Hoofdstuk 4  Toekomstige situatie 
Voor een duurzame instandhouding van het landgoed Prattenburg als cultureel erfgoed is het van 
belang dat het landgoed beschikt over voldoende economische dragers om zelfredzaam te zijn. 
Middels de ontwikkelingen die hieronder beschreven gaan worden zijn er voldoende economische 
dragers gevonden om het landgoed duurzaam in stand te kunnen houden. Hieronder wordt per 
locatie weergegeven welke ontwikkeling er beoogd is.  

 

4.1  Locatie 1 Juliahoeve 

Vanwege de slechte bouwkundige staat van de Juliahoeve zal deze gesloopt worden. Wel is er vanuit 
de commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Veenendaal aangegeven dat het gebied 
duidelijke stedenbouwkundige waarden heeft voor het omliggende landschap. Het vormt de drager 
van het karakter van het gebied. Gelet op deze waarden zal de ontwikkeling van drie woningen op 
deze locatie stedenbouwkundig en landschappelijk ingepast worden. Er zal een woning terug 
gebouwd worden op de (exacte) locatie van de Juliahoeve. De andere twee woningen en kapschuur 
zullen verder terug op het kavel worden gebouwd. Hiermee blijft de historische opbouw met de ligging 
van de woning evenwijdig aan de weg behouden. Daarbij komt de nokrichting, net als in de huidige 
situatie, parallel aan de Zandheuvelweg te liggen.  

 

Het boerenerf als uitgangspunt 

De bedoeling is dat op deze locatie 3 woningen worden gerealiseerd. Bij bebouwing in de vorm van 
(voormalige) boerderijen is de huidige onderlinge samenhang tussen de gebouwen, opstallen en de 
relatie met de tuin en erfbeplanting maatgevend. Het gaat hierbij zowel om de verschijningsvorm als 
om de plaatsing van de gebouwen ten opzichte van elkaar (compositie). Gelet op het agrarisch en 
landschappelijk waardevolle karakter van het gebied heeft clusteren van nieuwbouw rond dit erf de 
voorkeur, om zo de agrarische uitstraling te behouden.  

De (nieuwe) 'boerderijwoning' is als ankerpunt naar de weg gericht in een groene woonzone. De 
overige nieuwbouw is qua uitstraling en positionering ondergeschikt aan de boerderijwoning en ligt op 
het achtergelegen erf. Deze bebouwing is aan te duiden als "schuurwoningen".  

Bijgebouwen, zoals schuur en garage, worden in een gezamenlijk gebouw (kapschuur) opgenomen. 
Hierdoor ontstaat een gezamenlijk "binnenerf". Terughoudendheid met het plaatsen van schuurtjes en 
overkappingen aan de buitenkant van dat erf is wenselijk. Daarnaast is het belangrijk dat het erf in 
één keer ontwikkeld en in samenhang ontworpen wordt.  

 

Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden:  

 Behoud en versterking van de bestaande houtwallen (deze liggen deels buiten het plangebied 
van onderhavig inpassingsplan);  

 Zoveel mogelijk behouden en versterken van de bestaande beplanting (beukenhaag) langs de 
Zandheuvelweg;  

 Eén woning als 'ankerpunt' aan de Zandheuvelweg en de anderen erachter gesitueerd;  
 Bij de nieuwe ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met aspecten van de oude 

Juliahoeve: het volume, de ligging evenwijdig aan de weg en de historische opbouw (de woning is 
een latere toevoeging aan het stalgedeelte en heeft een andere vorm en stijl) als uitgangspunt te 
worden genomen;  

 Ontsluiting aan de oostzijde en parkeren op eigen terrein;  
 Er zijn drie vrijstaande woningen toegestaan met een maximale oppervlakte van in totaal 360 m2, 

met een maximale nokhoogte van 8 meter en goothoogte 3,5 meter; 
 Binnen het bouwvlak is één vrijstaand bijgebouw van 150 m2 toegestaan;  
 Alleen groene erf- en perceelsafscheidingen zijn toegestaan. 
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Onderstaande schets laat een impressie zien van de mogelijke invulling van het kavel van de 
Juliahoeve. 

 

Afbeelding 4.1 Stedenbouwkundige impressie invulling kavel Juliahoeve 

 

Op de locatie zijn aan de oost- en westzijde houtwallen aanwezig. Deze houtwallen worden 
beschermd en dienen behouden en in stand gehouden te worden. Daarnaast bevindt zich aan de 
noordzijde van het kavel (tegen de Zandheuvelweg) een karakteristieke haag. Deze haag zal zoveel 
mogelijk behouden blijven.  

 

Gestreefd wordt naar versterking van de langgerekte kavelstructuur en de versterken van de 
bestaande houtwallen structuur. Rond het perceel zijn daarom extra groene zones aangegeven om 
de houtwallen verder te versterken en een landschappelijke inpassing van de nieuwe bebouwing te 
creëren. Ook aan de voorzijde is een groene zone aangegeven. De beukenhaag langs de straat dient 
behouden te blijven evenals de als 'waardevolle boom' aangewezen kastanje die op het erf staat.  

Om aan te sluiten bij het landschappelijke karakter dienen groene erf- en perceelsafscheidingen 
toegepast te worden. Aan de achterzijde van het erf loopt het erf geleidelijk over in open agrarisch 
gebied. De landschappelijke inpassing dient bij de ontwikkeling te worden uitgewerkt in een 
inrichtingsplan.  
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4.2  Locatie 2 Bosje van Wartou 

Het bosje van Wartou zal deels plaats maken voor nieuwe woningen. Binnen het op de verbeelding 
weergegeven bouwvlak zijn maximaal 4 woningen toegestaan. Daarbij gelden de volgende 
randvoorwaarden: 

 Respecteren van de nabijgelegen EHS, door het behoud van de bosrand rondom de 
woonbestemming; 

 Parkeren op eigen terrein, maar niet in de bosomranding van het perceel; 
 Er zijn alleen vrijstaande woningen toegestaan met een grondoppervlakte van maximaal 120 m2 

en een maximale inhoud van 600 m3; 

 Per woning is één bijgebouw van maximaal 80 m2 per bijgebouw toegestaan. 

 

 

Afbeelding 4.2 impressie invulling Bosje van Wartou 

Ten behoeve van de realisatie van de woningen zal het bestaande bos deels gekapt moeten worden. 
Op grond van de Boswet dient dit gecompenseerd te worden. Voor de compensatie geldt dat er 
zoveel gecompenseerd moet worden als er gekapt wordt. Op dit moment is het niet exact te bepalen 
hoeveel bomen gekapt gaan worden, maar in oppervlakte is een berekening gemaakt van de 
maximaal te kappen oppervlakte. Het betreft de oppervlakte van de gehele bestemming wonen zoals 
deze is ingetekend in de verbeelding. De oppervlakte van deze bestemming is 6911 m2. Er zal dan 
ook 6911 m2 bos gecompenseerd worden binnen de grenzen van het landgoed. In de planregels is 
een voorwaardelijke verplichting opgenomen die zegt dat de bomen gecompenseerd moeten zijn 
binnen drie jaar na de kap van de bomen. Dit sluit aan bij de bepalingen uit de Boswet. 

Rondom de woningen zal een bosrand van minimaal 10 meter breed behouden blijven. Deze bosrand 
wordt voorzien van een onderetage van dichte begroeiing. In de rand zullen zowel naaldbomen als 
loofbomen en struiken worden geplant die binnen enige jaren voor meer beschutting zullen zorgen. 
Hiermee wordt gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing van de woningen.  
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4.3  Locatie 3 Eikelkamp 

Op de locatie van het voormalige Stay Okay hostel zal een (zorg)hotel gerealiseerd worden. De 
volgende randvoorwaarden zijn uitgangspunt voor het (zorg)hotel: 

 Landschappelijk (zorg)hotel in boslocatie; 
 (Zorg)hotel binnen het bouwvlak realiseren, met een maximum bebouwd oppervlak van 1900 m2 

(exclusief parkeerplaatsen); 
 Maximaal 140 kamers; 
 Bouwhoogte 11 meter; waarbij geldt dat ondergeschikte bouwdelen zoals technische installaties 

en liftschachten boven de bouwhoogte uit mogen komen.  

 

Door de ligging in de EHS op het landgoed beschikt het hotel over een unieke locatie. Daarnaast is er 
landelijk gezien een trend te zien waarbij de vraag naar een zorghotel toeneemt. Steeds meer 
mensen hebben behoefte aan een hoogwaardige (semi)zorgvoorziening waar men na een 
ziekenhuisopname verder kan revalideren.  

 

Naast het hotel zal op deze locatie het bestaande open luchttheater gehandhaafd blijven. In de 
planregels is aangegeven hoeveel evenementen per jaar hier zijn toegestaan en hoeveel bezoekers 
er maximaal aanwezig mogen zijn.  

Daarnaast is het de wens van de eigenaren van het landgoed om een bomenkathedraal te realiseren. 
Op de locatie zal ruimte gereserveerd worden voor de realisatie van de bomenkathedraal. Oogmerk is 
om enkele honderden inheemse bomen (zoals eiken, beuken, etc.) te planten in de vorm van een 
kathedraal. Door de toppen van de bomen naar elkaar toe te buigen ontstaat een ontworpen lege 
ruimte, die een groene overkapping vormt en – als het ware - beschutting biedt aan de bezoekers en 
de gebruikers. Als uitgangspunt voor de plattegrond van de kathedraal is gekozen voor de 
maatvoering van de Cunerakerk in Rhenen. De verhouding in die maatvoering zal vertrekpunt zijn 
voor de keuze van de grootte van de bomenkathedraal. De te planten bomen dienen een 
monumentaal karakter te hebben of te kunnen krijgen. De bomen dienen zoveel mogelijk de volgende 
kenmerken te bezitten: beeldbepalend, cultuurhistorische waarde, dendrochronologische waarde, 
ecologische waarde en natuurwaarde. 

 

De functie van de bomenkathedraal is meerledig. De kathedraal is geschikt als plek voor ceremoniële 
plechtigheden. Dit kan een huwelijksvoltrekking zijn, maar ook een uitvaart. De kathedraal kan ook 
fungeren als groene buitenruimte. De beoogde functies hebben als gemeenschappelijk kenmerk, dat 
gebruik wordt gemaakt van een entourage, die bewust maakt van rust, ruimte, stilte en sereniteit van 
de Eikelkamp. De belevenis daarvan staat centraal. 

 

Gelet op de ligging van de locatie Eikelkamp in de EHS zijn er wel grenzen gesteld aan het gebruik 
van de bomenkathedraal en het open luchttheater voor evenementen. Dit om er voor te zorgen dat de 
evenementen kleinschalig van aard en omvang zijn. Deze grenzen zijn: 

 Maximaal vijf evenementen per jaar; 
 Geen evenementen in het broedseizoen (het broedseizoen is de periode van 15 maart tot 15 juli); 
 De maximale duur van een evenement is maximaal 1 dag; 
 Geen nachtelijke activiteiten; 
 Maximaal 150 bezoekers per evenement; 
 Parkeergelegenheid op eigen terrein aan de voorzijde van het terrein, nabij de 

Veenendaalsestraatweg; 
 Voorzieningen, die nodig zijn voor het kunnen uitoefenen van de functies, hebben een tijdelijk 

karakter. Per plechtigheid, ceremonie of voorstelling wordt opgetuigd (1 dag voor het evenement) 
en opgeruimd (1 dag na het evenement) Er vindt geen opslag van faciliteiten (zoals sanitaire 
units, meubilair, apparatuur, etc.) op het terrein plaats; 
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 Versterkt geluid is niet toegestaan bij de evenementen. 

 

De gemeente Rhenen maakt een zelfstandige beoordeling van de benodigde 
evenementenvergunningen voor activiteiten in de bomenkathedraal en/of het openluchttheater. 

 

4.4  Locatie 3A Schupse Bos 

Op deze locatie rust nu een bestemming Horeca met een bouwvlak. Deze bestemming wordt er 
afgehaald en vervangen door de bestemming ‘Bos’. Zo blijft dit gebied ook behouden voor de natuur. 
Op deze locatie zal op termijn boscompensatie kunnen plaatsvinden in verband met de toekomstige 
ontwikkeling van allurepark De Thijmse Berg.  

 

4.5  Bebouwing 

Het is wenselijk om de ontwikkelingen die hierboven beschreven zijn zoveel mogelijk neutraal te 
bouwen. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid bebouwing (in m2) die gesloopt wordt dan wel mogelijk is 
op grond van de vigerende planologische regeling, ook teruggebouwd mag worden. In de 
onderstaande tabel is opgenomen hoeveel vierkante meter bebouwing er momenteel mogelijk is en 
hoeveel vierkante meter er in het inpassingsplan mogelijk wordt gemaakt. Het gaat erom dat binnen 
de grenzen van het landgoed eenzelfde hoeveelheid m2 bebouwing teruggebouwd wordt. Het is 
mogelijk om op een locatie meer bebouwing te slopen welke op een andere locatie wordt 
teruggebouwd. 

 

 Huidige bebouwing / 
reeds gesloopt 

Convenant Voorstel IP 2016 

Locatie 1 Juliahoeve 1034 m2  
= 830 + 204 (Juliahoeve) 

1300 m2  
= 1034 +165 (stay okay) 
+ 101 m2 tbv 
renderende 
zorginstelling 

510 m2 
3 woningen van 120 
m2= 360 m2 
1 blok voor 3 schuren = 
150 m2 

Locatie 2 Bosje van 
Wartou 

0 m2 1900 m2 hotel 
 = 2518 - 453 
(Eikelkamp) - 165 m2 
Juliahoeve 

800 m2 
4 woningen van 120 m2 
= 480 m2 
4 schuren van 80 m2 = 
320 m2 

Locatie 3 Eikelkamp 2518 m2 453 m2  
= 270 + 120 +63 
(bedrijfswoning en 
entreewoning) 
Voor 5 
recreatiewoningen 
 

1900 m2 hotel 

TOTAAL 3175 m2 3653 m2 3210 m2 

 

Op basis van bovenstaande tabel is te zien dat er veel minder bebouwing wordt gerealiseerd dan in 
het convenant beoogd is. De hoeveelheid bebouwing die in dit inpassingsplan is voorzien komt 
nagenoeg overeen met de bebouwing die momenteel aanwezig is / reeds is gesloopt in het 
plangebied. Het verschil van 35 m2 is een verschil dat de provincie aanvaardbaar vindt in het kader 
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van neutraal bouwen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ter plaatse van locatie 3 nog 10 % meer 
bebouwing kon worden gerealiseerd op grond van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid in het 
vigerende bestemmingsplan. Indien deze afwijkingsmogelijkheid meegerekend zou worden in 
bovenstaande tabel, dan wordt er minder bebouwing teruggebouwd dan mogelijk was op basis van 
het huidige planologische regime.  
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Hoofdstuk 5  Milieu- en waardenaspecten 

5.1  Inleiding 

De milieu- en waardenaspecten, die relevant zijn voor de verschillende ontwikkelingen op het 
landgoed Prattenburg worden hieronder besproken. 

 

5.2  Archeologie 

Algemeen 

Bij inpassingsplannen dient rekening gehouden te houden met de in het geding zijnde archeologische 
waarden in het plangebied. Overheden hebben de mogelijkheid om naar eigen bestuurlijke inzichten 
om te gaan met de in het geding zijnde archeologische waarden. Een afgewogen besluitvorming 
gericht op een zorgvuldige omgang met de in het geding zijnde archeologische waarden dient daarbij 
voor ogen te staan. Van belang daarbij is dat voor een ieder – burgers, vergunningaanvragers en 
anderen - inzichtelijk wordt op welke wijze de archeologische waarden in het inpassingsplan worden 
gewogen en worden verankerd als onderdeel van het ruimtelijk ordeningsproces. 

 

Archeologisch vooronderzoek 

Door ARC is in februari 2013 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de gronden die 
deel uit maken van dit inpassingsplan. Het onderzoek (een bureauonderzoek voor Landgoed 
Prattenburg te Rhenen, gemeente Rhenen en Veenendaal met kenmerk 2012/238, 1 februari 2013) is 
opgenomen in Bijlage 1 van deze toelichting. De conclusie van het onderzoek is dat de kans 
aannemelijk is dat er in het onderzoeksgebied archeologische resten gevonden kunnen worden. Er 
wordt voor alle locaties aanbevolen een verkennend booronderzoek uit te voeren. Om de mogelijke 
archeologische waarden te beschermen is er op alle gronden een dubbelbestemming opgenomen. 
Voor locatie 1 Juliahoeve geldt de regeling op grond van het beleid van de gemeente Veenendaal. 
Voor de overige locaties geldt de regeling zoals die in de gemeente Rhenen wordt gehanteerd.  

 

De dubbelbestemming zorgt voor een bouwverbod en een aanlegvergunning (omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden). Op deze manier is 
geregeld dat nader onderzoek uitgevoerd dient te zijn alvorens een omgevingsvergunning voor 
bouwen verleend kan worden.  

 

5.3  Landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

In het kader van onderhavig inpassingsplan is ook onderzoek (Cultuurhistorisch onderzoek en advies, 
Inpassingsplan Landgoed Prattenburg, Cuijpers Advies, 14 maart 2013) gedaan naar 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden in en nabij de deellocaties. Het volledige onderzoek is 
opgenomen in Bijlage 2 van deze toelichting. 

 

Locatie 1 – Juliahoeve 

De Juliahoeve is een oude boerderijplaats op een veenontginning. Ter plaatse is enige historische 
bebouwing en beplanting aanwezig. Aan weerszijde van de locatie zijn oude houtwallen en 
kavelsloten aanwezig, waarvan er één mogelijk een oude turfvaart betreft. 
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Afbeelding 5.1 Cultuurhistorische waarden op de locatie Juliahoeve: blauw: historische kavelsloten, 
mogelijk deels oude turfvaart; bruin: houtwallen; groene lijn: karakteristieke haag, paars: Juliahoeve 

 

Op het perceel van de Juliahoeve bevindt zich een cultuurhistorisch waardevolle boom, namelijk een 
aesculus hippocastanum 'Baumannii'. Deze boom is ook opgenomen op de lijst van waardevolle 
bomen van de gemeente Veenendaal. Vanwege de grote waarde die deze boom met zich meebrengt 
wordt de boom beschermd tegen kappen.  

 

Locatie 2 - Bosje van Wartou 

Het Bosje van Wartou ligt aan de rand van de oude woeste gronden. Ter plaatse was tot in het begin 
van de twintigste eeuw een schapenstal aanwezig. Er is op het terrein geen bebouwing meer 
aanwezig. Er zijn dan ook geen historisch bouwkundige waarden. 

 

Locatie 3 - Eikelkamp 

De locatie Eikelkamp was tot redelijk recent als cultuurgrond in gebruik, later is er een jeugdherberg 
gebouwd. Een openluchttheater en waardevolle boombeplanting herinneren aan dit gebruik. Op 
afbeelding 5.2 zijn de waardevolle restanten aangegeven: 

 de bruine lijnen geven restanten van houtwallen langs de Veenendaalsestraatweg aan en de 
globale ligging van de steilranden op het terrein; 

 de blauwe lijn geeft globaal de ligging van een terreindepressie (dit is een laagte  
in het terrein) aan;  

 de groene lijnen de restanten van de haagbeplanting; 
 de lichtgroene cirkel de locatie van het openluchttheater; 
 de waardevolle boombeplanting is niet afzonderlijk aangegeven. 
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Afbeelding 5.2 De locatie Eikelkamp met aangegeven de waardevolle restanten 

 

Locatie 3A – Schupse Bos 

De locatie Schupse Bos is in de vroege negentiende eeuw ontgonnen uit de heide, maar niet echt als 
productiebos succesvol gebleken. Op de topografische kaart van 1908 is deze plek heide. Er zijn 
geen cultuurhistorisch waardevolle restanten aanwezig. 

 

Conclusie 

In het cultuurhistorisch onderzoek wordt geadviseerd ter bescherming van de aanwezige ruimtelijk 
relevante cultuurhistorische waarden een dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ op te nemen. 
Gelet op de systematiek van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Rhenen is 
besloten uit dat plan de dubbelbestemming ‘Waarde – Landgoed’ over te nemen. Via deze 
dubbelbestemming worden de cultuurhistorische waarden op adequate wijze beschermd. 

 

Landschappelijke waarden 

De kernkwaliteiten van de Utrechtse Heuvelrug zijn als volgt geformuleerd: 

1. Robuuste eenheid; 
2. Reliëfbeleving; 
3. Extreme historische gelaagdheid. 

 

De Utrechtse Heuvelrug is na de Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. In 
de kern van dit natuurgebied wisselen bossen zich af met stuifzanden en heidevelden. De stuwwal, 
die de Heuvelrug vormt, strekt zich uit van de Grebbeberg in het zuiden tot aan het Gooimeer in de 
provincie Noord-Holland. In dit Provinciaal Landschap komen op relatief korte afstand grote 
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hoogteverschillen voor. Verschillen in hoog en laag, nat en droog en open en besloten zorgen voor 
een rijke diversiteit, met name op de flanken, waar de zandgronden overgaan in klei en veen. De 
Heuvelrug kent een bewogen ontginningsgeschiedenis. Het landschap is meerdere keren radicaal 
getransformeerd. Van nature was de Heuvelrug bebost. Nederzettingen op de flanken introduceerden 
een landbouwsysteem met akkercomplexen rond de dorpen, hooilanden helling afwaarts en 
begrazing met schapen hogerop. De beboste Heuvelrug veranderde in een open heidelandschap. 
Door te intensief gebruik van heidevelden ontstonden zandverstuivingen, die hele dorpen en 
gebieden bedreigden. Met een nieuwe verandering in het landbouwsysteem raakte vanaf de 
negentiende eeuw de Heuvelrug opnieuw grotendeels bebost. De royale aanwezigheid van 
landgoederen en buitenplaatsen is eveneens van grote invloed geweest op deze omslag. De 
Heuvelrug is een van de eerste echte recreatielandschappen van ons land. Anderzijds hebben 
militaire activiteiten er juist weer voor gezorgd dat delen onbebost zijn gebleven. Samen zorgen deze 
ontwikkelingen voor een zeer sterke cultuurhistorische gelaagdheid, met een grote variatie in 
landgebruik en een afwisseling van identiteiten. 

 

Locatie 1. Juliahoeve, Zandheuvelweg 5, Veenendaal.  

Deze locatie ligt op de achterflank van de Utrechtse Heuvelrug en is een uitloop gebied voor 
Veenendaal. Extensief gebruik met functies als wonen en recreatie passen hier goed. Het omzetten 
van een agrarische functie in wonen, mits goed ingepast, draagt bij aan de kernkwaliteiten van dit 
gebied. 

De voorgestelde ontwikkeling, waarbij de agrarische uitstraling behouden blijft door een 
boerderijwoning met 2 bijbehorende schuurwoningen te realiseren, passen goed bij de overige 
bebouwing in het gebied. De bestaande kavelgrensbeplanting en het wandelpad worden behouden 
en het erf krijgt een streekeigen inrichting. 

Dit levert een kwaliteitsverbetering op ten opzichte van de huidige situatie, waarbij meer bebouwing 
aanwezig is en het woonhuis in slechte staat verkeerd.  

 

Locatie 2. Bosje van Wartou, Oude Veensegrindweg naast nr 66, Rhenen. 

De locatie ligt als solitair bosje tussen Oude Veensegrindweg en Cuneraweg en maakt als zodanig 
nauwelijks deel uit van het landgoed cq. het bosgebied van de Heuvelrug. In dit gebied is een 
menging van verschillende functies aanwezig; wonen, werken, recreëren (manege, camping e.d.). 
Het bosje zelf geeft wat rust in deze zone. Het is daarom belangrijk dat de uitstraling van het bosje 
van buitenaf bewaard moet blijven. Enige bebouwing daarin tast het gebied niet aan, maar een brede 
vrijwel gesloten bosrand om het geheel is daarbij essentieel. Vrijstaande woningen hebben daarom 
de voorkeur boven een gesloten blok van geschakelde woningen. 

Het levert tevens meerwaarde op dat de oppervlakte te kappen bomen wordt gecompenseerd in of 
aansluitend aan het bosgebied van de Heuvelrug, omdat daarmee de robuuste eenheid wordt 
versterkt. 

 

Locatie 3. Eikelkamp (voormalige Stay Okay) -Veenendaalsestraatweg 65, Rhenen.  

Het nieuwe (zorg)hotel wordt binnen het bestaande bouwvlak gerealiseerd en wordt kleiner dan de 
voormalige bebouwing. Belangrijk daarbij is dat de maximale bouwhoogte 11meter is. Dit betekent dat 
de bebouwing lager blijft dan de hoogte van de bomen en dus niet dominant aanwezig is in het bos. 
Dit levert landschappelijk winst op in het bosgebied, omdat de overblijvende oppervlakte zo veel 
mogelijk wordt ingeplant. Hiermee wordt de eenheid bos vergroot en de kernkwaliteit robuuste 
eenheid versterkt.  

De bomenkathedraal geeft een extra impuls als bijzonder element in het bosgebied en heeft een 
toegevoegde waarde voor landschap, natuur, recreatie, cultuur. 
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5.4  Bodem 

In 2013 is een bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als Bijlage 3 bij de toelichting gevoegd. 
Hieronder volgt een samenvatting van de bevindingen. De gronden op locatie 3A Schupse bos krijgen 
de bestemming Bos in dit inpassingsplan. Aangezien dit geen gevoelige bestemming in het kader van 
bodem is, is bodemonderzoek voor deze locatie niet noodzakelijk. Locatie 3A is dan ook niet 
meegenomen in het onderzoek. 

Locatie 1 Juliahoeve 

 De bovengrond is plaatselijk puin en baksteenhoudend. 
 Bij de veldinspectie zijn indicatief geen asbestverdachte materialen op het maaiveld 

waargenomen. 
 In de puin- en baksteenhoudende bovengrond komen licht verhoogde gehalten aan barium, 

cadmium, lood, zink en PAK voor.  
 In de zintuiglijk niet verontreinigde boven- en ondergrond zijn geen overschrijdingen van de 

achtergrondwaarden aangetoond. 
 In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

 

Locatie 2 Bosje van Wartou 

 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteenhoudend. 
 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er plaatselijk sprake is van een afvaldump (< 1 m3). 

Hierbij zijn tevens restanten asbestverdacht materiaal waargenomen. 
 In zowel de boven- als en ondergrond zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden 

aangetoond. 
 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 mmv voorkomt en er 

geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

 

Locatie 3 Eikelkamp 

 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteen en kolengruishoudend. 
 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er net buiten de onderzoekslocatie asbestverdacht 

materiaal op het maaiveld aanwezig is. 
 De zintuiglijk niet verontreinigde bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood, zink, 

PAK, minerale olie en PCB. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
 In het zintuiglijk puin- en houtskool bevattende grondmonster is een sterk verhoogd gehalte aan 

PAK aangetoond. Daarnaast zijn zink matig verhoogd en barium en minerale olie licht verhoogd 
aangetoond. 

 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 mmv voorkomt en er 
geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

 

Voor locatie 3 – Eikelkamp geldt dat de aangetoonde verontreiniging met PAK en zink aanleiding 
geeft tot het uitvoeren van een nader onderzoek naar de ernst, aard en omvang van deze 
verontreiniging. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in 2015 door Agel adviseurs een oplegnotitie 
(Adviesmemo aspect bodem Landgoed Prattenburg, 20120450-03, 24-11-2015) (Zie Bijlage 3) 
geschreven om te bekijken of de conclusies uit 2013 nog steeds actueel zijn.  

Sinds de onderzoeken in 2013 is het gebruik niet gewijzigd en hebben geen activiteiten 
plaatsgevonden die een negatieve invloed kunnen hebben gehad op de bodemkwaliteit. 

 

Op geen van de locaties is er aanleiding tot het vermoeden van een geval van ernstige 
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bodemverontreiniging. De locaties worden vanuit het aspect bodemkwaliteit geschikt geacht voor het 
voorgenomen (gewijzigde) gebruik. 

Met betrekking tot asbest blijkt dat ter plaatse van de Zandheuvelweg 5 (deellocatie 1) en de Oude 
Veensegrindweg naast nummer 66 (deellocatie 2) asbest is aangetroffen waarop nader onderzoek 
noodzakelijk is. Gelet op de resultaten en wijze van voorkomen wordt dit, mits het waargenomen 
asbest van het maaiveld wordt opgeruimd door een daartoe erkend bedrijf niet noodzakelijk geacht. 

Hierbij wordt opgemerkt dat met de nieuwe NEN5707 (augustus 2015) het toetsingscriterium voor 
nader onderzoek is gewijzigd. Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de 
interventiewaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de 
interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het 
uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 

Ten aanzien van de PAK verontreiniging in de bovengrond ter plaatse van deellocatie 3 wordt 
geadviseerd de hier aanwezige verontreinigde grond bij bouwactiviteiten onder milieukundige 
begeleiding te ontgraven en af te voeren naar een erkend verwerker. 

Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de bodemkwaliteit voldoende is voor de voorgenomen 
functies.  

 

5.5  Externe veiligheid 

Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van 
activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het vigerende beleid is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi).  

In het externe veiligheidsbeleid staan twee doelen centraal: de bescherming van individuen tegen de 
kans op overlijden als gevolg van een ongeluk, en de bescherming van de samenleving tegen het 
ontwrichtende effect van een ramp met een groter aantal slachtoffers; respectievelijk het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). De ruimte die nodig is voor bedrijven met 
gevaarlijke stoffen en voor transportroutes voor gevaarlijke stoffen is eveneens wettelijk gereguleerd. 
Zowel de bescherming van de omgeving als de gebruiksruimte voor de bedrijven en transportroutes 
wordt vastgelegd in vergunningen en bestemmingsplannen. 

 

De risicokaart van de provincie Utrecht geeft in de omgeving enkele relevante risicobronnen nabij 
locaties 2, 3 en 3a (locatie 1 ligt ver weg en is niet relevant): 

a. de provinciale wegen N416 Elst-Veenendaal en N233 De Klomp - Ochten; 
b. de opslag zwembadchemicaliën bij Camping Bergbad aan de Oude Veensegrindweg 76; 
c. de opslag zwembadchemicaliën bij Buitenplaats Rhenendaal. 

 

Afbeelding 5.3 Ligging deelgebieden en uitsnede risicokaart d.d. 24-11-2015 
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Ten zuiden van het plangebied ligt een hogedruk aardgasleiding (rode stippellijn). De afstand is 
zodanig (> 1 km) dat dit niet relevant is. Hieronder worden de overige bronnen beoordeeld in relatie 
tot de plannen. 

 

Transportroutes 

In het Besluit externe veiligheid transportroutes is bepaald dat nieuwe gevoelige bestemmingen niet 
binnen de PR-/gebruikscontour van de route mogen liggen. Verder moet het groepsrisico GR 
beoordeeld worden en, bij hoog niveau of aanzienlijke toename, worden verantwoord. De locatie voor 
het hotel (nr. 3) ligt aan de N416. De andere twee locaties liggen in de nabijheid van de N416 en de 
N233, waarvan er een (nr. 2) een gevoelige bestemming krijgt (locatie 3a niet). Deze routes worden 
uitsluitend gebruikt om de daar gelegen bedrijven/instellingen met gevaarlijke stoffen (twee 
zwembadinrichtingen) te bevoorraden. Verder zijn er geen grote aantallen andere transporten. Voor 
de andere bedrijven met gevaarlijke stoffen in de omgeving zijn er andere richtingen en kortere routes 
naar de ontsluitingswegen. Het gaat hier daarom om enkele transporten per maand. Deze 
transportaantallen zijn zo laag, dat er zeker geen plaatsgebonden risico-afstand bestaat (0 m). Dit 
vormt dus geen probleem.  

Dit betekent ook dat het groepsrisico zeer laag is (<< 0,1 x de oriëntatiewaarde). De omgeving kent 
een relatief lage populatie. Met het hotel blijft het niveau onder 0,1 x de oriëntatiewaarde. Daarmee is 
er geen verantwoording van het groepsrisico nodig. De externe veiligheidsrisico's in het plangebied 
als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen zijn laag en vormen geen probleem voor het 
inpassingsplan. 

 

Bedrijven/instellingen met gevaarlijk stoffen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen stelt normen voor het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico als gevolg van bepaalde bedrijven/instellingen met gevaarlijke stoffen. Gevoelige 
bestemmingen mogen niet gerealiseerd worden binnen de bepalende plaatsgebonden risicocontour. 
Verder moet het niveau van het groepsrisico verantwoord worden. De twee risicovolle inrichtingen in 
de omgeving van het plangebied zijn twee zwembaden met de volgende risicobronnen (bron: 
risicokaart):  

 Tank van 360 liter zwembadchemicaliën bij Camping Bergbad; 
 Tank van 1.000 liter met opslag zwembadchemicaliën bij Buitenplaats Rhenendael. 

 

Deze inrichtingen zijn niet aangewezen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Als er toch naar 
deze risiconormering wordt gekeken, dan kan gesteld worden dat er geen belemmering is voor het 
plan. Volgens de risicokaart zijn er geen risicocontouren (0 m). Er is dan ook geen sprake van een 
knelpunt in het kader van het plaatsgebonden risico. De risicobronnen zijn klein van omvang en de 
kans op een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen is gering. Giftige stoffen kunnen vrijkomen 
en kunnen op enkele honderden meters gezondheidseffecten hebben . Echter, door alarmering en 
binnen schuilen kan eenvoudig worden voorkomen dat er slachtoffers vallen. De omgeving kent 
daarbij een relatief lage populatie. Het groepsrisico is daardoor zeer laag (<< 0,1 x de 
orientatiewaarde). Het toevoegen van enkele woningen op relatief korte afstand, voegt daar 
verwaarloosbaar iets aan toe.  

 

Conclusie  

Er is geen belemmering voor het plan en verdere verantwoording is niet nodig. 
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5.6  Ecologie 

In het kader van het voorontwerp PIP dat in 2013 is opgesteld zijn reeds diverse onderzoeken in het 
kader van flora en fauna uitgevoerd. Het betreft de volgende onderzoeken (zie ook Bijlage 4): 

 Verkennend natuurwaardeonderzoek (BRO 2013 a,b,c); 
 Vleermuisonderzoeken (Econsultancy Heunink-Verwoerd 2013, Witter 2013). 

 

Onderzoeken hebben een geldigheidsduur van ongeveer 2 tot 5 jaar. In het kader van dit 
inpassingsplan is daarom in het kader van een goede ruimtelijke ordening een aanvullend onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek is door Bureau Waardenburg (met kenmerk 15-840/15.07266/DanBe, d.d. 
30 maart 2016) uitgevoerd en is tevens als Bijlage 4 bij dit inpassingsplan toegevoegd. Het onderzoek 
van Bureau Waardenburg dient in samenhang met de onderzoeken van BRO en Econsultancy 
gelezen te worden.  

 

Begrenzing EHS 

Voor de duidelijkheid wordt hieronder eerst een kaart getoond waarbinnen de diverse plangebieden 
liggen, waarbij met groen de EHS is aangegeven. Daaruit volgt dat locatie 1 en 2 buiten de EHS 
liggen en locatie 3 binnen de EHS. 

 

 

Afbeelding 5.4 Begrenzing EHS, met ligging deelgebieden (bron: provincie Utrecht) 
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Beschermde soorten 

Op 20 november 2015 heeft een veldbezoek plaatsgevonden om te onderzoeken of de conclusies die 
in 2013 zijn getrokken nog steeds stand houden. Hieronder wordt per locatie een conclusie van het 
veldbezoek weergegeven.  

Locatie 1 Juliahoeve 

De conclusies met betrekking tot vleermuizen blijft gelijk aan de conclusies uit 2013. Het gebied wordt 
gebruikt als vliegroute. De bestaande bebouwing bevat geen mogelijkheden als verblijfsplaats voor 
vleermuizen. In een van de schuren die op het terrein aanwezig zijn, zijn sporen van een kerkuil 
aangetroffen. Ook in de kapschuur zijn sporen (braakballen) aangetroffen van kerkuil wat er op wijst 
dat de vogel al langer gebruik maakt van de boerderij. Bij het onderzoek in 2013 was kerkuil niet 
aangetroffen. Dit betekent dat de opstallen recent (2014-2015) in gebruik genomen kunnen zijn als 
verblijfplaats. Er zijn geen aanwijzingen voor een nest aangetroffen, echter boven een enkele locatie 
met braakballen is boven in de schuur een plafond aanwezig met een diepe ruimte erboven die niet 
geïnspecteerd kon worden. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de opstallen op dit moment een 
functie hebben als jaarrond beschermde nestlocatie is een dergelijke functie ook niet uit te sluiten.  

Functies voor andere beschermde dieren en planten zijn ten tijde van het veldbezoek in 2015 niet 
vastgesteld, wat aansluit op de bevindingen uit 2013. 

 

Aanvullend onderzoek kerkuil 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusie ten aanzien van de kerkuil is een aanvullend onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek (met kenmerk 15-840/12.02540/GerSm) is uitgevoerd in de vorm van een 
veldbezoek op 29 maart 2016. De volledige rapportage van het veldbezoek is opgenomen in Bijlage 
4.  

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er ten tijde van het veldbezoek een roepend mannetje 
van de kerkuil is waargenomen. Deze waarneming brengt met zich mee dat er binnen het plangebied 
een nest van de kerkuil aanwezig is. De opstallen mogen dan ook niet gesloopt worden alvorens een 
ontheffing van de Flora en faunawet is verkregen en er voldoende mitigerende maatregelen genomen 
zijn.  

 

Ten aanzien van maatregelen ter vervanging van verblijfplaatsen meldt de Soortenstandaard Kerkuil: 
Een vervangende verblijfplaats kan een al voor de betreffende functie aanwezige geschikte, maar nog 
niet in gebruik zijnde plek zijn. Als onderzoek aantoont dat die plekken niet aanwezig zijn kunnen 
nieuwe vervangende verblijfplaatsen worden gerealiseerd in de vorm van bijvoorbeeld kerkuilkasten, 
mits deze de betreffende functie kunnen overnemen voor een vergelijkbaar aantal kerkuilen. 

Om de functie van het territorium te behouden schrijft de soortenstandaard voor dat er minimaal twee 
maar bij voorkeur drie kasten op alternatieve locaties binnen 500 meter van de huidige locatie moeten 
worden gerealiseerd. Alternatieve locaties kunnen open kapschuren zijn waarbinnen een kast is 
opgehangen. De kasten moeten drie maanden voor de sloop hangen. Het is gelet op het citaat 
hierboven wel van belang dat de kasten niet in andere territoria geplaatst worden. 

 

Indien de opstallen buiten het broedseizoen gesloopt worden en er wordt voldaan aan de 
bovenstaande maatregelen kan een ontheffing van de Flora en Faunawet redelijkerwijs verkregen 
worden.  

 

Locatie 2 Bosje van Wartou 

De conclusies met betrekking tot vleermuizen blijven gelijk aan de conclusies uit 2013. Functies voor 
andere beschermde dieren en planten zijn ten tijde van het veldbezoek in 2015 niet vastgesteld, wat 
aansluit op de bevindingen uit 2013. Met betrekking tot de vleermuizen is er door Econsultancy nader 
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onderzoek uitgevoerd in 2013. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het foerageergebied van de 
vleermuis ter plaatse van het Bosje van Wartou kleiner wordt, maar dat er in de omgeving voldoende 
foerageergebied over blijft. Er is dan ook geen sprake van een overtreding van de Flora en faunawet.  

 

Locatie 3 Eikelkamp  

Het plangebied op locatie “Eikelkamp” bestaat uit een half open terrein met loofbomen en een enkele 
naaldboom. Op het terrein staan geen gebouwen, deze waren al voor 2013 gesloopt. Rondom het 
terrein zijn verschillende opgaande structuren. In veel bomen bevinden zich holtes. De aanwezigheid 
van vleermuizen met vaste rust- en verblijfplaatsen kan mede gezien de ligging in het bos niet worden 
uitgesloten. De functie verandering stay okay hostel naar een hotel heeft betrekking op hetzelfde 
bestemmingsvlak. In de plannen wordt geen kap van bomen voorzien, maar juist aanplant van bomen 
(bomenkathedraal). Indien bomen met holten gekapt worden kan overtreding van artikel 11 ten 
aanzien van vleermuizen niet op voorhand worden uitgesloten.  

Functies voor andere beschermde soorten (eekhoorn, vogels met jaarrond beschermd nest) zijn ten 
tijde van het veldbezoek in 2015 niet vastgesteld, wat aansluit op de bevindingen uit 2013. Ook ten 
aanzien van beschermde planten wordt door Bureau Waardenburg geconcludeerd dat er ter plaatse 
geen beschermde planten aanwezig zijn. Nader onderzoek is niet nodig.  

 

Ten behoeve van de bouw van het hotel zullen geen bomen gekapt worden. Het hotel wordt gebouwd 
binnen het bouwvlak waar de Stay Okay hostel heeft gestaan. Er is hiermee verzekerd dat er geen 
overtreding van artikel 11 Flora en faunawet plaats vindt. Daarnaast wordt aanbevolen om gebruik te 
maken van vleermuisvriendelijke verlichting. 

 

Actualisatie Natuurtoetsen 2013 in het kader van de PAS 

Uit de natuurtoets 2013 is voor de drie locaties aangegeven dat mogelijk verstorende effecten op de 
huidige staat van instandhouding van aangewezen habitattypen en habitatsoorten door de grote 
afstand en fysieke barrières zijn uitgesloten.  

Er is geen aanleiding deze conclusie in het kader van de beschikbare informatie uit de PAS te 
herzien. Effecten op voor stikstof gevoelige habitattypen in Binnenveld en Rijntakken zijn op voorhand 
uit te sluiten. 

 

Locatie 3 - Ecologische hoofdstructuur, EHS-wijzer (Nee, tenzij-toets) 

Naar aanleiding van het bouwen van een hotel binnen de EHS is de EHS-wijzer van de provincie - 
naar analogie van de PRV - doorlopen, In de EHS-wijzer wordt aangegeven aan welke voorwaarden 
voldaan dient te worden om ervoor te zorgen dat er geen significante effecten op de EHS optreden.  

 

De zes EHS toetsingsaspecten; 

1. Bestaande en potentiële waarden van het ecosysteem, inclusief de vereiste omgevingsfactoren 
(zoals donkerte, bodem, water en milieu).  

Voor een gedetailleerde terreinbeschrijving zie BRO 2013c (bijlage 4). Het bestaande bos binnen het 
plangebied is in het Natuurbeheerplan 2015 als ambitie 'Nog om te vormen natuur naar natuur' 
weergegeven. Voor het grootste oppervlak is geen beheertype of ambitie aangegeven. Daar het 
bestaande bos binnen de begrenzing behouden blijft is met de functiewijziging (jeugdherberg naar 
hotel) geen verandering in potentie gemoeid. 

2. De robuustheid en aaneengeslotenheid van de EHS.  

Het voorgenomen plan heeft betrekking op een relatief klein oppervlak open gebied in verder groot 
aaneengesloten bos. Het open terrein ligt aan een bestaande provinciale weg. De functiewijziging 
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heeft geen ander ruimtebeslag tot gevolg. Gebruik van het hotel betekent autoverkeer, verlichting en 
recreatie (wandelen door bezoekers). Deze aspecten speelde ook bij het voormalige gebruik als 
jeugdherberg. Bij de jeugdherberg was sprake van 60.000 bezoekers per jaar. Het gebruik van het 
hotel zal niet hoger liggen.  De functiewijziging heeft geen intensiever gebruik tot gevolg. Tevens 
wordt een verlichtingsplan opgesteld om eventuele effecten op natuur te beperken. Gelet op de 
ligging aan een provinciale weg in groot aaneengesloten bosgebied is de uitstraling van het gebruik 
relatief beperkt. Doordat het ruimtebeslag en gebruik ten opzicht van de situatie met jeugdherberg 
niet toeneemt is een effect op  robuustheid en aaneengeslotenheid van de EHS is niet aan de orde. 

3. De aanwezigheid van bijzondere soorten.  

Voor een gedetailleerde beschrijving zie BRO 2013c (Bijlage 4). Van de locaties zijn geen bijzondere 
soorten bekend. Wel komen op de locatie bomen met holten voor die betekenis kunnen hebben als 
verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen. De voorgenomen plannen voorzien niet in kap 
van bomen. De plannen doen geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van 
vleermuizen op de Utrechtse Heuvelrug. Voor de landschappelijk inpassing van het hotel wordt een 
verlichtingsplan opgesteld, waarmee rekening wordt gehouden met de (mogelijke) functie van het 
plangebied voor vleermuizen. 

4. De verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen.  

Het voorgenomen plan heeft betrekking op een relatief klein oppervlak open gebied in verder groot 
aaneengesloten bos. Het open terrein ligt aan een bestaande provinciale weg. De functiewijziging 
heeft geen effect op migratieroutes of verbindingszones.  

5. Behoud van oppervlakte. 

Het voorgenomen plan heeft betrekking op een relatief klein oppervlak open gebied in verder groot 
aaneengesloten bos. De functiewijziging heeft geen ander ruimtebeslag tot gevolg en een effect 
behoud van oppervlak van de EHS is niet aan de orde. Verder wordt er nog - op het landgoed - bos 
aangeplant in het kader van de compensatieplicht (Boswet). 

6. Behoud van samenhang. 

Het voorgenomen plan heeft betrekking op een relatief klein oppervlak open gebied in verder groot 
aaneengesloten bos. Het open terrein ligt aan een bestaande provinciale weg. De functiewijziging 
heeft geen effect op behoud van samenhang.  

 

Conclusie Nee, tenzij toets 

Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat significante aantasting wordt uitgesloten. 
Het oppervlak bestaande bos binnen de begrenzing blijft behouden en de plannen voorzien in 
aanplant van extra bomen en het opstellen van een verlichtingsplan. Bij dit laatste wordt rekening 
gehouden met vleermuizen (en andere nacht-actieve soorten). 

Indien binnen het plangebied bomen gekapt worden kunnen er lokaal effecten optreden op het 
beheertype bos. Bij herplant van bomen binnen het plangebied zal de betekenis van locatie 3 voor 
flora en fauna van bos binnen de EHS alleen tijdelijk en (zeer) plaatselijk afnemen. Op lange termijn 
zijn er geen effecten op de EHS omdat bij herplant behoud van robuustheid, verbindingsfunctie en 
samenhang niet wordt aangetast.  

 

Groene Contour 

Locatie 1 van dit inpassingsplan, Juliahoeve, ligt deels binnen de grenzen van de groene contour. Om 
er zeker van te zijn dat de groene contour behouden blijft is er binnen deze contour geen woning of 
bijgebouw toegestaan maar is er een bestemming Groen opgenomen ter bescherming van de 
aanwezige natuurwaarden. Hiermee is verzekerd dat de woningen ter plaatse van locatie 1 niet 
zorgen voor negatieve effecten op (het behoud van) de groene contour.  
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5.7  Geluid 

Als gevolg van de ontwikkeling van de woningen en het (zorg)hotel is een onderzoek (Akoestisch 
onderzoek Landgoed Prattenburg, GM-0173549, 25-11-2015) uitgevoerd naar de te verwachten 
geluidbelasting op de randen van de bouwvlakken zoals opgenomen op de verbeelding. Het volledige 
onderzoek is opgenomen in Bijlage 5 van deze toelichting. Hieronder zijn de conclusies van het 
onderzoek opgenomen. Nadat het onderzoek is uitgevoerd is er nog een kleine wijziging doorgevoerd 
ter plaatse van Locatie 3, Eikelkamp. Het betreft het verplaatsen van het bouwvlak ten behoeve van 
het hotel. Dit bouwvlak ligt in het ontwerp inpassingsplan verder van de weg, waardoor dit geen 
negatieve effecten op de geluidsberekeningen heeft. 

 

Verkeerslawaai 

De geluidsbelasting op de gevels van drie en vier nieuw te bouwen woningen in de deellocaties 1 en 
2 overschrijden de voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB uit de Wet geluidhinder niet. Bij de 
bepaling van de toetsingswaarde is een correctie gehanteerd conform het gestelde in artikel 3.4 uit 
het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012. 

Deellocatie 3 heeft een horecabestemming. Dit is volgens de Wet geluidhinder geen geluidsgevoelige 
bestemming. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting ter plaatse van 
het bebouwingsvlak bepaald. Deze bedraagt ten gevolge van verkeer op de N416 
(Veenendaalstraatweg) ten hoogste Lden 52 dB. Het klimaat ter plaatse van de horecabestemming 
kan als akoestisch goed beschouwd worden. 

 

Gecumuleerde geluidsbelasting 

De gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van verkeer op alle wegen die de deellocaties 
omzomen samen bedraagt ten hoogste Lden 53 dB. Deze waarde is de berekende geluidsbelasting 
zonder correctie conform het gestelde in artikel 3.4 uit het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012. 
Volgens het Bouwbesluit artikel 3.2 heeft een uitwendige scheidingsconstructie van een 
verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidswering met een minimum van 
20 dB, voorts mag in een verblijfgebieden een binnenniveau van 33 dB niet overschreden worden. Op 
basis van dit gegeven zijn er geen aanvullende geluidswerende voorzieningen in de gevels van de 
woningen nodig. 

 

Openluchttheater 

Bij deellocatie 3 (horeca) is een ‘openluchttheater' gepland. De locatie, het aantal en het tijdstip dat de 
activiteiten plaatsvinden is zodanig gering dat geadviseerd wordt om het openlucht-theater te laten 
vallen onder het zogenaamde twaalf dagen-criterium. Dit betekent dat een melding gedaan moet 
worden bij het bevoegd gezag als er een activiteit plaatsvindt. 

 

5.8  Luchtkwaliteit 

Om te bepalen welke bijdrage het project levert aan de luchtkwaliteit is een onderzoek (Notitie NIBM 
voor de ontwikkeling van Landgoed Prattenburg in de gemeente Rhenen en de gemeente 
Veenendaal, GM-0173562, 25 november 2015) uitgevoerd. Hieronder worden de conclusies van het 
onderzoek weergegeven. Het volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 6 van deze toelichting.  

De achtergrondconcentraties NO2 en PM10 in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling in de 
directe omgeving van de drie planlocaties liggen ruim onder de grenswaarden. 
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Voor het plan geldt een maximale concentratiebijdrage voor NO2 van 0.6 ug/m3 en een maximale 
concentratiebijdrage voor PM10 van 0.1 ug/m3. Deze waarden liggen ruim onder de grens van 1,2 
ug/m3. 

Conclusie  

Gelet op het bovenstaande draagt het plan ‘niet in betekenende mate’ bij aan de verslechtering van 
de luchtkwaliteit en voldoet het plan aan de milieukwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. De 
achtergrondconcentraties ter plaatse van de ontwikkelingen liggen ruim beneden de grenswaarden.  

 

5.9  Waterhuishouding 

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de 
watertoets is waterbelangen evenwichtig mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, 
Provincies en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem nagestreefd. 
De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van de in ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. De 
watertoets is als Bijlage 7 bij de toelichting gevoegd. 

 

Hoewel de ontwikkelingen gewijzigd zijn ten opzichte van de ontwikkelingen in 2013 kan de 
watertoets nog steeds gebruikt worden. Hieronder wordt aangegeven welke aanvullingen er gelden 
ten opzichte van de watertoets van 2013.  

Het plangebied valt voor het grootste deel binnen de invloedssfeer van Waterschap Vallei en Veluwe. 
Voor een klein deel van het plangebied is het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
waterbeheerder.  

 

Door de wijziging in het programma is de toename aan verharding gewijzigd.  

 

Deellocatie huidig m2 toekomstig m2 verschil m2 

1. Zandheuvelweg 5 
(Juliahoeve) 

1.034 480 -554 

2. Oude 
Veensegrindweg (Bosje 
van Wartou) 

0 800 800 

3. 
Veenendaalsestraatweg 
65 (Eikelkamp) 

2.518 1900 -618 

3a Schupse bosje 0 0 0 

TOTAAL 3.552 3.180 -372  

 

Bovenstaande tabel toont aan dat de totale oppervlakte aan verharding in de toekomstige situatie zal 
afnemen. Er is daardoor geen reden voor watercompensatie.  
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Ten aanzien van riolering zijn de volgende gegevens toepassing. 

Deellocatie Belasting grondslag Maatgevende belasting Aansluiting 

1. Zandheuvelweg 5 
(Juliahoeve) 

15 l/bewoner/uur 3 woningen met een 
gemiddelde 
gezinsgrootte van 2,5 
pers.  
112.5 l/uur 

DWA-rioolgemaal aan 
de straatzijde 

2. Oude 
Veensegrindweg (Bosje 
van Wartou) 

15 l/bewoner/uur 4 woningen met een 
gemiddelde 
gezinsgrootte van 2,5 
pers.  
150 l/uur 

Via aan te leggen 
riolering naar 
persleidingen in de 
Cuneraweg 

3. 
Veenendaalsestraatweg 
65 (Eikelkamp) 

40 l/bed/uur 140 kamers met een 
gemiddelde bedomvang 
per kamer van 2,5  
14 m3 /uur 

Via aan te leggen 
riolering naar 
vrijvervalrioolstelsel 

3a Schupse bosje n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

De bestaande rioolsystemen hebben voldoende capaciteit om het afvalwater af te voeren.  

 

Conclusie 

Met betrekking tot water zijn er geen belemmeringen voor dit inpassingsplan.  

 

5.10  Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van het inpassingsplan is bezien of: 

 op de ontwikkelingslocaties in de toekomst sprake is van een goed woon- en leefklimaat in 
verband met eventueel in de omgeving aanwezige bedrijven; 

 in de omgeving aanwezige bedrijven in hun bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door de 
ontwikkelingsplannen. 

Er liggen diverse (agrarische) bedrijven in de omgeving van locatie 1 Juliahoeve en locatie 2 Bosje 
van Wartou. 

Locatie 1 Juliahoeve 

Adres Gemeente Afstand tot plangebied 

Dijkstraat 115 (agrarisch bedrijf) Veenendaal 504 meter 

Dijkstraat 117 (agrarisch bedrijf) Veenendaal 589 meter 

 

De afstand ten opzichte van locatie 1 Juliahoeve (> 500 meter) is dusdanig dat de ontwikkeling van 
deze locatie geen belemmering zal opleveren voor de bedrijfsvoering en eventuele ontwikkeling van 
deze bedrijven. Het bepalende aspect is geur. Of sprake is van een goed woon en leefklimaat op de 
locatie is nader onderzocht (zie paragraaf 5.14). De geurbelasting voldoet ruimschoots aan de 
wettelijke geurnorm. Ook is er sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van deze locatie. 
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Locatie 2 Bosje van Wartou 

Adres  Gemeente Indicatieve afstand op basis van 
bedrijven en milieuzonering 

Cuneraweg 385 
(mengvoerbedrijf) 

Rhenen p.c. < 100 t/u: 200 meter (aspect 
geluid en geur) 
p.c. > 100 t/u: 200 meter (aspect 
geluid en geur) 

Blauwendraad 3 (manege) Rhenen 50 meter (aspect geur)  

Cuneraweg 411 (aannemers en 
transportbedrijf) 

Rhenen 100 meter (aspect geluid) 

 

De manege aan Blauwendraad 3 grenst aan locatie 2. Zoals uit bovenstaande tabel is af te lezen 
geldt er voor een manege een richtafstand van 50 meter tot de dichtstbijzijnde gevoelige functie (in dit 
geval woningen). Van deze richtafstand mag, indien het gebied is aan te merken als gemengd gebied 
gemotiveerd worden afgeweken. Vanwege de ligging rondom diverse bedrijven en de manege is er 
hier sprake van een gemengd gebied. In paragraaf 5.14 is een samenvatting gegeven van het 
uitgevoerde geuronderzoek. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de manege slechts 2 OUe per m3 
uitstoot, daar waar de grenswaarde uit de Wet geurhinder en veehouderijen 14 OUe per m3 bedraagt. 
De uitstoot van de manege blijft dan ook ruimschoots onder de grenswaarde. Er kan dan ook gesteld 
worden dat ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd wordt. Ook op 
het moment dat de manege zou willen uitbreiden binnen de grenzen van het vigerende plan voor de 
manege, dan is er nog voldoende "geurruimte" om een kleine uitbreiding mogelijk te maken. In het 
vigerende bestemmingsplan voor de manege zijn slechts marginaal uitbreidingen mogelijk. Er kan 
dan ook gesteld worden dat de manege niet in haar bedrijfsvoering geschaad wordt. Aan de overige 
richtafstanden, zoals de afstand voor geluid en gevaar, wordt voldaan.  

 

Het aannemers- en transportbedrijf aan de Cuneraweg 411 te Rhenen ligt op een afstand van 145 m 
van de ontwikkelingslocatie (rand bestemming Bedrijf uit bestemmingsplan Buitengebied 2010 tot 
rand bestemming Horeca in inpassingsplan). De aan te houden afstand conform de notitie Bedrijven 
en milieuzonering is 100 meter voor een aannemersbedrijf met een bedrijfsoppervlak van meer dan 
2000 m² (SBI-code 41,42 en 43) en 100 meter voor een transportbedrijf met een 
bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 1000 m². De ontwikkelingslocatie ligt dus op voldoende afstand 
van dit bedrijf. Het bedrijf wordt niet in zijn activiteiten belemmerd en er is sprake van een goed woon- 
en leefklimaat op de ontwikkelingslocatie 

 

De indicatieve afstand vanuit bedrijven en milieuzonering tussen het mengvoederbedrijf aan 
Cuneraweg 385 en de locatie Bosje van Wartou wordt niet gehaald, maar dat het bedrijf niet in haar 
bedrijfsvoering wordt beperkt door de ontwikkeling van locatie Bosje van Wartou wordt vanuit de 
Quickscan Geur veehouderijen (zie paragraaf 5.14) voldoende onderbouwd. De geurbelasting voldoet 
ruimschoots aan de wettelijke geurnorm. Op de ontwikkellocatie is daarmee sprake van een goed 
woon- en leefklimaat. 

 

Locatie 3 Eikelkamp 

In de nabijheid van het hotel liggen geen bedrijven.  

 

Conclusie 

Er zijn geen belemmeringen met betrekking tot het aspect bedrijven en milieuzonering.  
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5.11  Verkeer en parkeren 

Er is een notitie verkeer en parkeren opgesteld door Grontmij (Verkeersproductie ontwikkeling 
Prattenburg, met kenmerk 347840, 1 december 2015). De gehele notitie is opgenomen in Bijlage 8. 
Hieronder is een samenvatting van de notitie opgenomen.  

 

Bij de bepaling van de verkeersgeneratie voor woningen is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie 
256: Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, vuistregels en kengetallen gemotoriseerd verkeer. 
Deze kencijfers zijn vervolgens geactualiseerd in CROW-publicatie 317:Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie. 

 

In eerste instantie is bepaald welk type woonmilieu bij de woningen van toepassing is. De locaties 1 
(buiten de bebouwde kom) en 2 (binnen de bebouwde kom) zijn ingedeeld in de categorie VI landelijk 
wonen, ondanks dat de woningen van locatie 2 binnen de bebouwde kom gelegen zijn. Voor dit type 
woonmilieu geldt een gemiddeld aantal motorvoertuig-bewegingen per woning per weekdagetmaal 
van 7,4. Dit is de categorie met de hoogste verkeersproductie. Vorenstaande impliceert dat: 

 de drie woningen op de locatie Zandheuvelweg 3 x 7,4 = afgerond 22 ritten per etmaal genereren. 
 de vier woningen op de locatie Oude Veensegrindweg 4 x 7,4 = afgerond 30 ritten per etmaal 

genereren. 

 

Bepaling Verkeersproductie Hotel 

Het (zorg)hotel is gesitueerd op locatie 3: de Veenendaalsestraatweg. Voor de verkeersproductie van 
het hotel is uitgegaan van de aanname die voor de onderzoeksvragen in 2013 en 2014 zijn opgesteld. 

Het te ontwikkelen hotel betreft een (zorg)hotel met 140 kamers. Het hotel zorgt voor 369 
motorvoertuigbewegingen per etmaal, inclusief bevoorrading. Hiervan bestaan 14 ritten / etmaal uit 
leveringen per vrachtwagen (bron: BRO, Verkeer en parkeren Bosje van Wartou).  

Voor het hotel is aangenomen dat 25% van de etmaalintensiteit tijdens de avond aanwezig is, 
waarvan 20% tijdens het drukste uur in de avond. Op dat moment is 60% ingaand en 40% uitgaand. 
Omgerekend naar pae (personenauto-eenheden) is uitgegaan van een verkeersproductie van 383 
pae/etmaal voor het hotel. Naast bovenstaande aanname is ook gebruik gemaakt van de CROW-
publicatie 272: Verkeersgeneratie voorzieningen en de online rekentool CROW parkeren en 
verkeersgeneratie. Hier wordt als kengetal voor een 4 sterren hotel in de bebouwde kom, maar buiten 
het centrum en de schil, een waarde gegeven van: 

 23,9 motorvoertuigbewegingen per weekdag / 10 kamers; 
 30,4 motorvoertuigbewegingen per weekdag / 10 kamers voor een hotel in het buitengebied. 

Hierbij is de verkeersgeneratie van de werknemers verwerkt, zo ook de (vracht)leveringen. Op basis 
van deze kengetallen ligt de verkeersproductie tussen de 337 en 429 mvt/etmaal. De oorspronkelijk 
bepaalde verkeersproductie van 383 ligt hier tussen in. 

 

Bepaling verkeersproductie openlucht theater/bomenkathedraal 

De verkeersgeneratie van bijzondere Leisure voorzieningen zijn niet of nauwelijks in kengetallen te 
vatten. Voor deze functie is ten aanzien van de verkeersproductie derhalve een aanname gedaan. 
Deze aanname is gebaseerd op onderstaande gegevens. 

Bij deellocatie 3 (horeca) is een openlucht theater / bomenkathedraal gepland. Onder onderstaande 
voorwaarden mogen hier evenementen plaats vinden: 

 er zijn maximaal vijf evenementen per jaar toegestaan met maximaal 150 bezoekers per 
evenement; 

 een evenement mag alleen overdag plaats vinden voor maximaal een dag. Hierbij geldt dat ten 
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behoeve van de op- en afbouw van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van het evenement de 
dag ervoor en erna ook activiteiten mogen plaats vinden; 

 evenementen zijn daarnaast alleen toegestaan buiten het broedseizoen (15 maart -15 juli). 

 

Ten behoeve van dit openlucht theater/bomenkathedraal wordt uitgegaan van 60 parkeerplaatsen. Op 
basis van vorenstaande is de verkeersproductie: 

 bij een 100% bezetting van de maximaal 60 parkeerplaatsen die 1,5 keer bezet zijn (turn-over) 
wordt een verkeersproductie gegenereerd van 60 ppl x 2 (heen en terug) x 1,5 (turn-over) = 180 
ritten op een evenementendag. Op de dagen er voor en er na, ten behoeve van de opbouw, 
wordt voor elke dag 75 ritten aangenomen, totaal dus 150 over 2 dagen. Hiermee komt het totaal 
over 3 dagen op 330 ritten. Dit betekent op jaarbasis 5 dagen per jaar een evenement x 330 = 
1.650 ritten per jaar. 

 

Ontsluiting hotel 

Door Grontmij is een notitie (Quick scan ontsluiting Hotel via N416, met kenmerk 347004, d.d. 6 
november 2015) opgesteld ten aanzien van de ontsluiting van het hotel en de verkeersveiligheid van 
de ontsluiting. Hieronder is een beknopte samenvatting van de resultaten van dit onderzoek 
weergegeven. Het volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 8 van deze toelichting. 

De beoordeling van de verkeersafwikkeling resulteert in de volgende conclusies: 

 in de geprognosticeerde situatie zal geen sprake zijn van verkeersafwikkelingsproblemen als 
gevolg van het wachtende linksafslaand verkeer op de N416; 

 in de geprognosticeerde situatie zal geen sprake zijn van verkeersafwikkelingsproblemen als 
gevolg van het wachtend verkeer vanaf het hotel. 

 

Uit oogpunt van verkeersveiligheid geldt de conclusie dat er geen noodzaak is om maatregelen te 
treffen dan wel aan te nemen dat de verkeerssituatie ter hoogte van de ontsluiting van het hotel 
verkeersonveilig is c.q. verkeersonveiliger wordt. 

 

Parkeren 

Bij het opstellen van een parkeerbalans wordt de parkeervraag afgezet tegen het parkeeraanbod. De 
parkeervraag is bepaald door de omvang van een functie (zorghotel) te vermenigvuldigen met het 
bijbehorende parkeerkengetal. 

Bij het bepalen van de parkeervraag is gebruik gemaakt van de parkeerkencijfers uit CROW-
publicatie 317. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat het hotel in het buitengebied is gesitueerd. 
Hoewel gelegen langs de N416, wordt aangenomen dat de bereikbaarheid met openbaar vervoer 
beperkt is en geen reductie wordt toegepast. 

De parkeervraag is in eerste instantie ongewogen bepaald. Dit betekent dat geen rekening wordt 
gehouden met zogenaamde aanwezigheidspercentages, die aangeven op welk tijdstip van de week 
en de dag de parkeerplaatsen ook werkelijk benut worden c.q. nodig zijn. 

In onderhavige situatie geldt een parkeerkencijfer van minimaal 8,5 en maximaal 9,5 parkeerplaatsen 
(ppl)/10 kamers. Uitgaande van 140 kamers dienen er minimaal 119 en maximaal 133 
parkeerplaatsen voor het hotel te worden gerealiseerd. Hierbij is het aandeel bezoekers ca. 73%. De 
provincie Utrecht hanteert een factor 0,9 ppl/kamer hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 127 
parkeerplaatsen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat met de toepassing van deze cijfers rekening moet worden 
gehouden met een (forse) marge. Het aantal benodigde parkeerplaatsen is, zoals eerder 
aangegeven, mede afhankelijk van overige activiteiten die in/bij het hotel kunnen worden gehouden, 
denk hierbij aan bijvoorbeeld een café/bar, een niet hotel gebonden restaurant, evenementen, 
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vergader- en congresfaciliteiten, etc. Ook is het afhankelijk van de vraag voor welke doelgroep het 
hotel wordt bestemd. Deze informatie is niet bekend en derhalve is in de notitie van uitgegaan dat 
deze activiteiten niet plaats vinden. 

 

Zorghotel 

Indien een deel van het hotel wordt uitgevoerd als een zogenaamd zorghotel geldt een afwijkend 
parkeerkencijfer. Voor een zorghotel geldt dat deze groep bewoners niet over een eigen auto beschikt 
en permanente verzorging nodig heeft. Het parkeerkencijfer van deze functie is dan ook opgebouwd 
uit bezoekers (gebaseerd op het aantal verzorgingsplaatsen) en medewerkers. Het parkeerkencijfer 
voor het bezoekersdeel en werknemersdeel is gebaseerd op de CROW-parkeerkencijfers: 

 voor bewoners is dit 0,3 ppl/bewoner; 
 voor medewerkers is dit 0,4 ppl/medewerker. 

Gelet op het feit dat in dit stadium geen nadere informatie over aantal bewoners c.q programmering 
zorghotel aanwezig is dient het benodigde aantal parkeerplaatsen geactualiseerd en nader bepaald te 
worden. Er is echter binnen de grenzen van de aanduiding 'parkeren' ter plaatse van locatie 3, 
voldoende ruimte voor het realiseren van extra parkeerplaatsen, mocht dit noodzakelijk zijn.  

 

De activiteiten van bomenkathedraal/openlucht theater mogen alleen overdag plaats vinden. Hiervan 
uitgaande is dubbelgebruik gedurende de werkdagochtend, de -middag en de zaterdag- en 
zondagmiddag, zij het in beperkte mate, mogelijk.  

 

Geconcludeerd kan worden dat het inpassingsplan in voldoende parkeerplaatsen kan voorzien. De 
verkeersgeneratie van de ontwikkelingen is beperkt waardoor dit geen negatief effect heeft op 
verkeersafwikkeling. 

 

5.12  Kabels en leidingen 

In het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen gelegen, die een belemmering 
vormen voor de geplande ontwikkelingen. Ook zijn er geen kabels en leidingen, die een dergelijke 
omvang hebben dat ze via een dubbelbestemming moeten worden beschermd. 

 

5.13  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

In het kader van het bestemmingsplan Prattenburg dient getoetst te worden of er sprake is van 
verplichtingen ten aanzien van m.e.r. (milieueffectrapportage). Vanuit twee sporen kan sprake zijn 
van m.e.r.-verplichtingen: 

1. Vanuit de Wet Milieubeheer (artikel 7.2 Wm) en het Besluit m.e.r (bijlage C en D).: Wanneer een 
activiteit en het daarvoor opgestelde plan of besluit genoemd zijn in het Besluit m.e.r. is 
afhankelijk van de aard, omvang en het type plan of besluit sprake van een m.e.r.-plicht (plan-
m.e.r. of project-m.e.r.), danwel m.e.r.-beoordelingsplicht (al dan niet vormvrij); 

2. Vanuit de Natuurbeschermingswet (artikel 19 Nbw) en Wet Milieubeheer (artikel 7.2a Wm): 
wanneer er niet op voorhand kan worden uitgesloten dat de activiteit significant negatieve 
effecten heeft op Natura2000-gebied en er een passende beoordeling moet worden opgesteld, 
volgt hieruit tevens een plan-m.e.r.-verplichting.  

 

De ontwikkelingen die plaatsvinden binnen het plangebied zijn geen activiteiten zoals opgenomen in 
de Bijlagen in het Besluit m.e.r. In het Besluit m.e.r. wordt gesproken over stedelijke 
ontwikkelingsprojecten. Voor zover de ontwikkeling al is aan te merken als een stedelijke 
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ontwikkeling, blijft deze ver onder de drempelwaarde waardoor geen sprake is van een m.e.r.-plicht. 
Ook uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat geen sprake is van nadelige milieu-effecten. 

De Natuurbeschermingswet stelt dat als op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de activiteit 
significant negatieve effecten heeft op Natura2000-gebied, er in het kader van de 
Natuurbeschermingswet een passende beoordeling moet worden opgesteld. Vanuit de 
Natuurbeschermingswet en Wet Milieubeheer volgt hieruit tevens een plan-m.e.r.-verplichting, 
ongeacht of er wel of geen sprake is van m.e.r.-verplichtingen vanuit het Wet Milieubeheer en Besluit 
m.e.r. spoor.  

In het kader van het bestemmingsplan is verkennend flora en faunaonderzoek uitgevoerd. De 
conclusie van dit onderzoek is dat de initiatieflocaties buiten de invloedssfeer van door de 
Natuurbeschermingswet beschermde gebieden liggen. Er hoeft daarom geen passende beoordeling 
te worden opgesteld en er volgt daaruit geen planm.e.r.-plicht. 

 

5.14  Geurhinder 

Door Agel adviseurs is op 17 november 2015 onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van diverse 
agrarische bedrijven in het kader van geurhinder op de voorgenomen ontwikkellocaties. De volledige 
notitie is opgenomen in Bijlage 9 van deze toelichting. Hieronder worden de conclusies van de notitie 
weergegeven.  

Gelet op de inventarisatie dienen de locaties “Juliahoeve”, “Bosje van Wartou” en “Eikelkamp” 
aangemerkt te worden als geurgevoelig object in de zin van de Wet geurhinder veehouderijen (Wgv). 
De planlocatie “Schupse Bosje” is momenteel een geurgevoelige locatie, maar door het vervallen van 
de hotelbestemming en het creëren van de bestemming “bos” ter plaatse behoeft deze planlocatie 
niet langer aangemerkt te worden als geurgevoelig object in de zin van de Wgv.  

Binnen een straal van 2.000 meter van het middelpunt van de projectlocatie zijn alle veehouderijen 
geïnventariseerd, met behulp van de gegevens van Web-BVB Utrecht. Met behulp van een 
standaardisering, waarbij de omvang van een veehouderij gekoppeld is aan afstanden en de daartoe 
behorende geurbelasting, is gebleken dat de geurbelasting ter plaatse van de planlocaties op alle 
omliggende (intensieve) veehouderijen minder dan 2 OUE/m3 bedraagt. 

 

Conclusie 

Nu ruimschoots voldaan wordt aan de wettelijke geurnorm voor buiten de bebouwde kom (14 
OUE/m3) en het woon- en leefklimaat is aan te merken als “goed”, is nader kwantitatief onderzoek met 
betrekking tot de omliggende veehouderijen in relatie tot de planlocatie niet noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 6  Juridische planopzet 
De in deze toelichting beschreven planuitgangspunten zijn juridisch-planologisch vertaald in het 
inpassingsplan, dat bindend is voor overheid en burgers. Het inpassingsplan bestaat uit een 
verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding 
(plankaart) vormen het juridisch bindende deel, terwijl de toelichting geen juridische binding heeft, 
maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing van de opgenomen 
bestemmingen. 

 

De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, 
bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige 
en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding (plankaart) heeft een rol voor toepassing van de 
regels, alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. 

 

6.1  Systematiek 

SVBP 2012 

Per 1 juli 2013 is het voor bestemmingsplannen en inpassingsplannen die na voornoemde datum als 
ontwerp ter inzage worden gelegd, verplicht om de SVBP 2012 (standaard vergelijkbare 
bestemmingsplannen 2012) toe te passen.  

 

Opbouw regels 

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels gehanteerd 
dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin 
achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de 
overgangs- en slotregels aan de orde komen. Hieronder wordt de systematiek, opbouw en indeling 
van de regels kort toegelicht. 

 

6.1.1  Inleidende regels 

Begrippen 

In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het inpassingsplan gebruikte begrippen. Deze 
worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig 
voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere 
uitleg vatbaar zijn. 

Wijze van meten 

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse 
begrippen wordt verstaan. 

 

6.1.2  Bestemmingen 

In het tweede hoofdstuk komen de bestemmingen aan de orde. De opbouw van de bestemmingen 
ziet er als volgt uit: 
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Bestemmingsomschrijving 

De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de 
grond toegekende functies. 

 

Bouwregels 

In de bouwregels worden voor alle hoofdgebouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, de van toepassing zijnde bouwregels gesteld. Waar en met welke maatvoering mag worden 
gebouwd, wordt hier vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen 
op de verbeelding.  

Afwijking van de bouwregels 

In deze bepaling wordt een opsomming gegeven van de bouwregels waarvan het bevoegd gezag 
middels een omgevingsvergunning kan afwijken. Deze bevoegdheid wordt objectief begrensd en 
bevat duidelijke criteria.  

 

Specifieke gebruiksregels 

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval strijdig zijn met de 
bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die, 
waarvan het niet op voorhand duidelijk is dat deze in strijd zijn met de bestemming. Het gaat hierbij in 
feite om een aanvulling op de in de bestemmingsomschrijving genoemde doeleinden. 

 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden 

In enkele dubbelbestemmingen is een aanlegvergunningregeling opgenomen voor de gronden 
gelegen binnen archeologisch waardevolle gebieden. Hierin worden bepaalde werken en/of 
werkzaamheden vergunningplichtig gesteld. Bij de beoordeling van de vraag of en in welke mate 
bepaalde werken en/of werkzaamheden toelaatbaar worden geacht wordt gekeken naar de kans op 
het verstoren van archeologische resten. 

 

6.1.3  Algemene regels 

Anti-dubbeltelregel 

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens het inpassingsplan bepaalde 
gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het 
opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, 
waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 

 

Algemene bouwregels 

In dit artikel zijn algemene regels opgenomen omtrent bestaande bebouwing. 
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Algemene gebruiksregels 

In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van functies die strijdig zijn met het 
inpassingsplan. Om in het inpassingsplan vast te leggen dat bomen gecompenseerd dienen te 
worden is in de algemene gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Hierin is 
opgenomen dat de bomen die gekapt worden, worden herplant binnen de grenzen van het landgoed, 
de oppervlakte die gecompenseerd dient te worden en de termijn waarbinnen de compensatie plaats 
dient te vinden. De compensatie die in deze regels is opgenomen is de compensatie die noodzakelijk 
is in het kader van de Boswet.  

 

Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels in het plan waarvan het bevoegd gezag 
middels een omgevingsvergunning kan afwijken. De criteria, die bij toepassing van de 
afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven. 

 

6.1.4  Overgangs- en slotregels 

Overgangsrecht 

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het inpassingsplan bestaan (of waarvoor 
een omgevingsvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de 
bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, 
bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een 
omgevingsvergunning kan worden verleend. Er kan dus in beginsel nog gewoon gehandhaafd 
worden. Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van 
inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden voortgezet. 

 

Slotregel 

Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. 

 

6.2  Systematiek per bestemming 

Hieronder worden de verschillende bestemmingen kort toegelicht. 

 

Algemeen 

Bij het opstellen van dit inpassingsplan is zoveel mogelijk aangesloten bij de regeling zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ van de gemeente Rhenen. 
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Artikel 3 Bos 

Deze gronden zijn bestemd voor onder andere bos en bebossing en extensief recreatief 
medegebruik. Binnen deze bestemming, op locatie Eikelkamp, is ter plaatse van de aanduidingen op 
de verbeelding een bomenkathedraal en een openluchttheater toegestaan. Ter plaatse van deze 
aanduidingen zijn tevens evenementen toegestaan, waarvoor in de regels voorwaarden zijn 
opgenomen. De voorwaarden zijn opgenomen ter bescherming van de EHS. Zo mogen de 
evenementen niet in het broedseizoen plaatsvinden en zijn evenementen met versterkt geluid niet 
toegestaan. Ook het maximale aantal bezoekers per evenement is vastgelegd. Op deze locatie zijn 
ter plaatse van de aanduiding parkeren tevens parkeerplaatsen toegestaan ten behoeve van het hotel 
en de evenementen. Tot slot is ook een aanduiding ontsluiting opgenomen om ervoor te zorgen dat 
het hotel bevoorraad kan worden. Er is een ontsluitingsweg toegestaan met een maximale breedte 
van 6,5 meter. 

Vanwege de landschappelijke inpassing van de woningen ter plaatse van Locatie 2 is middels de 
aanduiding 'specifieke vorm van bos - landschappelijke inpassing' vastgelegd dat de bosrand met 
bijbehorende onderbegroeiing in stand gehouden moet worden.  

 

Artikel 4 Groen 

Ten behoeve van de bescherming, ontwikkeling en instandhouding van houtwallen is de bestemming 
groen met een aanduiding 'houtwal' opgenomen. De houtwallen mogen niet aangetast worden. 
Daarnaast bevindt zich aan de zuidzijde van Locatie 1 een groene zone. Deze zone is bestemd als 
groen om te voorkomen dat hier bijgebouwen / opstallen gebouwd kunnen worden. Hiermee is de 
zone voldoende beschermd.  

 

Artikel 5 Horeca 

De gronden bestemd als Horeca zijn bedoeld voor de realisatie van een (zorg)hotel. In de regels is 
het maximum aantal hotelkamers aangegeven. Gebouwen en het parkeren zijn uitsluitend binnen het 
op de verbeelding aangegeven bouwvlak toegestaan. In totaal is maximaal 1.900 m² aan bebouwing 
toegestaan, waarvoor in de regels de maximale hoogtes zijn weergegeven.  

 

Artikel 6 Water 

Op de locatie Juliahoeve (deelplankaart 1) is een sloot gelegen. Deze heeft de bestemming ‘Water’ 
gekregen. 

 

Artikel 7 Wonen 1 

Ten behoeve van de te realiseren woningen in Veenendaal is de bestemming Wonen 1 opgenomen. 
Binnen dit bouwvlak zijn drie woningen toegestaan. De maximale bouwhoogte en oppervlakte van de 
woning is in de planregels opgenomen.  

 

Artikel 8 Wonen 2 

Ten behoeve van de te realiseren woningen in Rhenen is de bestemming Wonen 2 opgenomen. 
Binnen dit bouwvlak zijn vier woningen toegestaan. De maximale bouwhoogte en oppervlakte van de 
woning is in de planregels opgenomen.  
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Artikel 9 Waarde - Archeologie en Artikel 10 Waarde - Archeologie 2 

De vier plangebieden kennen alle een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor de gebieden 
gelegen binnen de gemeente Rhenen is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ opgenomen 
conform het bestemmingsplan Buitengebied van deze gemeente. Het plan buitengebied van de 
gemeente Veenendaal kent een andere regeling voor gebieden met een hoge verwachtingswaarde. 
Voor de locatie Juliahoeve (gelegen binnen Veenendaal) is daarom de dubbelbestemming ‘Waarde – 
Archeologie – 2’ opgenomen conform het plan buitengebied van deze gemeente. Er gelden 
beperkende bouwregels en een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, ten behoeve van de bescherming van deze waarden. 

 

Artikel 11 Waarde - Landgoed 

De vier te ontwikkelen locaties maken onderdeel uit van het Landgoed Prattenburg. Ze hebben de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Landgoed’ gekregen om de cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden te beschermen. 
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Hoofdstuk 7  Financieel-economische uitvoerbaarheid 

7.1  Kostenverhaal 

Uitgangspunt voor de beoogde ontwikkelingen op het landgoed is dat deze voor de provincie budget-
neutraal worden ontwikkeld. Op basis van artikel 6.25 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
treden provinciale staten in de bevoegdheid van de gemeenteraad wanneer afdeling 6.4 van de Wro 
over grondexploitatie van toepassing is op de vaststelling van een inpassingsplan zoals bedoeld in 
artikel 3.26 eerste lid van de Wro. Dit inpassingsplan maakt realisering mogelijk van bouwplannen op 
de locaties 1 (Juliahoeve), 2 (Bosje van Wartou) en 3 (Eikelkamp) op het landgoed Prattenburg in de 
gemeente Rhenen en Veenendaal. Deze ontwikkelingen betreffen bouwplannen die zijn opgenomen 
in de kostensoortenlijst uit artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Uitgangspunt van het wettelijk stelsel van kostenverhaal is dat in beginsel door de planvaststeller een 
exploitaiteplan moet worden vastgesteld om tot kostenverhaal te komen. Deze verplichting vloeit voort 
uit artikel 6.12 eerste lid van de Wro. Bij het voldoen aan de in het tweede lid onder a t/m c van dit 
artikel genoemde voorwaarden kan vaststelling van een exploitatieplan achterwege blijven. 
Aangezien een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 eerste lid van de Wro met de initiatiefnemer 
is aangegaan (een zogenoemde anterieure overeenkomst), is kostenverhaal van de grondexploitatie 
van de in dit inpassingsplan begrepen gronden anderszins verzekerd. Nu op deze wijze wordt 
voldaan aan de voorwaarde onder a en de voorwaarden genoemd onder b en c niet van toepassing 
zijn, kan vaststelling van een exploitatieplan achterwege blijven. Deze anterieure overeenkomst heeft 
betrekking op bouwplannen die zijn opgenomen in de hiervoor genoemde kostensoortenlijst en 
betreffen genoemde locaties. De overeenkomst heeft eveneens betrekking op de inzet van financiële 
middelen door de initiatiefnemer ten behoeve van onderhoud en beheer van het landgoed 
Prattenburg, waarmee ook het belang van openstelling van dit landgoed voor het publiek wordt 
gediend. 

 

7.2  Economische uitvoerbaarheid 

De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen om de voorgestane ontwikkeling te kunnen 
realiseren. De planologische ontwikkeling leidt tot een waardevermeerdering van de grond. De kosten 
die initiatiefnemer maakt zijn een investering ten einde de waardevermeerdering te kunnen realiseren.   

Wanneer de kosten en opbrengsten naast elkaar worden gelegd is er sprake van een positief saldo. 
Dit positieve saldo zal door de initiatiefnemer worden ingezet ter dekking van het beheer en 
onderhoud van het landgoed. Hiermee wordt behoud en openstelling van het landgoed gewaarborgd. 
Er zijn geen onvoorziene hoge kosten te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële 
bijdragen van anderen.  

Mede gelet op de in paragraaf 7.1 genoemde anterieure overeenkomst, is de financieel-economische 
haalbaarheid als bedoeld in artikel 3.1.6. eerst lid onder f van het Bro voldoende verzekerd 
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Hoofdstuk 8  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

8.1  Inleiding 

De procedures voor vaststelling van een inpassingsplan zijn door de wetgever geregeld. Aangegeven 
is dat tussen provincie en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden 
gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Daarnaast is er de gelegenheid om in 
het voortraject belanghebbenden te laten inspreken conform de provinciale inspraakverordening. Pas 
daarna wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het inpassingsplan opgestart 
(artikel 3.8 Wro). In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de wijze waarop is omgegaan met 
inspraak en vooroverleg. 

 

8.2  Inspraak 

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en dit is in de Wro zelf niet 
verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de provincie vrij staat toch inspraak te verlenen 
bijvoorbeeld op grond van de provinciale inspraakverordening. Inspraak heeft plaatsgevonden 
volgens de in de inspraakverordening opgenomen procedure. Het resultaat van de inspraak zijn 
verwoord in een Reactienota Inspraak. Deze is als Bijlage 11 bij onderhavig inpassingsplan gevoegd 
worden. 

 

8.3  Horen gemeenteraden 

Op grond van artikel 3.26 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is de provincie verplicht om 
voorafgaand aan de vaststelling van een inpassingsplan de gemeenteraden van de gemeenten op 
welke gronden het inpassingsplan van toepassing is te horen. De provincie Utrecht heeft in het kader 
hiervan op 4 april 2016 een hooravond voor zowel de gemeente Rhenen als de gemeente 
Veenendaal georganiseerd. Hiermee heeft de provincie voldaan aan artikel 3.26 lid 1 Wro. Een 
verslag van deze avond is in Bijlage 11 bijgevoegd.  

 

8.4  Overleg 

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat een bestuursorgaan bij de voorbereiding 
van een inpassingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en 
waterschappen en met die diensten van het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke 
ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De 
instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit inpassingsplan zullen worden geïnformeerd. 
De reacties van deze instanties zijn in de Reactienota inspraak opgenomen en zijn waar nodig in dit 
plan verwerkt. 

 

8.5  Zienswijzen 

Nadat het plan als voorontwerp ter visie heeft gelegen is het ontwerp inpassingsplan opgesteld. Het 
plan is aangevuld met wijzigingen die uit de inspaak- en overlegreacties naar voren zijn gekomen. Het 
ontwerpinpassingsplan wordt gedurende 6 weken voor een ieder ter visie gelegd. Gedurende deze 
periode kan een ieder zienswijzen indienen. De nota zienswijzen (inclusief ambtshalve wijzigingen) en 
een verslag van de hoorzitting is in Bijlage 12 bijgevoegd. 
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8.6  Beroep 

Na vaststelling wordt het inpassingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. Gedurende 
deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze 
beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking. 

 



 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
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Bijlage 1  Archeologie 
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Archeologische waarden Geen waarden op deellocaties bekend. In directe omgeving van deellocaties 
monumentterreinen en waarnemingen vanaf het Laat-Paleolithicum  bekend. 

Historische waarden Deellocatie 1 bevat een gemeentelijk  monument; de Juliahoeve. De huidige 
bebouwing is daar vanaf 1926 gerealiseerd. Deellocatie 2 is tot op heden onbebouwd, 
maar wel in gebruik geweest als bouwland. Deellocatie 3 is vanaf 1938/1939 
bebouwd, daarvoor in gebruik als bouwland en heide. Deellocatie 3A is tot op 
heden onbebouwd en begroeid geweest met heide en bos. 

Verwachting Hoge verwachting op archeologische resten en/of sporen uit de periode 
Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd. Deellocatie 1 ook specifieke hoge verwachting op 
resten uit Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd door de Juliahoeve en mogelijk  oudere 
bebouwing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 



16
2

16
3

16
4

16
5

16
6

21
0

44
8

44
7

44
6

44
5

44
4

44
3

A
fb

ee
ld

in
g

1.
To

po
gr

afi
sc

he
ka

ar
ti

n
de

om
ge

vi
ng

va
n

he
tl

an
dg

oe
d

(b
la

uw
om

lij
nd

),
vo

or
zi

en
va

n
R

D
-c

oö
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1   Inleiding 
 

 

1.1   Aanleiding tot het onderzoek 
 

 
In opdracht van BRO heeft Archaeological  Research & Consultancy (ARC bv) 
een bureau-onderzoek uitgevoerd  voor Landgoed Prattenburg te Rhenen, gemeente 
Rhenen en Veenendaal. 

 

Aanleiding tot dit onderzoek vormt het opstellen van een inpassingsplan voor vier 
deellocaties op het landgoed.  Conform  de Wet op de archeologische monumen- 
tenzorg1  dient het plangebied eerst te worden onderzocht op de aanwezigheid van 
archeologische waarden. 

 

Het bureau-onderzoek is in januari 2013 uitgevoerd door M. Verboom-Jansen MSc. 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in 
de Kwaliteitsnorm  voor de Nederlandse Archeologie  (KNA versie 3.2).2 

 

 
1.2   Ligging en beschrijving van het onderzoeksgebied 

 

 
De onderzoekslocatie beslaat het gehele landgoed Prattenburg (afb. 1), dat aan de 
Cuneraweg 420 te Rhenen gelegen is. Het totale landgoed beslaat 432 ha. Bin- 
nen het onderzoeksgebied zijn vier deellocaties aanwezig waarvan de bestemming 
gewijzigd wordt (afb. 3 en 4). 

 
Deellocatie 1, Juliahoeve 
Deellocatie 1 is gelegen aan de Zandheuvelweg 5 te Veenendaal.  Op deelloca- 
tie 1 is een voormalig  agrarisch bedrijf met een tiental kleinere gebouwen, wat 
groen en een parkeerplaats aanwezig.  Enkele gebouwen zijn mogelijk onderkel- 
derd. De diepte daarvan is niet bekend. Enkele andere (houten) gebouwen zijn niet 
of nauwelijks gefundeerd.3  Ook is een monument van 204 m2 aanwezig;  de Ju- 
liahoeve (afb. 5). Deellocatie 1 beslaat ongeveer 4200 m2. De overige voormalige 
bedrijfsbebouwing beslaat 830 m2. In totaal is 1034 m2 bebouwing aanwezig. De 
maaiveldhoogte op deellocatie 1 is ongeveer 8,1 m +NAP (afb. 2). 

 
Deellocatie 2, Bosje van Wartou 
Deellocatie 2 is gelegen aan de Oude Veensegrindweg te Rhenen, oostelijk  van 
huisnummer 66. Deellocatie 2 is in gebruik als bos en beslaat ongeveer 1,3 ha. De 
maaiveldhoogte is ongeveer 13,3 m +NAP. 

 
Deellocatie 3, Eikelkamp 
Deellocatie 3 ligt aan de Veenendaalsestraatweg 65 te Rhenen.  Deellocatie  3 is 
in gebruik geweest als dagrecreatie- en verblijfsrecreatie-terrein. Alle bebouwing, 
fundering en onderkeldering is al gesloopt, verwijderd  en afgevoerd.  Er is ook 

 
1 In werking getreden op 1 september 2007. 
2 De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl. 
3 Persoonlijke communicatie dhr. W. de Ruiter, BRO. 
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geen terreinverharding  meer aanwezig.4   Het terrein beslaat ongeveer 3,7 ha. Het 
oude bestemmingsvlak is ongeveer 2,9 ha. De maaiveldhoogte is ongeveer 25 m 
+NAP. 

 
Deellocatie  3a, Schupse Bos 
Deellocatie 3A ligt oostelijk  van de Veenendaalsestraatweg 50 te Rhenen.  Deel- 
locatie 3a beslaat ongeveer 10 ha. Het is een braakliggend terrein, dat niet is beplant.  
Voor een deel van deze locatie is een bouwvergunning  voor een hotel versterkt.  
De maaiveldhoogte is ongeveer 35,8 m +NAP. 

 
 

1.3   Overzicht van de geplande werkzaamheden 
 

 
Onderstaande informatie  is geleverd door dhr. W. de Ruiter van BRO. 
Deellocatie 1, Juliahoeve 
De Juliahoeve op deellocatie 1 blijft behouden.  De rest van de bebouwing zal 
waarschijnlijk  worden gesloopt. Hierbij worden ook alle funderingen  en kelders 
verwijderd.  Het maximale bebouwingsoppervlak, inclusief de Juliahoeve, is 1300 
m2. Hiervan zal dus ongeveer 1100 m2 uit nieuwe bebouwing  bestaan, verdeeld 
over twee of drie nieuwe gebouwen (voor het bouwvlak zie afb. 4). Het gaat om 
een woon-zorgvoorziening.  Op het bouwvlak kan nu nog enige terreinverharding 
aanwezig zijn (type verharding onbekend). De noord-zuid  houtwallen en bestaande 
beplanting langs de Zandheuvelweg blijven behouden. Ook worden parkeerplaat- 
sen gerealiseerd.  In dit stadium van de plannen is er nog geen concreet bouwplan. 
Ontgravingsdieptes zijn dus nog niet bekend. Er wordt in ieder geval geen gebruik 
gemaakt van de bestaande fundering. 

 
Deellocatie 2, Bosje van Wartou 
Maximaal  de helft van het perceel (ongeveer 0,7 ha) mag worden ontbost.  Deze 
ruimte zal worden gebruikt voor de aanleg van een hotel,  parkeerplaatsen en in- 
richting van openbare ruimte. Waarschijnlijk wordt in het hotel ook een zwembad 
gerealiseerd.  Het hotel komt centraal op de bouwkavel (afb. 4). Het maximale 
oppervlak aan bebouwing  is 2400 m2. In dit stadium van de plannen zijn nog geen 
ontgravingsdieptes bekend. 

 
Deellocatie 3, Eikelkamp 
Alle gebouwen op de deellocatie zijn gesloopt.  Daarna zullen 5 recreatiewonin- 
gen van 90 m2 per stuk worden gerealiseerd. De exacte locatie van de woningen 
moet nog worden bepaald, het bouwvlak ligt in het noordoosten van de deelloca- 
tie (afb. 4). Verder zal een bomenkathedraal worden gerealiseerd met bestemming 
bos. Ook zullen enkele parkeerplaatsen worden aangelegd. De bomenkathedraal 
komt zuidelijk van het bouwvlak (afb. 4). De huidige parkeerplaats zal verdwijnen 
en worden ingericht ten behoeve van natuur. In dit stadium van de plannen zijn nog 
geen ontgravingsdieptes voor de verschillende werkzaamheden bekend. 

 
Deellocatie  3a, Schulpse Bos 
De hotelbestemming moet worden omgezet naar bestemming bos. Er worden geen 
gebouwen gerealiseerd. De bewortelingsdiepte  van de bomen is nog niet bekend. 

 
4 Persoonlijke communicatie dhr. W. de Ruiter, BRO. 
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1.4   Doel van het bureau-onderzoek 

 

 
Doel van het bureau-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te ver- 
wachten archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verkre- 
gen informatie  wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoeks- 
locatie opgesteld. Hierin wordt beschreven of er archeologische resten aanwezig 
(kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiële  aard en omvang hiervan  is en 
of de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied een bedreiging vormen voor 
het bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hier- 
mee in het vervolgtraject  van de plannen rekening dient te worden gehouden. 

 
 

1.5   Werkwijze bureau-onderzoek 
 

 
Voor het bureau-onderzoek wordt bronnenmateriaal uit diverse disciplines geraad- 
pleegd en geı̈ntegreerd tot een archeologisch  verwachtingsmodel.   Op basis van 
geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie  wordt een beeld ge- 
schetst van de landschappelijke ontwikkeling  van de omgeving van de onderzoeks- 
locatie. Deze landschappelijke  ontwikkeling geeft inzicht in de potentiële be- 
woonbaarheid van de locatie. Voor de beschrijving  van de archeologische waar- 
den wordt gebruik gemaakt van Archis2, de online  archeologische  database van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Indicatieve Kaart Archeolo- 
gische Waarden (IKAW) en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), en, 
indien van toepassing, van informatie over eerder gedaan onderzoek  en archeo- 
logische waarnemingen.  Naast deze informatie  wordt, als deze voorhanden  zijn, 
ook gebruik gemaakt van provinciale  en gemeentelijke beleids- en verwachtings- 
kaarten. Voor onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de archeologische 
verwachtingskaart  van de gemeente Rhenen (Brugman  et al. 2010) en Veenendaal 
(Alkemade et al. 2009). De historische ontwikkeling wordt beschreven aan de hand 
van historisch-topografisch kaartmateriaal5  en historische bronnen. Hiertoe is ook 
op 9 januari 2013 contact opgenomen met Historische Vereniging Oud Veenen- 
daal6, met een verzoek om extra informatie.  Hierop is gereageerd door de dhr. B. 
van den Bosch.  De vereniging beschikt niet over aanvullende informatie over de 
Juliahoeve. Ook wordt ook ingegaan op eventuele (sub)recente verstoringen die de 
archeologische verwachting beı̈nvloeden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 www.watwaswaar.nl, www.hisgis.nl, www.edugis.nl. 
6 http://www.oudveenendaal.nl. 
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2   Resultaten bureau-onderzoek 
 

 

2.1   Landschappelijke ontwikkeling 
 

 
De onderzoekslocatie ligt in het Midden-Nederlandse  zandgebied. De oorsprong 
van dit landschap ligt in de voorlaatste ijstijd, het Saalien (250.000 – 130.000 jaar 
geleden). In deze periode is een groot deel van Noord- en Midden-Nederland  met 
ijs bedekt. IJstongen bewegen relatief  snel in zuidelijke richting, waarbij diepe 
glaciale bekkens worden uitgesleten.  Het sediment dat hierbij wordt geërodeerd, 
wordt vó ó r de ijstongen uit opgestuwd en vormt zo de stuwwallen. De Gelder- 
se Vallei is een dergelijk  glaciaal bekken, de Utrechtse Heuvelrug  en de Veluwe 
zijn de bijbehorende stuwwallen  (Berendsen 2004).  De stuwwallen  bestaan over- 
wegend uit grove zanden en grinden van verschillende pleistocene formaties.  Het 
landgoed ligt grotendeels op een stuwwal. 

 

Het smeltwater van landijs, dat veel zand en grind vervoert, vormt zogenaam- 
de fluvioglaciale  afzettingen.  Aan de buitenzijde  van de stuwwallen  in Midden- 
Nederland stroomt het water af naar het oerstroomdal van de Rijn.  Hierbij zijn 
grote puinwaaiers afgezet, ook wel sandrs genoemd. De afzettingen van deze san- 
drs zijn qua mineralogie  gelijk aan het materiaal van de stuwwallen. De sandr- 
afzettingen behoren tot de Formatie van Drenthe, het Laagpakket van Schaarsber- 
gen. 

 

Tijdens  het koudste deel van de laatste ijstijd, het Pleniglaciaal (26.000 – 13.000 
jaar geleden) heerst in Nederland  een poolklimaat. De bodem is permanent be- 
vroren (permafrost) en vegetatie is vrijwel verdwenen.  Onder deze periglaciale 
omstandigheden hebben wind en water vrij spel. Oudere sedimenten worden door 
verstuiving en sneeuwsmeltwater continu omgewerkt en opnieuw afgezet.  Deze 
zogenaamde nat-eolische zanden kenmerken zich door het voorkomen  van grind- 
snoertjes en leemlaagjes en worden ingedeeld bij de Formatie van Boxtel. Voor- 
heen werden  deze zanden ook wel Oude Dekzanden genoemd.   Hellingafspoe- 
lingsmateriaal wordt ook tot de Formatie van Boxtel gerekend. Door de permanent 
bevroren ondergrond kan het smeltwater ook de grond niet in dringen en stroomt 
het oppervlakkig af. Hierdoor zijn in de stuwwallen smeltwaterdalen gevormd, die 
nu bekend staan als droge dalen. 

 

In het Bølling-Allerød-interstadiaal (13.000 – 11.000 jaar geleden) verbetert het 
klimaat  en kan de vegetatie zich herstellen, waardoor een einde komt aan de groot- 
schalige erosie- en sedimentatiecyclus en bodemvorming  kan optreden (de zoge- 
naamde Allerød-bodem  of Laag van Usselo). Tussen 11.000 en 10.000 jaar ge- 
leden (het Jonge Dryas-stadiaal) verslechtert het klimaat weer en kent Nederland 
een toendraklimaat.   Er is sprake van discontinue permafrost en het vegetatiedek 
breekt open. Hierdoor  kan lokaal zand gaan verstuiven dat vervolgens wordt af- 
gezet in langgerekte en paraboolvormige  ruggen.  Daar waar de dekzanden tegen 
de flanken van stuwwallen zijn afgezet wordt gesproken over gordeldekzanden. 
Dit puur eolisch afgezette zand wordt dekzand genoemd en vormt het Laagpakket 
van Wierden binnen de Formatie van Boxtel. Vroeger werden deze zanden Jonge 
Dekzanden genoemd (De Mulder et al. 2003). 
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In de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden), keert de 
vegetatie terug en treedt bodemvorming op. In de zandgebieden ontstaan voor- 
namelijk podzolbodems. In de nattere delen van het landschap ontstaan beek- en 
gooreerdgronden.  In de Gelderse Vallei treedt veenvorming op, dat zich onder 
invloed van de stijgende grondwaterspiegel over het pleistocene landschap kan uit- 
breiden. Rond 1500 v. Chr. is het veen in de omgeving van de onderzoekslocatie 
tot aan noordflank  van de stuwwal  genaderd (Vos et al. 2011). 

 

Gedurende het grootste deel van het Holoceen heeft de mens relatief weinig invloed 
op het landschap. Dit verandert in de Late Middeleeuwen door een toename van de 
bevolkingsdruk.  Hierdoor wordt op de schrale zandgronden het potstal-systeem 
geı̈ntroduceerd om de opbrengst van het land te verhogen. De akkers rondom 
de dorpen worden bemest met plaggen en schapenmest uit de potstal. Door de 
eeuwenlange bemesting ontstaan rond de dorpen eerddekken: dikke humusrijke 
pakketten die bodemkundig als enkeerdgronden worden aangeduid.  De plaggen 
worden gestoken op de hoge, droge gronden, waar ook de schapen worden geweid. 
Door het afplaggen en de overbegrazing degradeert het bos en ontstaan uitgestrek- 
te heidevelden en stuifzanden,  de zogenaamde ‘woeste gronden. Deze Holocene 
stuifzanden worden binnen de Formatie van Boxtel gerekend tot het Laagpakket 
van Kootwijk. In de stuifzanden heeft weinig bodemvorming  plaats kunnen vin- 
den; de bodems worden vaak geclassificeerd als duinvaaggronden.  Het potstal- 
systeem blijft in gebruik tot de introductie  van kunstmest in de 19e eeuw. Daarna 
worden de woeste gronden grotendeels ontgonnen of met (naald)bos beplant. 

 
 

2.2   Bekende archeologische waarden 
 

 
Binnen de grenzen van het landgoed zijn enkele archeologische monumenten aan- 
wezig (afb. 8 en 16). Het betreffen twee grafheuvels uit het Laat-Neolithicum – IJ- 
zertijd (AMK-terrein 7146 en 7172) en een terrein met sporen van bewoning  uit het 
Neolithicum – IJzertijd (AMK-terrein 7187). De gaafheid van het bodemprofiel bij 
het nederzettingsterrein is goed. Dit terrein ligt op de helling van de stuwwal.  De 
bodem is gedeeltelijk overdekt door afgespoeld materiaal van hoger gelegen delen. 
Op de deellocaties zijn geen monumentterreinen  aanwezig. 

 

Over het algemeen liggen de grafheuvels op de hogere delen van de stuwwal en de 
nederzettingsterreinen meer op de flanken van de stuwwal. 

 
 

2.3   Historische situatie en bouwhistorische waarden 
 

 
De oudste vermelding van de naam Prattenburg stamt uit 1502. Het was een hoeve 
waar schapen gehoed werden.  Het huis Prattenburg is als boerderij al in de Late 
Middeleeuwen  bekend onder de naam Grootveld. Begin 18e eeuw wordt Prat- 
tenburg een vervallen jachthuis genoemd. Later wordt Prattenburg een uitgestrekt 
landgoed.7 

 
7 Bron: http://www.prattenburg.nl/index.php?option=com content&view=article&id=55&Itemid=61 
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In het midden van de 17e eeuw is het uiterste noorden van de gemeente Rhenen 
bedekt met een laag hoogveen, dat in de omgeving  van Prattenburg direct aan de 
stuwwal grenst. Vanaf de 17e eeuw is het veen afgegraven, waarbij  de Cunera- 
weg de ontginningsbasis vormt. De Cuneraweg is één van de oudste wegen van 
de gemeente Rhenen.  Na afloop van de vervening is de onderliggende zandbo- 
dem in gebruik genomen als landbouwgrond, waarbij de oude toplaag van het veen 
(bolster) vaak in greppels is ondergewerkt. De Oude Veensegrindweg vormt de Be- 
nedenweg van een deel van de Cuneraweg.  Langs de Cuneraweg ontstaat een lint 
van verspreide boerderijen.  Deze staan dus op de overgang van het bouwland, de 
heide en bossen aan de zuidzijde,  en het (voormalige)  veen aan de noordzijde.  De 
strook bouwland was ongeveer 550 m breed. Buitenplaats Prattenburg is ontstaan 
vanuit een oude boerderij langs de Cuneraweg. De stuwwal waar het landgoed op 
ligt was tot ver in de 19e eeuw bedekt met heide (Brugman et al. 2010). 

 
 

2.4   Deellocatie 1, Juliahoeve 
 
 

Bekende aardwetenschappelijke waarden 
Volgens de geomorfologische kaart (afb. 6) ligt deellocatie 1 op gordeldekzand- 
welvingen met of zonder oud bouwlanddek (3L6). Volgens de bodemkaart (afb. 7) 
worden op deellocatie 1 laarpodzolgronden, gevormd in leemarm en zwak lemig 
fijn zand (cHn21-VI)  verwacht.  Laarpodzolgronden zijn veldpodzolgronden met 
een humushoudend eerddek van 30 tot 50 cm dikte.  Een grondwatertrap van VI be- 
tekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 40 en 80 cm –mv ligt 
en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm –mv ligt (De Bakker 
& Schelling 1989). 

 
Bekende archeologische waarden 
Op de deellocatie zijn geen monumentterreinen en waarnemingen aanwezig (afb. 8). 
Binnen 500 m van deellocatie 1 zijn alleen aardewerkfragmenten uit de Nieuwe 
Tijd bekend (waarnemingsnr. 423.629). 

 
Historische situatie en bouwhistorische waarden 
Volgens de cultuurhistorische  kenmerkenkaart van de gemeente Veenendaal ligt 
deellocatie 1 in een gebied met een strokenverkaveling (afb. 9). Ook is een gemeen- 
telijk monument op de deellocatie aanwezig; de Juliahoeve. Historische Vereniging 
Oud Veenendaal beschikt niet over aanvullende informatie  over de Juliahoeve. Aan 
de oostzijde van het perceel is een houtwal aanwezig. 

 

In 1832 is de locatie deels gebouwd en in gebruik als tuin en bouwland (afb. 10). 
Op deellocatie 1 zijn in de loop van de tijd steeds meer gebouwen gerealiseerd8. 
De meeste, huidige gebouwen dateren uit 1926 (afb. 11). Het langwerpige gebouw 
in het zuiden van deellocatie 1 is in 1969 gerealiseerd en het paarse gebouw  in 
afbeelding 11 in 1987. 

 

 
 
 

8 Bron: www.watwaswaar.nl 
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Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
Door de ligging op laarpodzolgronden en dekzandwelvingen heeft deellocatie 1 
volgens de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Veenendaal (afb. 15) 
een hoge verwachting  op archeologische resten. Voor de gemeente Veenendaal 
(deellocatie  1) geldt voor deze categorie dat archeologisch onderzoek noodzakelijk 
is wanneer de bodemingrepen meer dan 1000 m2 beslaan en dieper dan 50 cm –mv 
reiken. 

 

Gezien de ouderdom van de afzettingen kunnen archeologische resten uit de peri- 
ode vanaf het Laat-Paleolithicum  aanwezig zijn. Omdat de locatie waarschijnlijk 
met veen bedekt is geweest, is de locatie in de Bronstijd – Vroege Middeleeuwen 
niet aantrekkelijk voor bewoning geweest. Resten uit deze tijd worden dan ook niet 
verwacht. In de omgeving van deellocatie 1 zijn alleen resten uit de Nieuwe Tijd 
bekend. Doordat in 1832 al bebouwing aanwezig was en het gemeentelijk  monu- 
ment de Juliahoeve aanwezig is, geldt voor deellocatie 1 naast de verwachting  op 
resten uit de steentijd,  dus een specifieke hoge verwachting  op resten uit de Late 
Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. 

 

Bij deellocatie 1 worden de resten onder de A-horizont  verwacht.  Dit omdat hier 
een gedeeltelijk  door de mens opgebrachte humeuze bovengrond wordt verwacht. 
Mogelijk is hier het oorspronkelijke podzolprofiel onder de A-horizont  al gedeel- 
telijk verploegd.  Indien dit het geval is worden geen in situ resten uit het Laat- 
Paleolithicum – Mesolithicum meer verwacht. Diepere sporen uit de Late Middel- 
eeuwen kunnen dan nog wel aanwezig zijn. Gezien de lage ligging zal het waar- 
schijnlijk alleen nederzettingsresten betreffen en geen grafresten uit de prehistorie. 

 

Gezien de verwachte lage grondwaterstand zullen voornamelijk  anorganische res- 
ten zoals (vuur)steen, aardewerk en mogelijk  metaal bewaard zijn gebleven; orga- 
nische resten zoals hout en bot zullen waarschijnlijk niet bewaard zijn gebleven. 
Of archeologische resten en/of sporen op de deellocaties aanwezig zijn hangt af 
van de intactheid van het bodemprofiel. Waarschijnlijk  is bij de bouw van de hui- 
dige en voormalige bebouwing het potentiële archeologische niveau al gedeeltelijk 
verstoord. 

 
 

2.5   Deellocatie 2, Bosje van Wartou 
 
 

Bekende aardwetenschappelijke waarden 
Volgens de geomorfologische kaart (afb. 6) ligt deellocatie 2 ligt op een glooiing 
van hellingafspoelingen  met of zonder dekzand erop (4H3). Volgens de bodem- 
kaart zijn op deellocatie 2 holtpodzolgronden, gevormd in grof zand, aanwezig 
(gY30-VII; zie afb. 7).  Holtpodzolgronden  ontstaan in relatief mineraalrijke en 
lemige zanden en worden ook wel bruine bosbodems genoemd. Ze worden geken- 
merkt door een (donker)bruine B-horizont  die ontstaan is door biologische activi- 
teit en interne verwering (De Bakker & Schelling 1989). Een grondwatertrap van 
VII betekent dat de gemiddeld  hoogste grondwaterstand lager dan 80 cm mv ligt 
en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm mv ligt. 
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Bekende archeologische waarden 
Op de deellocatie zijn geen monumentterreinen en geen waarnemingen aanwezig 
(afb. 8). Wel zijn er binnen een straal van 500 m van deellocatie 2 zeventien waar- 
nemingen bekend. Hiervan zijn er acht gesitueerd op (volgens de geomorfologi- 
sche kaart) glooiing  van hellingafspoelingen,  één op gordeldekzandwelvingen en 
de rest op de stuwwal  en/of een groeve. Op de hellingafspoelingsafzettingen, waar 
de onderzoekslocatie ook op ligt, zijn vuursteen afslagen uit de prehistorie (waar- 
nemingsnrs. 43.471, 417.740 en 417.796), aardewerkfragmenten uit de IJzertijd 
en Late Middeleeuwen  (waarnemingsnr. 43.528), aardewerkfragmenten, hutten- 
leem, een afvalkuil,  houtskool en kookstenen uit de Romeinse Tijd (waarnemings- 
nrs. 43.984, 401.974, 417.658 en 417.734) aangetroffen.  In de groeve ten oosten 
van de deellocatie zijn ook nog aardewerkfragmenten uit de Bronstijd  en IJzertijd 
bekend (waarnemingsnr. 26.605). Een grafheuvel uit het Laat-Neolithicum  – IJzer- 
tijd ligt ook hier op het hogere gedeelte van de stuwwal (waarnemingsnr. 26.644, 
zuidoostelijk van deellocatie 2). 

 
Historische situatie en bouwhistorische waarden 
Deellocatie 2 is tot op heden onbebouwd. In 1832 (afb. 12) en in 1896 is de locatie 
in gebruik als bouwland.9 

 
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
Door de ligging op een glooiing van hellingafspoelingen,  waarin zich holtpod- 
zolgronden hebben ontwikkeld,  heeft de deellocatie volgens de gemeentelijke be- 
leidsadvieskaart (afb. 16) een hoge archeologische verwachting op archeologische 
resten. Voor de gemeente Rhenen geldt voor deze categorie dat archeologisch on- 
derzoek noodzakelijk is wanneer een oppervlak groter dan 100 m2 dieper dan 30 
cm –mv verstoord wordt. 

 

Gezien de ouderdom van de afzettingen kunnen archeologische resten vanaf het 
Laat-Paleolithicum  aanwezig zijn. In de omgeving  van de deellocatie zijn neder- 
zettingsresten vanaf het Laat-Paleolithicum  aanwezig.  Omdat de locatie redelijk 
onderaan de stuwwal  ligt worden geen grafresten verwacht.  Gezien de verwachte 
lage grondwaterstand zullen voornamelijk  anorganische resten zoals (vuur)steen, 
aardewerk en mogelijk  metaal bewaard zijn gebleven; organische resten zoals hout 
en bot zullen waarschijnlijk  niet bewaard zijn gebleven. 

 

De archeologische resten kunnen bij deellocatie 2 direct vanaf het maaiveld aan- 
wezig zijn, indien het bodemprofiel intact is. Mogelijk zijn door het gebruik als 
bouwland  eventuele resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum al 
verploegd.  Er zijn op basis van het bureau-onderzoek  geen andere aanwijzingen 
voor grootschalige vergravingen op de deellocaties. 

 
 

2.6   Deellocatie 3, Eikelkamp 
 
 

Bekende aardwetenschappelijke waarden 
Volgens de geomorfologische  kaart (afb. 6) ligt deellocatie 3 grotendeels op een 

 
9 www.watwaswaar.nl. 



 ARC bv 

12

 

 

 

 
smeltwaterwaaier (sandr; 5G1) en gedeeltelijk op een hoge stuwwal (14B3). Vol- 
gens de bodemkaart zijn holtpodzolgronden, gevormd in grof zand, aanwezig (gY30- 
VII; zie afb. 7). 

 
Bekende archeologische waarden 
Op de deellocatie zelf zijn geen monumentterreinen aanwezig. Wel zijn er binnen 
een straal van 500 m rondom deellocatie 3 een aantal monumentterreinen  bekend 
(afb. 8). Noordelijk  van deellocatie 3 zijn drie grafheuvels aanwezig, waarvan twee 
uit de periode Laat-Neolithicum  – IJzertijd (AMK-terrein 7145 en 7146) en één uit 
de Midden-Bronstijd  – IJzertijd (AMK-terrein 7147). Oostelijk van deellocatie 3 
liggen ook drie monumentterreinen.  Het betreffen terreinen waarin zich 12 graf- 
heuvels uit het Neolithicum  en/of de Bronstijd  bevinden en sporen van bewoning 
uit de Late IJzertijd – Romeinse Tijd (AMK-terrein 1139 en 11562).  In de zuid- 
oosthoek grenst het monumentterrein aan Celtic Fields. Verder is nog een grafheu- 
vel uit de periode Laat-Neolithicum – Late IJzertijd aanwezig (AMK-terrein 7174). 
Alle bovengenoemde monumentterreinen zijn gelegen op de stuwwal, waarbij de 
grafheuvels telkens op de hoogste delen van de stuwwal liggen en de nederzettings- 
terreinen op de flanken. 

 

Op deellocatie 3 zijn geen waarnemingen bekend.  Binnen  een straal van 500 m 
van deellocatie 3 zijn veel waarnemingen aanwezig. Er zijn onder  andere een 
vuursteen spits uit het Laat-Paleolithicum (waarnemingsnr. 26.766), een vuursteen 
werktuig uit het Neolithicum  (waarnemingsnr. 43.488), vuursteen werktuigen uit 
het Laat-Paleolithicum  – Bronstijd  (waarnemingsnr. 41.7604), een grafheuvel uit 
het Laat-Neolithicum  – IJzertijd  (waarnemingsnr. 27.198), een grafheuvel uit de 
Midden-Bronstijd  – IJzertijd (waarnemingsnr. 27.203) en aardewerkfragmenten uit 
de Bronstijd (waarnemingsnr. 43.717) en IJzertijd (waarnemingsnr. 6.298, 27.198 
en 43.500) aangetroffen. Ongeveer 20 m ten zuiden van de locatie zijn aardewerk- 
fragmenten uit de IJzertijd  en Vroeg-Romeinse  Tijd aangetroffen (waarnemings- 
nr. 26.835 en 59.987). 

 
Historische situatie en bouwhistorische waarden 
In 1832 (afb. 12) is de locatie begroeid met heide. In 1870 is deellocatie 3 in 
gebruik als bouwland. Vanaf 1896 is er bebouwing op deellocatie 3 aanwezig 
(afb. 13). Vanaf 1912 wordt hierbij ook het toponiem Eikelkamp  genoemd.  De 
meeste huidige bebouwing  op deellocatie 3 dateert uit 1940 (afb. 14). Het donker 
oranje gebouw in afbeelding 14 is in 1945 gerealiseerd, het magenta gebouw in 
1965 en het paarse gebouw in 1991. 

 
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
Door de ligging op een sandr  en een stuwwal, waarin zich holtpodzolgronden 
hebben ontwikkeld, heeft deellocatie 3 op de gemeentelijke  beleidsadvieskaart 
(afb. 16) een hoge archeologische verwachting.   Voor de gemeente Rhenen geldt 
voor deze categorie dat archeologisch onderzoek noodzakelijk  is wanneer een op- 
pervlak groter dan 100 m2 dieper dan 30 cm –mv verstoord wordt. 

 

Gezien de ouderdom van de afzettingen kunnen archeologische resten vanaf het 
Laat-Paleolithicum  aanwezig zijn. In de omgeving  van de deellocatie zijn neder- 
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zettingsresten vanaf het Laat-Paleolithicum  aanwezig.  Er zijn zowel grafheuvels 
als sporen van bewoning aangetroffen.  Beiden types kunnen ook op de onder- 
zoekslocatie verwacht worden.  Gezien de verwachte lage grondwaterstand zullen 
voornamelijk anorganische resten zoals (vuur)steen, aardewerk en mogelijk metaal 
bewaard zijn gebleven; organische resten zoals hout en bot zullen waarschijnlijk 
niet bewaard zijn gebleven. 

 

De archeologische resten kunnen bij deellocatie 3 direct vanaf het maaiveld aan- 
wezig zijn indien het bodemprofiel intact is. Mogelijk zijn door het gebruik als 
bouwland  eventuele resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum al 
verploegd. Waarschijnlijk is bij de bouw van de huidige en voormalige bebouwing 
bij deellocatie 3 het potentiële archeologische niveau al gedeeltelijk verstoord. 

 
 

2.7   Deellocatie 3A, Schulpse Bos 
 
 

Bekende aardwetenschappelijke waarden 
Volgens de geomorfologische kaart (afb. 6) ligt deellocatie 3A ligt gedeeltelijk 
op een hoge stuwwal (14B3) en gedeeltelijk  in een droog dal met of zonder dek- 
zand/loss (11/10S3).  Volgens de bodemkaart zijn holtpodzolgronden, gevormd in 
grof zand, aanwezig (gY30-VII; zie afb. 7). 

 
Bekende archeologische waarden 
Op de deellocatie zijn geen monumentterreinen en waarnemingen aanwezig (afb. 8). 
Binnen een straal van 500 m van deellocatie 3A is een grafheuvel  uit de Bronstijd – 
IJzertijd bekend (waarnemingsnr. 407.447, noordoostelijk  van de deellocatie). Het 
maaiveld ter plaatse van de grafheuvel ligt gezien het AHN daar iets hoger dan op 
de onderzoekslocatie. 

 
Historische situatie en bouwhistorische waarden 
In 1832 is de locatie bebost (afb. 12). Op historische kaarten uit 1870 en 1896 is te 
zien dat de deellocatie 3A deels bedekt is met heide en deels met bos. De locatie is 
tot op heden onbebouwd.10 

 
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
Door de ligging op een stuwwal  en een droog dal waarin zich holtpodzolgronden 
hebben ontwikkeld,  heeft de deellocatie op de gemeentelijke  beleidsadvieskaart 
(afb. 16) een hoge archeologische verwachting.   Voor de gemeente Rhenen geldt 
voor deze categorie dat archeologisch onderzoek noodzakelijk  is wanneer een op- 
pervlak groter dan 100 m2 dieper dan 30 cm –mv verstoord wordt. 

 

Gezien de ouderdom van de afzettingen kunnen archeologische resten vanaf het 
Laat-Paleolithicum aanwezig zijn. In de omgeving van de deellocatie is een graf- 
heuvel uit de Bronstijd  – IJzertijd  bekend. Mede op basis van de hoogteligging van 
de locatie kunnen zowel grafresten als nederzettingsresten verwacht worden.  Ge- 
zien de verwachte lage grondwaterstand zullen voornamelijk  anorganische resten 

 
10 www.watwaswaar.nl 
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zoals (vuur)steen,  aardewerk en mogelijk metaal bewaard zijn gebleven; organi- 
sche resten zoals hout en bot zullen waarschijnlijk  niet bewaard zijn gebleven. 

 

Indien het bodemprofiel intact is, kunnen de mogelijk aanwezige archeologische 
resten direct vanaf het maaiveld aanwezig zijn. Er zijn op basis van het bureau- 
onderzoek geen aanwijzingen voor grootschalige vergravingen op de deellocatie. 
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3   Conclusies 
 
 

Deellocatie 1, Juliahoeve 
Door de ligging op laarpodzolgronden en dekzandwelvingen heeft deellocatie 1 op 
de archeologische beleidsadvieskaart  van de gemeente Veenendaal een hoge ver- 
wachting voor archeologische resten. Gezien de lage ligging zal het waarschijnlijk 
alleen nederzettingsresten uit het Laat-Paleolithicum – Neolithicum betreffen en 
geen grafresten. Doordat in 1832 al bebouwing aanwezig was en het gemeentelijk 
monument de Juliahoeve aanwezig is, geldt voor deellocatie 1 daarnaast een speci- 
fieke hoge verwachting op resten uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. In de 
omgeving van deellocatie 1 zijn alleen resten uit de Nieuwe Tijd bekend. Resten uit 
de Bronstijd – Vroege Middeleeuwen worden door de verwachtte veenbedekking 
niet verwacht. 

 

Mogelijk is hier het oorspronkelijke podzolprofiel onder de A-horizont  al gedeel- 
telijk verploegd. Waarschijnlijk is ook bij de bouw van de huidige en voormalige 
bebouwing het potentiële archeologische niveau al gedeeltelijk verstoord. Indien 
dit het geval is worden daar geen in situ resten uit het Laat-Paleolithicum  – Me- 
solithicum meer verwacht. Diepere sporen uit de Late Middeleeuwen kunnen dan 
nog wel aanwezig zijn. 

 
Deellocatie 2, Bosje van Wartou 
Door de ligging op een glooiing van hellingafspoelingen,  waarin zich holtpod- 
zolgronden hebben ontwikkeld,  heeft de deellocatie op de gemeentelijke beleids- 
advieskaart een hoge archeologische  verwachting. Gezien de ouderdom van de 
afzettingen kunnen archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum  aanwezig 
zijn. In de omgeving  van de deellocatie zijn nederzettingsresten vanaf het Laat- 
Paleolithicum  aanwezig. Omdat de locatie redelijk  onderaan de stuwwal ligt wor- 
den geen grafresten verwacht. 

 

Indien het bodemprofiel intact is, kunnen de mogelijk aanwezige archeologische 
resten op deellocatie 2 direct vanaf het maaiveld aanwezig zijn.  Mogelijk zijn 
door het gebruik als bouwland eventuele resten uit de periode Laat-Paleolithicum  – 
Mesolithicum al verploegd. Er zijn op basis van het bureau-onderzoek geen andere 
aanwijzingen voor grootschalige vergravingen op de deellocatie. 

 
Deellocatie 3, Eikelkamp 
Door de ligging  op een sandr en een stuwwal, waarin zich holtpodzolgronden heb- 
ben ontwikkeld,  heeft de deellocatie op de gemeentelijke  beleidsadvieskaart  een 
hoge archeologische verwachting.  Gezien de ouderdom van de afzettingen kunnen 
archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum aanwezig zijn. In de omgeving 
van de deellocatie zijn nederzettingsresten vanaf het Laat-Paleolithicum aanwezig. 
Er zijn zowel grafheuvels als sporen van bewoning aangetroffen.  Beiden types 
kunnen ook op de onderzoekslocatie verwacht worden. 

 

Indien het bodemprofiel intact is, kunnen de archeologische resten op deellocatie 
3 direct vanaf het maaiveld aanwezig zijn.  Mogelijk zijn door het gebruik als 
bouwland  eventuele resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum al 



 ARC bv 

16

 

 

 

 
verploegd. Waarschijnlijk is bij de bouw van de huidige en voormalige bebouwing 
bij deellocatie 3 het potentiële archeologische niveau al gedeeltelijk verstoord. 

 
Deellocatie  3A, Schulpse Bos 
Door de ligging op een stuwwal  en een droog  dal waarin zich holtpodzolgron- 
den hebben ontwikkeld,  heeft de deellocatie een hoge archeologische verwachting 
op de gemeentelijke beleidsadvieskaart. Gezien de ouderdom van de afzettingen 
kunnen archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum  aanwezig zijn. In de 
omgeving van de deellocatie is een grafheuvel uit de Bronstijd – IJzertijd bekend. 
Gezien de hoogteligging van de locatie kunnen zowel grafresten als nederzettings- 
resten verwacht worden. 

 

Indien het bodemprofiel intact is, kunnen de mogelijk aanwezige archeologische 
resten direct vanaf het maaiveld aanwezig zijn. Er zijn op basis van het bureau- 
onderzoek geen aanwijzingen voor grootschalige vergravingen op de deellocatie. 
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4   Aanbevelingen 
 
 

Omdat alle deellocaties een hoge archeologische verwachting  hebben en op basis 
van het bureau-onderzoek niet kan worden vastgesteld in hoeverre het bodempro- 
fiel intact is, wordt een vervolgonderzoek aanbevolen. Dit vervolgonderzoek kan 
het beste worden uitgevoerd  als een verkennend booronderzoek ter plaatse van de 
deellocaties. Het verkennend booronderzoek heeft als doel om de bodemopbouw 
en de eventuele verstoringen  die de archeologische trefkans beı̈nvloeden in kaart 
te brengen. Op basis van dit verkennende booronderzoek kan dan worden bepaald 
of nog archeologische resten en/of sporen aanwezig kunnen zijn en of nog verdere 
vervolgstappen in de AMZ-cyclus  noodzakelijk zijn. 

 

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeentes Veenendaal en Rhenen, om op basis 
van dit advies te bepalen of en in welke vorm vervolgonderzoek noodzakelijk is. 
De archeologische meldingsplicht  blijft hoe dan ook van kracht.  Wanneer tijdens 
de graafwerkzaamheden archeologische sporen of resten worden aangetroffen, dan 
dient dit, conform art. 53 van de Monumentenwet 1988, direct te worden gemeld 
bij de bevoegde overheid. 
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Afbeelding 3. Overzichtskaart van het landgoed en de ligging van de deellocaties. Voor de exacte begrenzing
van de deellocaties zie afb. 4. Bron: BRO.
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Afbeelding 5. Ligging van de Juliahoeve op deellocatie 1. Bron: BRO.
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Afbeelding 9. Uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Veenendaal in de
omgeving van deellocatie 1 (omcirkeld). Bron: Alkemade et al. (2009).

Afbeelding 10. Deellocatie 1 op een kadastrale kaart uit 1832. Bron: www.hisgis.nl.



Afbeelding 11. Bouwjaar van panden op deellocatie 1 (blauw omcirkeld). Bron: www.edugis.nl.

Afbeelding 12. Indicatieve ligging van de deellocaties op een kadastrale kaart uit 1832. Bron: www.hisgis.nl.



Afbeelding 13. Indicatieve ligging van de deellocaties 3A op een historisch topografische kaart uit
1896. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 14. Bouwjaar van panden op deellocatie 3A (blauw omcirkeld). Bron: www.edugis.nl.
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 inpassingsplan Landgoed Prattenburg 2016  

 
 
 
 
 

inpassingsplan "Landgoed Prattenburg 2016" 
(vastgesteld)    

Bijlage 2  Cultuurhistorie en landschap 
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boombeplanting herinneren aan dit gebruik. De locatie Schupsebos is in de vroege 
negentiende  eeuw ontgonnen  uit de heide,  maar niet  echt  als  productiebos  gelukt.  Er 
zijn  geen cultuurhistorisch  waardevolle  restanten  aanwezig.  De in de overige  locaties 
aanwezige waarden dienen in het inpassingsplan opgenomen en beschermd te worden. 
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0.     INLEIDING 
 

 

0.1    Aanleiding 
 

Het adviesbureau voor ruimtelijke ordening BRO is in opdracht van de Provincie 
Utrecht doende met het opstellen van een inpassingsplan voor vier locaties in en 
nabij het landgoed Prattenburg in de gemeenten Rhenen en Veenendaal. 
Overeenkomstig  de regelgeving  zoals  die sinds  1 januari  20121 bestaat,  wordt 
vóór de opstelling van het inpassingsplan een cultuurhistorisch onderzoek 
uitgevoerd. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van archeologische, 
historisch stedenbouwkundige en historisch-geografische waarden en het 
beschrijven van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige waarden en de 
aanwezige of te verwachten monumenten in het plan wordt omgegaan. 

 
0.2  Doel 

 
Het  doel  van dit onderzoek is  het  in kaart  brengen van het  materieel  erfgoed 
binnen  het  plangebied,  en het  beschrijven  van de wijze  waarop met  de in het 
gebied  aanwezige  waarden en de aanwezige  of te  verwachten  monumenten  in 
het plan wordt omgegaan 

 
0.3  Leeswijzer 

 
De rapportage  is  bedoeld  om opgenomen te  worden in de toelichting  van het 
inpassingsplan. Daarom is deze inleiding niet mee genummerd. In hoofdstuk 1 is 
een zeer korte beschrijving opgenomen van de ontwikkeling van het plangebied. 
Deze beschrijving is kort gehouden. Voor uitgebreider beschrijvingen wordt 
verwezen naar de in de literatuurlijst  opgenomen bronnen.  Verder zijn  in dat 
hoofdstuk de relevante cultuurhistorische waarden in het plangebied beschreven. 
Bij  dat  laatste  is  onderscheid  gemaakt  tussen  de  statuswaarden 
(cultuurhistorische objecten en structuren die een wettelijke bescherming 
genieten) en overige waarden. In hoofdstuk 2 is aangegeven wat de uitkomsten 
van het onderzoek betekenen voor het inpassingsplan en eventuele andere 
beleidsvelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Besluit ruimtelijke ordening artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a. 
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Afbeelding  1 –  situering  plangebied  (bron: provincie Utrecht)  –  de zwarte  stippellijn  omvat  het 
landgoed Prattenburg, de bruine ellipsen de betreffende deelgebieden: 1 = Juliahoeve; 2= Bosje 
van Wartou; 3=Stay Okay; 3a=Schupse Bos. 

 
0.4    Werkwijze 

 

 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van bureauonderzoek en veldonderzoek. 
Het bureauonderzoek omvatte literatuuronderzoek van    openbare en/of 
gepubliceerde stukken, alsmede archiefonderzoek van de via digitale kanalen 
toegankelijke  bescheiden.  Het  veldonderzoek  omvatte  een korte  inventarisatie 
ter plaatse om vast te stellen of er ter plaatse nog herkenbare objecten of 
structuren  aanwezig  zijn.  Ook werd een nadere analyse  van de geregistreerde 
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waarden gemaakt. Het omvatte geen bouwhistorisch of archeologisch onderzoek. 
Op basis van de verworven gegevens is in een advies aangegeven welk beleid ten 
aanzien  van aanwezige  cultuurhistorische  waarden opgenomen zouden moeten 
worden in het inpassingsplan en welke andere beleidsinstrumenten eventueel 
ingezet  kunnen worden.  De concept-rapportage  is  toegezonden  aan de heer R. 
Blijdenstijn, cultuurhistoricus bij de provincie Utrecht, die diverse waardevolle 
correcties en aanvullingen heeft doorgegeven. 

 
Het   onderzoek  en   advies   zijn   geheel   overeenkomstig   de   desbetreffende 
richtlijnen van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed2  door ter zake kundige 
personen opgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Rekening houden met cultuurhistorische waarden - 
Aanwijzingen en aanbevelingen voor cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke 
ordening, concept, 11 juni 2012. 
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1.  DE AANWEZIGE SITUATIE  EN CULTUURHISTORISCHE 
WAARDEN 

 
In dit hoofdstuk worden de aanwezige cultuurhistorische waarden in het 
plangebied  beknopt  beschreven.  De geschiedenis  van het  gebied  (zie  1.1)  is 
elders uitgebreid beschreven. Hier wordt volstaan met een zeer korte 
samenvatting. 

 
1.1  Korte beschrijving van de geschiedenis van het gebied 

 
De vier deelgebieden  maken alle  thans  deel  uit van het  landgoed  Prattenburg, 
dat op 25 juni 2012 is verkozen tot Landgoed van het Jaar 2012. 

 
Het landgoed Prattenburg heeft een oppervlakte van ruim 430 hectare en bestaat 
grotendeels  uit bos.  Het  centrum  van het  landgoed  wordt  gevormd door een in 
1887 gebouwd huis  in historiserende  (kasteelachtige)  stijl,  omgeven door een 
tuin  in  de  landschapsstijl.  Het  landgoed  wordt  sinds  1694 bewoond door  de 
familie Van Asch van Wijck. 

 
oorsprong van het landgoed 
Mogelijk is het kasteel Prattenburg in de twaalfde eeuw gesticht toen de 
spanningen tussen het Sticht en Gelre opliepen en de Utrechtse bisschop besloot 
nabij de grens met Gelre op strategische punten kastelen te bouwen3. 
Het landgoed  duikt op in 1385, als de boerderij met  land, genaamd "Grootveld" 
voor het eerst wordt genoemd4.   In 14745, koopt Heer Evert Soudenbalch (1424- 
1503)  een  boerderij   met   land   onder  de  naam  "Grootveld"   van  Johan  van 
Hemerten, burgemeester van Rhenen.   Het goed blijft  eigendom van de familie 
Soudenbalch tot 1598. Wanneer de boerderij vervangen is door een buitenplaats 
met de naam "Prattenburg" is onbekend. Omstreeks 1610 moet de boerderij een 
grote kasteelachtige uitbouw hebben gekregen. 

 
Na de familie Soudenbalch gaat het huis enkele malen door schenkingen en 
verkoop  over   in  andere   handen.   In   1642  wordt   Peter   de   Goijer,   oud- 
burgemeester  van Amersfoort, de eigenaar: er is dan sprake van een 'wildgraaf' 
(een houtwal  en greppel  om wild buiten  te  houden) aan de zuidkant  van het 
huis6.  Uiteindelijk  wordt  het  landgoed  met  in 1694   gekocht  door Jacob van 
Wijck, bewindvoerder van de West-Indische Compagnie. Hij laat het huis en het 
landgoed na aan zijn neef mr. Anthony van Asch van Wijk, die Raad, Schepen en 
burgemeester van Utrecht is. In deze familie is het huis daarna altijd gebleven. 

 
Op een afbeelding uit 1744 (zie afbeelding 2) is het toenmalige huis zichtbaar.  In 
die periode wordt het huis omschreven als een vervallen jachthuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Blijdenstijn, 2007, pag. 288. 
4 Blijdenstijn, 2012 
5 bron: www.wikipedia.nl 
6 Blijdenstijn, 2012 
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Afbeelding 2 - tekening van het huis op landgoed Prattenburg in 1744 

 
Herbouw 
In  1887  gaf   jhr.   mr.  Lodewijk   Hendrik   Johan  Marie,   burgemeester   van 
Veenendaal,  lid van de Tweede Kamer en lid van de Gedeputeerde  Staten  van 
Utrecht, opdracht aan architect  E.G. Wentink uit Schalkwijk  het tegenwoordige 
huis te bouwen. Wentinck kreeg de opdracht het huis van kantelen en torentjes 
te voorzien, om het een kasteelachtig uiterlijk te geven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 3 - het kasteel Prattenburg in 1935 
 

Hij stierf in 1934 en liet het na aan zijn zoon jhr. Johan Marie van Asch van Wijk, 
procureur-generaal bij de Hoge Raad. 
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Overige gebouwen 
Behalve  het  huis  behoren nog enkele  opmerkelijke  gebouwen bij  het  landgoed, 
zoals het koetshuis met koetsierswoning, de tuinmanswoning, de zondagsschool, 
de Cunerahoeve, de Ursulahoeve en de Juliahoeve. De Julianahoeve is gelegen in 
een van de deelgebieden en zal hierna nader beschreven worden. 

 
de tuinaanleg bij het landgoed7

 

Bij de nieuwbouw van het huis Prattenburg in de jaren 1887 en 1888 werd ook de 
nabijgelegen tuin aangepakt. Al sinds het begin van de zeventiende eeuw was er 
een eenvoudige laanaanleg aanwezig en een bos aan de zuidkant van het terrein. 
In dat bos werd in 1888 het zogeheten "Engelsch Werk" aangelegd, een 
parkinrichting in Engelse landschapsstijl met slingerpaden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 4 - Tuinontwerp uit 1896 door Otto Schulz voor het landgoed Prattenburg, 
gesigneerd en gedateerd: Zeist, den 8 October 1896 Otto Schulz, tuinarchitect - 
gewassen en gekleurde pentekening, particuliere collectie. 

 
7 

bron: Van Groningen, 1999 
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Binnen het lanenstelsel ontwierp tuinarchitect R.M.A.O. Schulz in 1896 een 
landschappelijke aanleg. Met het huis als middelpunt creëerde hij zorgvuldig 
gekozen, slingerende paden. De dienstwoningen werden in dit ontwerp 
geïntegreerd.  Ten zuiden  van het  huis,  waar de toegang  was,  werd een ruim 
gazon aangelegd,  met  boomgroepen beplant.  Bij  de boerderij  ontwierp  Schulz 
een rozenparterre  van acht  vakken.  Vanuit  het  huis  creëerde hij  verschillende 
zichtlijnen, waaronder één westwaarts via de rozenparterre op de Cunerahoeve, 
één naar de oprijlaan in zuidelijke richting en één in zuidoostelijke richting naar 
het Prattenburgsche Bosch. Aan de oostkant werd omstreeks 1901 een 
parkgedeelte met vijver en rododendrons aangelegd, naar een ontwerp van 
Hendrik Copijn. 

 
Vanaf 1956 vond een belangrijke wijziging plaats, samenhangend met de 
verplaatsing van de ingang van het huis van de zuidzijde naar de westzijde. 
Daardoor moest  de oprijlaan  verlegd  worden.  Aan de westkant  werd een rond 
plein aangelegd. Het tracé van de zuidelijk van het huis lopende Cuneraweg werd 
verder zuidwaarts omgebogen. Hierdoor kreeg de tuin een ruimere opzet, maar 
een deel van het oude "Engelsche Werk" moest komen te vervallen. 

 
historisch-geografische ontwikkeling 
Dat  deze omgeving  al  in vroeger tijd  bewoond werd blijkt  wel  uit het  feit  dat 
grafheuvels  uit de  Steentijd  en/of  de  Bronstijd  zijn  aangetroffen  binnen  en 
buiten het landgoed. 

 
Afbeelding 5 - het 
landgoed in 1837 
- het gebied is 
slechts 
gedeeltelijk met 
bos ingeplant 
(donkere delen), 
grote delen zijn 
nog heide. Het 
gebied heet zelfs 
nog 
"Pratenburgsche 
Heide". 
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De stichting  van het  landgoed  gaat  mogelijk  terug  tot  de hoge Middeleeuwen 
(12e eeuw), toen de Utrechtse bisschop besloot op strategische punten nabij de 
grens  met   Gelre   kastelen   te   bouwen.   De  Cuneraweg   was  de  doorgaande 
verbinding aan de noordzijde van de Utrechtse Heuvelrug en dus van groot 
strategisch belang. Het was tevens een bedevaartroute naar Rhenen, naar de 
begraafplaats van de Heilige Cunera. Langs deze weg werden Prattenburg, 
Remmerstein  en Levendaal  opgericht  ter  dekking  van de weg8.  De Cuneraweg 
volgt  het  lage  tracé  langs  de noordflank  van de Utrechtse  Heuvelrug.  De Oude 
Veensegrindweg loopt min of meer parallel op een grotere hoogte. Dit fenomeen 
komt  vaker voor in deze streek9.  De Veenendaalsestraatweg  is  een oude route 
dwars op de oost-west gerichte hoofdroutes. Net als de andere genoemde routes 
stamt de hoofdlijn van deze weg mogelijk al uit de IJzertijd of de Vroege 
Middeleeuwen10. 

 
Grote   delen   van  de  Utrechtse   Heuvelrug   bleven   tot   in  de  Nieuwe   Tijd 
onontgonnen en werden gebruikt om schapen te weiden en als jachtterrein. 

 
Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw werden in dit deel van de 
Utrechtse Heuvelrug bossen aangeplant11. Het bos, dat aanvankelijk vooral uit 
naaldhout bestond, diende zowel voor recreatie als voor productie. In de vroege 
negentiende eeuw (zie afbeelding 5) is nog steeds slechts een beperkt deel van 
het landgoed beplant met bos. Een groot deel bestond toen nog steeds uit 
heidevelden.  In de tweede  helft  van de negentiende  eeuw heeft  het  landgoed 
zijn huidige structuur gekregen met rechthoekige bospercelen en rechte 
ontsluitingswegen. 

 
1.2    Aanwezige cultuurhistorische waarden 

 
De  aanwezige  cultuurhistorische  waarden  in  het  plangebied  worden 
onderscheiden in archeologische, historisch-bouwkundige en historisch- 
geografische waarden. 

 
1.2.1    Archeologie 
In het landgoed zijn enkele grafheuvels aanwezig, echter niet binnen een van de 
deelgebieden. Er wordt een apart archeologisch rapport opgesteld voor de 
deelgebieden. 

 
1.2.2    overige cultuurhistorische waarden Locatie Juliahoeve 

 
algemeen 
De  Juliahoeve   is   een  boerderij   die  aan  de  noordzijde   van  het   landgoed 
Prattenburg  is  gelegen,  op het  grondgebied  van de gemeente  Veenendaal.  Het 
hoofdgebouw van De Juliahoeve is een gemeentelijk monument. De Juliahoeve is 
een van de boerderijen op het Landgoed Prattenburg (naast de Cunerahoeve en 
de Ursulahoeve). De boerderij ligt iets afzijdig van het Kasteel en is gelegen aan 
de Zandheuvelweg in Veenendaal. De boerderij is op de lijst van gemeentelijke 
monumenten van de gemeente Veenendaal geplaatst. 

 
 
 

8 
Blijdenstijn, 2007, pag. 288. 

9 
Blijdenstijn, 2007,  pag. 91. 

10 Blijdenstijn, 2007. 
11 

Procincie Utrecht, 2001. 
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historisch-landschappelijke waarden 
De Juliahoeve ligt aan de noordzijde van het landgoed Prattenburg en is 
waarschijnlijk een latere acquisitie. De boerderij ligt in een gebied met 
strokenverkaveling, aangeduid als de Rhenense Venen. In dit gebied werd vanaf 
1546 turf gewonnen, behorende tot het Veenendaalse concessiegebied ten zuiden 
van de waterscheiding.  Pas  na verloop  van tijd  werden de verveende percelen 
omgezet in landbouwgrond. 
De oude strokenverkaveling is bewaard gebleven en wordt plaatselijk gemarkeerd 
door forse  houtwallen  op de perceelsgrenzen.  Die  zijn  in dit geval  aan beide 
zijden van het huisperceel bewaard gebleven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 6 - De topografische situatie in 1837, 1905/06 en 2004 
 

Uit  de hiervoor weergegeven uitsneden  uit de topografische  kaarten  is  af te 
leiden  dat  de historisch-geografische  situatie  van de Juliahoeve  in de loop  der 
jaren niet of nauwelijks gewijzigd is: een complex agrarische gebouwen met aan 
weerskanten stevige houtwallen en gelegen aan een kronkelige weg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 7 - de hoogtekaart van de omgeving van de Julia-hoeve (blauw, groen zijn 
laaggelegen, oranje-geel zijn hooggelegen); uit de hoogteligging zijn de historische 
strokenverkavelingssloten zichtbaar (blauwe lijnen) en de na de ingebruikname voor 
landbouw aangelegd houtwallen (bruine lijnen). Aan het beloop van de blauwe lijnen 
te zien is een deel van de kavelsloten eertijds in gebruik geweest als turfvaart. 
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historisch-bouwkundige waarden 
Als  datering  van de Julia-hoeve  wordt  de periode  1905-1910 aangegeven12.  De 
Juliahoeve is een langhuisboerderij en vrijwel direct aan de weg gelegen met de 
nok evenwijdig aan de weg. Het voorhuis bestaat uit één bouwlaag met 
mansardekap. De hanekammen boven de gevelopeningen van de oostelijke gevel 
zijn versierd met gekleurde stenen. De drie ramen op de begane grondlaag zijn 
voorzien  van luiken  die in kwartieren  wit-groen  geschilderd  zijn.  Midden  op de 
westelijke gevel is de naamsteen "Julia-hoeve" geplaatst. Het voorhuis is in 1926 
vernieuwd; inpandig zijn nog restanten van het oorspronkelijk voorhuis aanwezig. 
Het achterhuis staat onder een zadeldak met wolfseind en heeft een 
middenlangsdeel. De achtergevel van het achterhuis heeft steunberen aan 
weerszijden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 8 - de Juliahoeve; het gebouw is een gemeentelijk monument; de houten 
aanbouw aan de linkerzijde behoort niet tot het monument 

 
Aan de straatzijde een haag. Deze heeft enige karakteristieke waarde doordat hij 
een typisch voorbeeld van een landelijke terreinafscheiding is, onderdeel van het 
ensemble met de monumentale boerderij en de bocht in de straat op een 
karakteristieke wijze begeleidt. Gestreefd  zou moeten worden naar handhaving 
van een zo groot mogelijk deel van deze haag, waarbij uiteraard wel doorgangen 
ten behoeve van de achterliggende functies gemaakt mogen worden. Ten 
zuidwesten van het hoofdgebouw staat een beeldbepalende boom13. Ten zuiden 
van het hoofdgebouw bevindt zich een traditionele stal14. 
De   voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bij de Juliahoeve hebben geen 
belangrijke karakteristieke waarde en kunnen vanuit cultuurhistorisch oogpunt 
zonder bezwaar worden geamoveerd. 

 
12 

van 't Hof, 1992. 
13 De architect die de plannen voor deze locatie zal maken, zal naar verwachting proberen 
deze boom in te passen. Gestreefd wordt naar behoud van de boom. 
14 In 2007 heeft een inventarisatie en selectie van cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing in de gemeente Veenendaal plaatsgevonden. De betreffende varkensstal is 
daarbij niet geselecteerd als gemeentelijk monument. De reden daarvan was dat de stal 
niet voldeed aan de voor aanwijzing relevante toetsingscriteria. 
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Afbeelding 9 - traditionele stal met op de voorgrond karakteristieke boom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding   10   -   Cultuurhistorische   waarden  op   de   locatie   Juliahoeve:   blauw: 
historische kavelsloten, mogelijk deels oude turfvaart; bruin: houtwallen; paars: 
gemeentelijk monument; groene lijn: karakteristieke haag. 

 
1.2.3 Locatie Bosje van Wartou 

 
algemeen 
Het Bosje van Wartou is gelegen aan de noordzijde van de Oude Veensegrindweg. 
Qua  eigendomssituatie   behoort   het   bij   het   landgoed   Prattenburg.   Aan  de 
voorkant van het bosje, langs de Oude Veensegrindweg staat enig naaldhout in de 
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vorm van grove den, het merendeel van het overige terrein bestaat uit loofhout. 
De bodem laat enig micro-reliëf zien. Het toponiem "Bosje van Wartou" duidt niet 
op een hoge ouderdom van de bosbeplanting. 

 
historisch-landschappelijke waarden 
Volgens  de provinciale  cultuurhistorische  waardenkaart15   behoort  het  bosje  tot 
de   engen   van   Rhenen   en   Achterberg    (een   eng   is    een   oud   complex 
akkerbouwgronden). De bodemkaart16  geeft ter plaatse echter 
Moderpodzolgronden aan en geen Enkeerdgronden. De aanwezigheid van 
microreliëf  is  niet  consistent  met  langjarig  gebruik  als  akker,  zodat  het  niet 
zeker  moet   worden  geacht   dat   we  hier  te   maken  hebben  met   een  oude 
akkerbouwlocatie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding  11  -  De locatie  Het  Bosje  van  Wartou  op  de  topografische  kaarten  van 
1837,  1908   en  2004.  In  1837   en  1908   is   ter  plaatse   een  schaapskooi   (S.K.) 
aangegeven. 

 
Op de topografische kaart van 1958 (hier niet gereproduceerd), is de situatie ter 
plaatse al sterk gewijzigd, bijna conform de huidige situatie17. De locatie heeft 
zich  steeds  in het  grensgebied  tussen  het  cultuurland  van Veenendaal  en de 
woeste gronden van Rhenen bevonden. De schaapskooi wijst op het gebruik van 
de heide als graasterrein voor schapen. In de plattelandseconomie speelde het 
schaap een belangrijke  rol, niet  alleen  als  leverancier  van wol  en vlees,  maar 
vooral als leverancier van mest. De schapen werden daartoe geweid op de heide 
en 's avonds  naar de schaapskooi gebracht. Daarbinnen was een potstal aanwezig, 
waarin de mest werd verzameld. Dierlijke mest was de enige 
bemestingsmogelijkheid  die men had en op de zandgronden kon men dan ook 
niet zonder schapenmest. In de omgeving staan op de oude topografische kaarten 
meerdere schaapskooien aangegeven. De schaapskooi lag op de T-kruising met de 
Galgenweg die als oude schaapsdreef naar de Elsterberg liep en die nog aanwezig 
is. De relatie met de weg is echter verdwenen18. 

 
De plaats  van de schaapskooi  is  in het  terrein  nog waarneembaar als  een iets 
hoger gelegen plateau naast de eveneens nog aanwezige weg over het terrein. 

 
De aanwezigheid van een schaapskooi in het terrein kan het microreliëf verklaren 
dat ter plaatse is waargenomen. Mogelijk was naast de schaapskooi een veekraal 
aanwezig, die het binnendrijven van de kudde vergemakkelijkte. Een nadere 
analyse van het aangetroffen microreliëf kan daarover uitsluitsel bieden. 

 
historisch-bouwkundige waarden 

 
Er is in het terrein geen bebouwing meer aanwezig. 

 
15 

Provincie Utrecht, 2001. 
16 

Stiboka, 1973. 
17 

Blijdenstijn, 2012. 
18 

Blijdenstijn, 2012 
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Afbeelding  12 - In het  Bosje  van Wartou  is  een oude weg herkenbaar, mogelijk  een 
oude schaapsdrift. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding  13 - Bosje van Wartou;  in bruin is schematisch de nog steeds  herkenbare 
toegangsweg (schaapsdrift?) zichtbaar; de gestippelde cirkel geeft de mogelijke plaats 
van de voormalige schaapskooi weer. 
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1.2.4 Locatie Stay Okay 
 

algemeen 
De locatie Stay Okay ligt aan de zuidzijde van het landgoed Prattenburg. Op deze 
plaats was voorheen een jeugdherberg, later de gebouwen van een budget- 
hotelketen gevestigd. De gebouwen zijn recent afgebroken. In mei 1948 werd de 
jeugdherberg Eikelkamp opgericht, met 600 bedden geruime tijd de grootste van 
Europa! Voorloper van de jeugdherberg was een militair kamp dat in het najaar 
van 1939 tijdens de mobilisatie was opgericht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
deed het dienst als onderkomen van de 'Nederlandsche Arbeidsdienst', een para- 
militaire  dienst  die in opdracht  van de Duitsers  oorlogsstellingen  en dergelijke 
moest opruimen19. 

 
historisch-landschappelijke waarden 
De locatie behoorde tot de woeste gronden van Rhenen ten noorden van Elst. De 
provinciale  Cultuurhistorische  Waardenkaart  geeft  aan,  dat  in dit deel  van de 
Utrechtse  Heuvelrug  vanaf  de  tweede  helft  van de  achttiende  eeuw  bossen 
werden aangeplant. Dat was op de onderhavige locatie echter tot ver in de 
negentiende eeuw niet het geval. Pas de topografische kaart uit 1908 laat in de 
onmiddellijke omgeving van de locatie bosbeplanting zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 14 - De locatie Stay Okay op de topografische kaarten van 1837, 1908 en 
2004. In 1837 en 1908 is ter plaatse cultuurgrond (akkerbouw) aangegeven. 

 
De locatie maakte oorspronkelijk deel uit van de akkerbouwcomplexen ten 
noorden van Elst.  In de loop  van de twintigste  eeuw is  deze omgeving  bebost 
geraakt en onderdeel geworden van de bossen van het landgoed Prattenburg. 

 
De Veenendaalsestraatweg is een oude verbindingsweg tussen Elst en Veenendaal 
over de Utrechtse  heuvelrug  heen.  Deze weg vormde een belangrijke  noord- 
zuidverbinding.  Aan weerszijden  van de weg is  op de topografische  kaart  van 
1837 een houtwal  aangegeven.  Restanten  daarvan zijn  in de omgeving  van het 
plangebied nog steeds herkenbaar. 

 
Van  de   voormalige   jeugdherberg   zijn   geen  bouwkundige   restanten   meer 
aanwezig, behalve het openluchttheater (zie hierna). Wel is de boombeplanting 
nog aanwezig, waaronder enkele zeer fraaie exemplaren. Ook de haagbeplanting 
aan de zuid- en westrand van het terrein is nog aanwezig. 

 
Verder zijn in het gebied diverse steilranden aanwezig, die mogelijk te maken 
hebben met de realisering van de jeugdherberg destijds. Ook is een depressie in 
het  gebied  aanwezig.  Nadere  analyse  moet   de  waarde  van  dit  microreliëf 
uitwijzen. 

 
 
 
 

19 
H.P. Deys, 2000, aangehaald door Blijdenstijn, 2012. 
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Afbeelding 15 - restanten openluchttheater in deelgebied 3 (locatie Stay Okay). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding  16 - De locatie  Stay  Okay met  aangegeven de waardevolle restanten:  de 
bruine lijnen geven restanten van houtwallen langs de Veenendaalsestraatweg aan en 
de globale  ligging  van de steilranden  op het  terrein; de blauwe  lijn  geeft  globaal  de 
ligging van een terreindepressie aan; de groene lijnen de restanten van de 
haagbeplanting; de lichtgroene cirkel de locatie van het openluchttheater; de 
waardevolle boombeplanting is niet afzonderlijk aangegeven. 
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historisch-bouwkundige waarden 
 

In dit deelgebied zijn geen gebouwen meer aanwezig. Wel ligt er nog het 
openluchttheater  dat  destijds  een onderdeel  vormde van de voorzieningen  van 
de jeugdherberg. Het nog resterende theater werd kort na de oprichting van de 
jeugdherberg in 1948, maar noch vóór 1958 (topkaart) aangelegd20. Weliswaar is 
dit niet heel oud, maar het heeft een bijzondere karakteristiek en draagt de 
herinnering aan de jeugdherberg in zich mee. Het   openluchttheater bestaat uit 
concentrische  treden  van baksteen.  Onderdeel  van het  geheel  is  de 
haagbeplanting rondom en de beplante coulissen naast het toneel. 
Dit bouwwerk met bijbehorende beplanting is als karakteristiek aan te merken en 
zou niet verwijderd moeten worden. 

 
1.2.5 Locatie Schupse Bos 

 
algemeen 
De  locatie  is   gelegen  in  een  gebied  dat   vanouds  werd  aangeduid  als   het 
Remmersteinse Bos, thans het Schupse Bos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 17 - De locatie Schupse Bos op de topografische kaarten van 1837, 1908 en 
2004. In 1837 is ter plaatse al een strooksgewijze bosverkaveling aangegeven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 18 - open plek in het Schupse Bos 

 
20 

Blijdenstijn, 2012. 
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historisch-landschappelijke waarden 
Volgens de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart werden eerst vanaf de 
tweede helft van de achttiende eeuw bossen aangelegd in dit deel van de 
Utrechtse Heuvelrug21. 

 
Dat blijkt ook hier het geval te zijn. Op de topografische kaart van 1837 blijken 
er  ter  plaatse  van het  deelgebied  strookvormig  wegen te  zijn  aangelegd  die 
duiden op ontginning ten behoeve van de bosbouw. Blijkbaar is de bosbouw ter 
plaatse  niet  goed gelukt,  want  op de topografische  kaart  van 1908 is  juist  op 
deze strook  heide  met  opslag  te  zien.  Een deel  van die strook  is  sindsdien  in 
gebruik genomen als bouwlocatie met parkeervoorzieningen voor het restaurant. 

 
In het gebied zijn geen restanten uit het verleden zichtbaar die een rol zouden 
moeten spelen in het op te stellen bestemmingsplan. 

 
historisch-bouwkundige waarden 
Er is in het betreffende deelgebied geen bebouwing aanwezig. 

 
1.3    Waardering 

 
Voor het opnemen van cultuurhistorische waarden in een Inpassingsplan is enkel 
een beschrijving van de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden niet 
voldoende.  Ook de waarde van het  aanwezige  erfgoed  en de gevoeligheid  voor 
ingrepen  is  een bepalende  factor  . Er  zijn  twee  manieren  om de waarden van 
cultuurhistorie te bepalen, namelijk: 
a.      door   te   waarderen   op   basis   van   een   officieel   toegekende   status 

(‘waardevaste elementen’). Veelal betreft het  een beschermde status als 
beschermd  dorpsgezicht,  rijksmonument,  gemeentelijk  monument, 
nationaal landschap etc. 

b.      door te waarderen aan de hand van onderscheiden waarderingscriteria, die 
de kwaliteit van het erfgoed weerspiegelen (‘waardevolle elementen’). 

 
De onder a. genoemde waardering van een object, vindplaats of gebied is terug 
te vinden in de gangbare registers en kaarten van verschillende overheden. Voor 
de   onder   b.  genoemde  waardering   bestaan   uiteenlopende   systemen;   ze 
verschillen naar vakgebied, mate van codificatie en toepassing. Van een (breed 
geaccepteerde en toegepaste) integrale, cultuurhistorie-brede waarderings- 
systematiek is in Nederland op dit moment (nog) geen sprake. 

 
Er is voor dit Inpassingsplan geen aparte waarderingssystematiek ontworpen. Er is 
gebruik  gemaakt  van de onder a. genoemde benadering,  mede omdat  die voor 
iedereen volgbaar is en alle drie de relevante vakgebieden (archeologie, 
historische (steden)bouw en historische geografie) omvat. 

 
De aanwezige cultuurhistorische waarden zijn weergegeven op de luchtfoto's van 
de verschillende deelgebieden. In het Bosje van Wartou en op de plaats van de 
voormalige  Stay  Okay locatie  zou nadere analyse  moeten  plaatsvinden  naar de 
achtergronden van het aanwezige microreliëf en daarmee naar de waarde ervan. 
Op dit moment is de cultuurhistorische waarde ervan niet aan te geven. 
Binnen  de locatie  Schulpse  Bos  zijn  geen relevante  cultuurhistorische  waarden 
aanwezig. 

 
21 
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2.     ADVIES 
 
 

2.1   Wijze van opname in het inpassingsplan 
 

-           Cultuurhistorische waarden 
Ter  bescherming   van  de  aanwezige   ruimtelijk   relevante   cultuurhistorische 
waarden  dienen  de  volgende  aspecten  in  de  regels  van  het  inpassingsplan 
geregeld te worden: 

 
a.      historische  bebouwing  -  gemeentelijk  monument  -  Juliahoeve: 

gemeentelijke  monumenten  hoeven niet  aangegeven te  worden omdat 
die immers al via andere regelingen beschermd worden; dubbele 
regelgeving moet voorkomen worden. 

b.        historische bebouwing - geen monument zijnde - het openluchttheater op 
de locatie Stay Okay:  de waardevolle  bebouwing  wordt  (mede)  
bestemd  tot  ‘waarde- cultuurhistorie 1’. In de regels dient sloop Wabo-
vergunningplichtig te worden gesteld; Wabovergunningen voor bouw of 
verbouw zijn bovendien slechts   mogelijk   indien  en  voor  zover  ze  
geen  aantasting   van  de aanwezige waarden met zich meebrengen. 

c.        Historische wallen, wegen en microreliëf: deze zijn (mede) bestemd tot 
‘waarde  –   cultuurhistorie  2’;  verandering  van  profielopbouw, 
verharding, afgraven, egaliseren, ophogen van gronden en het vellen en 
rooien van houtgewas zijn Wabovergunningplichtig; deze werken en 
werkzaamheden zijn alleen toegestaan als en voor zover zijn geen 
onevenredige schade toebrengen aan de aanwezige karakteristiek of 
cultuurhistorische waarden. 

d.        Historisch    groen:    deze    zijn    (mede)    bestemd    tot    'waarde    - 
cultuurhistorie 3'; binnen deze bestemming is een omgevingsvergunning 
nodig voor werken en werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, als het 
vellen  en rooien  van houtgewas;  deze werken en werkzaamheden zijn 
alleen toegestaan als en voor zover zijn geen onevenredige schade 
toebrengen   aan  de   aanwezige   karakteristiek   of   cultuurhistorische 
waarden. 
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3.       SAMENVATTING 
 

Het plangebied omvat vier locaties op en rond het historische landgoed 
Prattenburg. De vier locaties  hebben ieder hun eigen ontstaansgeschiedenis  die 
zich deels vertoont in de huidige staat van het terrein. De Juliahoeve is een oude 
boerderijplaats op een veenontginning. Ter plaats is enige historische bebouwing 
en beplanting aanwezig. Aan weerszijden van de locatie zijn oude houtwallen en 
kavelsloten aanwezig, waarvan er één mogelijk teruggaat op een oude turfvaart. 
Het Bosje van Wartou ligt aan de rand van de oude woeste gronden. Ter plaatse 
was  tot  in  het  begin  van de  twintigste  eeuw een schapenstal  aanwezig.  De 
locatie Stay Okay was tot redelijk recent als cultuurgrond in gebruik, later is er 
een  jeugdherberg  gebouwd.  Een   openluchttheater  en  waardevolle 
boombeplanting  herinneren  aan dit gebruik.  De locatie  Schupse  Bos  is  in de 
vroege  negentiende   eeuw   ontgonnen   uit  de   heide,   maar   niet   echt   als 
productiebos gelukt. Er zijn geen cultuurhistorisch waardevolle restanten 
aanwezig. De in de overige locaties aanwezige waarden dienen in het 
inpassingsplan opgenomen en beschermd te worden. 
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BIJLAGE 1 - GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
 

 
Blijdenstijn,  Roland:  Tastbare  Tijd  - Cultuurhistorische  atlas  van de provincie  Utrecht, 
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Utrecht, 2001. 

 
Rijks Geologische Dienst: Geologische kaart van Nederland 1:50.000, blad Tiel West (39W) 
en Tiel Oost (39O), Haarlem, 1984. 
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Stiboka/Rijks  Geologische  Dienst:  Geomorfologische  kaart  van Nederland  1:50.000,  blad 
39 Tiel, Wageningen/Haarlem, 1986. 

www.watwaswaar.nl 

www.wikipedia.nl - prattenburg 



 inpassingsplan Landgoed Prattenburg 2016  

 
 
 
 
 

inpassingsplan "Landgoed Prattenburg 2016"  
(vastgesteld)             

Bijlage 3  Bodem 



    

          
 
Postbus 4156  
4900 CD Oosterhout  
Hoevestein 20b 

4903 SC Oosterhout 

t. 0162-456481 
f. 0162-435588  
e. info@ageladviseurs.nl  

i. www.ageladviseurs.nl    

Op alle door ons aanvaarde opdrachten en verrichte werkzaamheden zijn de ‘De rechtsverhouding 
opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. De DNR 2011 wordt op 
verzoek toegezonden.   BTW nr. NL800203823B01 

IBAN NL72ABNA0594482291 BIC ABNANL2A   KvK Breda 20051141     
 

Memo 

Datum : 24 november 2015 

Bestemd voor : Partners RO – mw. Mireille Tiekstra  

Van : C.H.J. van den Broek Paraaf :  

Projectnummer : 20120450-03 

Betreft : Adviesmemo aspect bodemonderzoek landgoed Prattenburg 

 

 
Inleiding 

In verband met het inpassingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling op het landgoed Prattenburg te 
Veenendaal en Rhenen zijn destijds in opdracht van BRO door AGEL adviseurs de volgende 

bodemonderzoeken uitgevoerd: 

 Verkennend bodemonderzoek inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen, 
AGEL adviseurs, projectnummer 20120450 d.d. 31 januari 2013; 

 Aanvullend bodem- en verkennend onderzoek asbest in grond Landgoed Prattenburg te 
Veenendaal/Rhenen, AGEL adviseurs, projectnummer 20120450-01, d.d. 8 augustus 2013. 

  
De bovenstaande onderzoeken hebben betrekking op de volgende ruimtelijke ontwikkelingen:  
1.     Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve): het realiseren van een woon-zorgaccomodatie op het terrein van 

een voormalig agrarisch bedrijf;  

2.     Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou): het realiseren van een hotel-

accommodatie op een huidig bosperceel;  

3.     Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp): Het realiseren van 5 recreatiewoningen en natuur-

compensatie ter plaatse van de voormalige jeugdherberg. 
 

De provincie Utrecht is voornemens om het inpassingsplan Landgoed Prattenburg opnieuw als 

voorontwerp ter inzage te gaan leggen. Ten behoeve daarvan zal een aantal onderzoeken een update 
moeten krijgen zodat deze in overeenstemming zijn met de actuele situatie.  

 
Het plan wijzigt met betrekking tot de functies die er gaan komen. De woon-zorgboerderij (locatie 1) 

vervalt. Hier komen maximaal 3 woningen voor terug. Op de locatie waar het hotel gepland was 
(locatie 2) komen maximaal 4 woningen. Voor locatie 3 moeten de recreatiewoningen plaats maken 

voor het hotel. De oppervlakten van de planlocaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van de destijds 

beoogde ontwikkeling. 
 

Het doel van onderhavige adviesmemo is het toetsen of de uitgevoerde onderzoeken voor het aspect 
bodem gewijzigd danwel aangepast dienen te worden.   
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Samenvatting resultaten en conclusies uitgevoerd onderzoek 

  
Deellocatie 1: Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
De Juliahoeve betreft een voormalig agrarisch bedrijf en heeft een monumentale status. Bij de 

omgevingsdienst staat de locatie als paardenhouderij geregistreerd. Momenteel vindt anti-kraak 
bewoning plaats. Van de locatie zijn geen (voormalige) bodemverdachte activiteiten bekend. 

Opgemerkt is dat er opstallen aanwezig zijn met mogelijk asbesthoudende daken. 
 
Tabel: Locatiegegevens locatie 1 

Aspect Gegevens 

Adres Zandheuvelweg 5 te Veenendaal 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Veenendaal 

Sectie: B Nummer(s): 8635 en 8636 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 164957 y: 447412 

Eigenaar L.H.J.M. van Asch van Wijck en Landgoed Prattenburg 

Bestemming/Gebruik Wonen, agrarisch, tuin en grasland 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 2,54 ha Onderzoekslocatie: circa 3.800 m² 

 

Ter plaatse van de locatie Juliahoeve zijn in de bovengrond, waarschijnlijk als gevolg van plaatselijke 
bijmengingen met puin en baksteen, licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, lood, zink en 

PAK aangetoond. In de zintuiglijk niet verontreinigde boven- en ondergrond zijn geen overschrijdingen 

van de achtergrondwaarden aangetoond. In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding tot een nader onderzoek en 

vormen geen belemmering voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. 
 

Bij het onderzoek naar asbest is visueel op het maaiveld asbesthoudend materiaal waargenomen. Bij 

de proefgaten is in de fijne fractie asbest geconstateerd. De berekende gewogen gehalten in de fijne 
fractie bedragen 5 en 33 mg/kg d.s. Met het onderzoek is de verdenking van een asbest verdachte 

locatie bevestigd. 
  

Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou) 
Deellocatie 2 is gelegen aan de Oude Veensegrindweg en betreft een bosperceel, naast huisnummer 

66. Van het terrein zijn geen bodembedreigende activiteiten bekend. Wel is ten tijde van het 

bodemonderzoek asbestverdacht materiaal waargenomen, vermoedelijk als gevolg van ‘dumping’. Op 
basis van historische kaarten wijkt het gebruik van deze locatie niet af van de huidige situatie. Er is bij 

de gemeente Rhenen geen relevante informatie aanwezig omtrent een mogelijke verdenking voor 
bodemverontreiniging. 

 
Tabel: Locatiegegevens locatie 2 

Aspect Gegevens 

Adres Oude Veensegrindweg ong. te Rhenen 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Rhenen 

Sectie: G Nummer(s): 1385 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 165928 y: 445513 

Eigenaar Landgoed Prattenburg 

Bestemming/Gebruik Terrein/natuur 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 1,35 ha Onderzoekslocatie: circa 5.800 m² 

 

Ter plaatse van het bosperceel zijn bij één boring in de bovengrond zwak resten baksteen in de grond 

waargenomen. Analytisch zijn in geen van de onderzochte mengmonsters van de zowel de boven- als 
de ondergrond verontreinigingen aangetoond. De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald 

aangezien het grondwaterniveau zich dieper dan 5 m-mv bevindt. Geconstateerd is dat er plaatselijk 
sprake is van een afvaldump (< 1 m3). Hierbij zijn tevens restanten asbestverdacht materiaal 

waargenomen. 
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Bij het onderzoek naar asbest is visueel bij de afval dump circa 3 kg asbesthoudend materiaal 

waargenomen. Op één enkele plaats hierbuiten is een stukje asbesthoudende golfplaat (15 gram) op 
het maaiveld aangetroffen. In de grove fractie van de onderzochte grond is geen asbest 

waargenomen. Van de grondmonsters uit de fijne fractie is in één geval (ter plaatse van de dump) 

asbest in de grond waargenomen. De gewogen concentratie is minder dan 1 mg/kg d.s. 
 

De resultaten van het onderzoek vormen indien de dumping op een verantwoordelijke wijze geruimd 
wordt geen belemmering voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Op deellocatie 3 was tot recent een voormalige jeugdherberg aanwezig. Momenteel is het terrein 

deels braakliggend en deels ingericht als bosgebied. De naam Eikelkamp en aanwezige bebouwing is 
reeds op historische kaarten van rond 1900 vermeld. Er is bij de gemeente Rhenen geen relevante 

informatie aanwezig omtrent een mogelijke verdenking voor bodemverontreiniging. Wel is van de 

voormalige jeugdherberg een omgevingsvergunning in het dossier aanwezig. Hier komen geen 
vermeldingen van bodembedreigende activiteiten in naar voren. Ook in de huidige situatie vinden 

geen bodembedreigende activiteiten plaats.  
 
Tabel: Locatiegegevens locatie 3 

Aspect Gegevens 

Adres Veenendaalsestraatweg 65 te Elst (Ut) 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Rhenen 

Sectie: H Nummer(s): 6842 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 163555 y: 444626 

Eigenaar Landgoed Prattenburg 

Bestemming/Gebruik Wonen, terrein en natuur 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 15 ha Onderzoekslocatie: circa 2.625 m² 

 

Ter plaatse van het terrein van de voormalige jeugdherberg zijn bij één boring (C11) sporen puin en 
resten houtskool in de bovengrond waargenomen. Op het terrein, buiten de onderzoekslocatie, zijn 

restanten (scherven, 3 st.) asbest verdacht materiaal waargenomen.  
 

De zintuiglijk niet verontreinigde bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood, zink, 

PAK, minerale olie en PCB. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het 
zintuiglijk puin en houtskool bevattende grondmonster is een sterk verhoogd gehalte aan PAK 

aangetoond. Daarnaast zijn zink matig verhoogd en barium en minerale olie licht verhoogd 
aangetoond. De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien het grondwaterniveau zich 

dieper dan 5 m-mv bevindt. 

 
De tijdens het verkennend bodemonderzoek in de bovengrond aanwezige verontreiniging met PAK 

boven de interventiewaarde en zink boven de tussenwaarde is in horizontale richting begrensd. De 
omvang van de grondverontreiniging met PAK boven de interventiewaarde bedraagt, uitgaande van 

een verontreinigingcontour van circa 20 m2 en een bijbehorende dikte van 0,50 meter, circa 10 m3. 

Hiermee wordt het volumecriterium van 25 m3 bodemvolume grond met gehalten boven de 
interventiewaarde niet overschreden waarmee er geen sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging.  
 

Bij het onderzoek naar asbest in bodem is op één plaats op het maaiveld twee fragmenten (samen 15 
gram) asbesthoudend materiaal aangetroffen. In de onderzochte grond is zowel in de grove fractie als 

in de fijne fractie geen asbest waargenomen. 

 
Opmerking: 

Na uitvoering van de onderzoeken is van locatie drie een eerder bodemonderzoek achterhaald 
(Rapport verkennend bodemonderzoek, Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers B.V., 

kenmerk 100404, status definitief, d.d. 1 maart 2011). De resultaten hiervan hebben niet tot een 

aanpassing of ander beeld van het uitgevoerde bodemonderzoek geleid. 
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Conclusie actualisatie 

Sinds de onderzoeken in 2013 is het gebruik niet gewijzigd en hebben geen activiteiten 
plaatsgevonden die een negatieve invloed kunnen hebben gehad op de bodemkwaliteit. De 

milieuhygiënische kwaliteit zoals vastgesteld in 2013 is daarmee redelijkerwijs sindsdien niet 

gewijzigd. De onderzoeken zijn uitgevoerd conform de geldende Kwalibo vereisten zoals opgenomen 
in het Besluit bodemkwaliteit en zijn nog voldoende actueel en toereikend om hierop een besluit 

omtrent de bodemkwaliteit te nemen.  
 

Op geen van de locaties is er aanleiding tot het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. De locaties worden vanuit het aspect bodemkwaliteit geschikt geacht voor het 
voorgenomen (gewijzigde) gebruik. 

 
Met betrekking tot asbest blijkt dat ter plaatse van de Zandheuvelweg 5 (deellocatie 1) en de Oude 

Veensegrindweg naast nummer 66 (deellocatie 2) asbest is aangetroffen waarop nader onderzoek 

noodzakelijk is. Gelet op de resultaten en wijze van voorkomen wordt dit, mits het waargenomen 
asbest van het maaiveld wordt opgeruimd door een daartoe erkend bedrijf niet noodzakelijk geacht. 

 
Hierbij wordt opgemerkt dat met de nieuwe NEN5707 (augustus) het toetsingscriterium voor nader 
onderzoek is gewijzigd. Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is 
het statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal 
worden overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader 
onderzoek asbest. 
  
Ten aanzien van de PAK verontreiniging in de bovengrond ter plaatse van deellocatie 3 wordt 
geadviseerd de hier aanwezige verontreinigde grond bij bouwactiviteiten onder milieukundige 

begeleiding te ontgraven en af te voeren naar een erkend verwerker. 

 
  
Beoordelingskader 
De beoordeling zoals hier uitgevoerd is gebaseerd op de volgende normdocumenten: 

 Handreiking bodem voor gemeenten, Bodemtoets bij bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor 
bouwen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, d.d. 1 augustus 2013; 

 NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond, versie januari 2009); 

 NEN 5707 (Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, augustus 2015);  
 NEN 5725 (Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 

onderzoek, versie januari 2009); 
 Besluit bodemkwaliteit, Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de 

bodem(Besluit bodemkwaliteit). 
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SAMENVATTING 
 

 

Aanleiding en doel 
In opdracht van BRO heeft AGEL adviseurs een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het 

kader van het inpassingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling op het landgoed Prattenburg te 
Veenendaal en Rhenen.  

 
Het inpassingsplan heeft betrekking op de volgende ruimtelijke ontwikkelingen:  

1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve): het realiseren van een woon-zorgaccomodatie op het 

terrein van een voormalig agrarisch bedrijf; 
2. Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou): het realiseren van een 

hotelaccommodatie op een huidig bosperceel; 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp): Het realiseren van 5 recreatiewoningen en 

natuurcompensatie ter plaatse van de voormalige jeugdherberg. 

 
Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen in 
de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn die een belemmering vormen voor het 

gebruik van de locatie.  
 
Resultaten vooronderzoek en hypothese 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn, behoudens de aanwezigheid van asbest 
verdacht materiaal, de locaties aangemerkt als voor bodemverontreiniging onverdachte locaties. 

 
Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek 
Het plaatsen van de boringen is op 11 januari 2013 door C. Snoeren en M. van Ast uitgevoerd, 

conform de voorschriften en werkwijze van het protocol 2001. De monstername van het 
grondwater heeft, aangezien reeds een peilbuis op locatie 1 aanwezig was eveneens op deze 

datum plaatsgevonden en is uitgevoerd conform protocol 2002. Ter plaatse van de locaties 2 en 
3 bevond het grondwater zich dieper dan 5 m-mv waardoor hier geen grondwateronderzoek is 

uitgevoerd. 

 
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van OMEGAM 

Laboratoria te Amsterdam. De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie 
AS3000 waarvoor OMEGAM Laboratoria door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend is als 

testlaboratorium. 
 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen, behoudens de geconstateerde 

asbestverdachte materialen (zie hoofdstuk 2) geen significante afwijkingen gerapporteerd die 
van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen. 

 
Het uitvoeren van een onderzoek naar asbest in bodem gewenst valt buiten de scope van 

onderhavig onderzoek. 

 
Resultaten en conclusies en conclusies 
Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
 De bovengrond is plaatselijk puin en baksteenhoudend; 

 Bij de veldinspectie zijn indicatief geen asbestverdachte materialen op het maaiveld 
waargenomen; 

 In de puin- en baksteenhoudende bovengrond komen licht verhoogde gehalten aan 

barium, cadmium, lood, zink en PAK voor; 
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 In de zintuiglijk niet verontreinigde boven- en ondergrond zijn geen overschrijdingen van 
de achtergrondwaarden aangetoond;  

 In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

 
Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteenhoudend; 
 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er plaatselijk sprake is van een afvaldump (< 1 

m3). Hierbij zijn tevens restanten asbestverdacht materiaal waargenomen; 
 In zowel de boven- als en ondergrond zijn geen overschrijdingen van de 

achtergrondwaarden aangetoond;  

 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 m-mv voorkomt 
en er geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

 
Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteen en kolengruishoudend; 

 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er net buiten de onderzoekslocatie asbestverdacht 
materiaal op het maaiveld aanwezig is; 

 De zintuiglijk niet verontreinigde bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, 
lood, zink, PAK, minerale olie en PCB. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen 

aangetoond; 
 In het zintuiglijk puin- en houtskool bevattende grondmonster is een sterk verhoogd 

gehalte aan PAK aangetoond. Daarnaast zijn zink matig verhoogd en barium en minerale 

olie licht verhoogd aangetoond; 
 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 m-mv voorkomt 

en er geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 
 

Aanbevelingen en opmerkingen 
Voor locatie drie (Eikelkamp) geldt dat de aangetoonde verontreiniging met PAK en zink 
aanleiding geeft tot het uitvoeren van een nader onderzoek naar de ernst, aard en omvang van 

deze verontreiniging. In verband met het aantreffen van asbest verdacht materiaal op of nabij 
meerdere locaties wordt aanvullend op het verkennend bodemonderzoek een onderzoek asbest 

in bodem geadviseerd. 
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1 INLEIDING 

 
 

In opdracht van BRO heeft AGEL adviseurs een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het 

kader van het inpassingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling op het landgoed Prattenburg te 
Veenendaal en Rhenen.  

 
Het inpassingsplan heeft betrekking op de volgende ruimtelijke ontwikkelingen:  

1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve): het realiseren van een woon-zorgaccomodatie op het 
terrein van een voormalig agrarisch bedrijf; 

2. Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou): het realiseren van een 

hotelaccommodatie op een huidig bosperceel; 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp): Het realiseren van 5 recreatiewoningen en 

natuurcompensatie ter plaatse van de voormalige jeugdherberg. 
 

Daarnaast vindt er een ontwikkeling plaats bij het Schupse Bosje (locatie 3A) waar een 

hotelbestemming wordt omgezet naar bos.  
 

Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen in 

de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn die een belemmering vormen voor het 
gebruik van de locatie.  

 

Het voorliggende bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijn voor verkennend bodem-
onderzoek (NEN 5740, Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, versie januari 2009). De veldwerk-
zaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002) waarvoor 

AGEL adviseurs erkend is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  

 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 Vooronderzoek en onderzoekshypothese (hoofdstuk 2); 
 Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 

 Resultaten (hoofdstuk 4); 

 Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 
 

In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een toelichting gegeven op het normenkader en de factoren die 
van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek 
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2 VOORONDERZOEK 

 
 

2.1 Algemeen en bronvermelding 

 
Onderdeel van het verkennend bodemonderzoek is het verrichten van een vooronderzoek (ook 

wel historisch bodemonderzoek) conform de NEN 5725 (Bodem - Leidraad voor het uitvoeren 
van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, versie januari 2009). Op 

basis van het vooronderzoek is bepaald of op de locatie of op delen van de locatie bodem-
verontreiniging kan worden verwacht.  

 

Voor de afbakening van de onderzoekslocatie is gekozen voor een afbakening voor het deel van 
het perceel waarop de voor de ontwikkeling aangegeven bouwvlakken betrekking hebben. Het 

geografisch gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft richt zich op de 
onderzoekslocatie waarbinnen het geografisch besluitvormingsgebied valt en de aangrenzende 

percelen tot een maximale afstand van 25 meter. Bij het vooronderzoek is informatie verzameld 

over het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van de locatie. Het vooronderzoek heeft 
bestaan uit de volgende activiteiten: 

 Opvragen van informatie bij de opdrachtgever, eigenaar en gemeente; 
 Bepaling omvang (bodem- en) vooronderzoeksgebied; 

 Het verrichten van een locatie-inspectie. 
 

In het kader van het vooronderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Tevens is 

aangegeven of voor de onderzoekslocatie relevante informatie aangetroffen is. Aangezien uit de 
navraag bij de gemeente en omgevingsdienst geen bepaalde verdachtheid is gebleken is 

aanvullend archiefonderzoek verricht. De verkregen relevante informatie is opgenomen in 
bijlage 9. 

 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Instantie  Geraadpleegd Aspect Relevante info 
aanwezig 

Opdrachtgever Ja Afbakening onderzoeksgebied 
Informatie huidig en voormalig gebruik 
Toekomstig gebruik 
Eerder bodemonderzoek 
Verwachting niet gesprongen explosieven 
Verwachting aanwezigheid archeologische waarden 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 

Gemeente/omgevings
diernst 

Ja BodemInformatiesysteem (BIS) en/of eerder 
onderzoek 
Vervallen Hinderwetvergunningen (statisch) 
Actuele milieuvergunningen (dynamisch) 
Bouwvergunningen 
Archief tankenbestand 
Bodemkwaliteitskaart 
Meldingen grondverzet 

+ 
 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 

Bevoegd gezag Wbb Nee Beschikkingen Wet bodembescherming - 

Regionaal archief Nee Historische informatie - 

Kadaster Ja Kadastrale situatie 
Kabels en leidingen informatie (KLIC) 

+ 
- 

Locatie-inspectie Ja Bodembedreigende activiteiten 
Verwachting t.a.v. asbest 

- 
- 

Bodemloket Ja Informatie Landsdekkend beeld/Globis# - 

Locatie-interviews Nee N.v.t.  

Literatuur en eigen 
archief  

Ja Bodemkaart van Nederland (Stiboka/Alterra) 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO 
Luchtfoto google earth 
Historische atlas en watwaswaar.nl 
Topografische kaart 

+ 
+ 
- 
- 
- 
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Grondwateronttrekkingen 
Provinciale milieuverordening (PMV) 

- 
- 

Overig N.v.t. N.v.t.  

+  : Informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie; 
-  : Geen voor het onderzoek relevante informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie; 
GHG/GLG : Gemiddeld hoogste resp. laagste grondwaterstaand; 
#  : Dit betreft o.a. uitgevoerd bodemonderzoek, saneringen en historisch verdachte activiteiten. 

 
2.2 Locatiegegevens en huidige situatie 

 
2.2.1 Situering 
De locaties zijn gelegen binnen het Landgoed Prattenburg in de gemeente Veenendaal. 

Landgoed Prattenburg is gelegen in twee gemeenten aan de oostkant van de Utrechtse 
Heuvelrug, in de gemeente Rhenen en de gemeente Veenendaal. Het landgoed is 432 ha groot. 

Het merendeel bestaat uit multifunctioneel bos. Circa 30 ha wordt gebruikt voor agrarische 
doeleinden. Het landgoed - met uitzondering van 100 ha oostelijk van de 

Veenendaalsestraatweg - is vrijwillig toegetreden tot het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 
Onderstaand figuren geven de ligging van de locaties weer. 

 
Figuur 2.1: Topografie deellocaties 

 (bron: provincie Utrecht) 
1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
3A. Schupse bosje  
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Figuur 2.2: Situering deellocaties 

 
Deellocaties:              (bron: Google maps) 
1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 

 
Onderstaande paragraven geven per deellocatie de huidige situatie weer. Naast de locatiefoto’s 

zijn in bijlage 9 aanvullende foto’s ten tijde van het onderzoek opgenomen. In bijlage 3 zijn 

situatietekeningen opgenomen met daarin de ligging van de bouwvlakken als zijnde 
onderzoekslocaties. 

 
2.2.2 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
De Juliahoeve betreft een voormalig agrarisch bedrijf en heeft een monumentale status. Bij de 
omgevingsdienst staat de locatie als paardenhouderij geregistreerd. Momenteel vindt anti-kraak 

bewoning plaats. In de huidige situatie vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. 

Opgemerkt is dat er veel opstallen aanwezig zijn met mogelijk asbesthoudende daken. 
 
Tabel 2.2: Locatiegegevens locatie 1 

Aspect Gegevens 

Adres Zandheuvelweg 5 te Veenendaal 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Veenendaal 

Sectie: B Nummer(s): 8635 en 8636 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 164957 y: 447412 

Eigenaar L.H.J.M. van Asch van Wijck en Landgoed Prattenburg 

Bestemming/Gebruik Wonen, agrarisch, tuin en grasland 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 2,54 ha Onderzoekslocatie: circa 3.800 m² 

 

2 

3 

1 
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Figuur 2.3: Huidige situatie deellocatie 1 

bron: opdrachtgever 
 
2.2.3 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
Deellocatie 2 is gelegen aan de Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66. De 

locatiegegevens zijn samengevat in tabel 2.3. In de huidige situatie vinden geen 
bodembedreigende activiteiten plaats. Wel is ten tijde van het bodemonderzoek asbestverdacht 

materiaal (gecodeerd als AB2) waargenomen, vermoedelijk als gevolg van ‘dumping’. 
 
Tabel 2.3: Locatiegegevens locatie 2 

Aspect Gegevens 

Adres Oude Veensegrindweg ong. te Rhenen 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Rhenen 

Sectie: G Nummer(s): 1385 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 165928 y: 445513 

Eigenaar Landgoed Prattenburg 

Bestemming/Gebruik Terrein/natuur 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 1,35 ha Onderzoekslocatie: circa 5.800 m² 

 
Figuur 2.4: Huidige situatie deellocatie 2 

 bron: opdrachtgever 
 

2.2.4 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Op deellocatie 3 was tot recent een voormalige jeugdherberg aanwezig. Momenteel is het 

terrein deels braakliggend en deels ingericht als bosgebied. De locatiegegevens zijn samengevat 
in tabel 2.4. In de huidige situatie vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. Wel is ten 

tijde van het bodemonderzoek, net buiten de onderzoekslocatie, asbestverdacht materiaal 

(gecodeerd als AB1) waargenomen (3 scherven, totaal 40 gram). 
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Tabel 2.4: Locatiegegevens locatie 3 

Aspect Gegevens 

Adres Veenendaalsestraatweg 65 te Elst (Ut) 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Rhenen 

Sectie: H Nummer(s): 6842 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 163555 y: 444626 

Eigenaar Landgoed Prattenburg 

Bestemming/Gebruik Wonen, terrein en natuur 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 15 ha Onderzoekslocatie: circa 2.625 m² 

 
Figuur 2.5: Huidige situatie deellocatie 3 

 bron: opdrachtgever 
 

2.3 Voormalig gebruik 
 

2.3.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
De Juliahoeve betreft een voormalig agrarisch bedrijf en heeft een monumentale status. Bij de 

omgevingsdienst staat de locatie als paardenhouderij geregistreerd. De bij de omgevingsdienst 
relevante informatie is opgenomen in bijlage 8. Tevens zijn in bijlage 8 historische kaarten 

opgenomen. De Juliahoeve is reeds op kaarten van rond 1900 aanwezig. Van de locatie zijn 

geen (voormalige) bodemverdachte activiteiten bekend. Volgens de verkregen informatie heeft 
er waarschijnlijk in 2011/2012 een bodemonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is niet bij 

de gemeente, omgevingsdienst of opdrachtgever bekend. 
 

2.3.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
Op basis van historische kaarten wijkt het gebruik van deze locatie niet noemenswaardig af van 
de huidige situatie. Er is bij de gemeente Rhenen geen relevante informatie aanwezig omtrent 

een mogelijke verdenking voor bodemverontreiniging. 
 

2.3.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
De naam Eikelkamp en aanwezige bebouwing is reeds op historische kaarten van rond 1900 

vermeld. In het verleden was hier een jeugdherberg gevestigd. Er is bij de gemeente Rhenen 

geen relevante informatie aanwezig omtrent een mogelijke verdenking voor 
bodemverontreiniging. Wel is van de voormalige jeugdherberg een (voormalige) 

omgevingsvergunning in het dossier aanwezig. 
 

2.4 Toekomstig gebruik 

 
2.4.1 Convenant 
In het convenant Landgoed Prattenburg (gemeente Veenendaal, gemeente Rhenen, provincie 
Utrecht en Landgoed Prattenburg, d.d. 8 februari 2011) is de opgave voor de drie 

ontwikkelinglocaties op landgoed nader uitgewerkt.  
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Dit omvat: 

1. Zandheuvelweg 5: het voormalig agrarisch bedrijf Juliahoeve zal worden omgevormd tot 
woon- zorgaccommodatie rekening houdend met het cultuurhistorisch karakter van de 

locatie en van de hoeve; 

2. Oude Veensegrindweg, naast nr 66: Het bosje van Wartou zal worden omgevormd tot een 
kleine hotelaccommodatie; 

3. Veenendaalsestraatweg 65: intensief gebruik als dagrecreatie en verblijfsrecreantje 
beëindigen. De aanwezige opstalen zijn thans al gesloopt waarna ten behoeve van een 

groene invulling en ontwikkeling van vijf recreatiebungalows. Deze bungalows zullen 
landschappelijk ingepast worden. De groene invulling zal uitgevoerd worden in de vorm van 

een bomenkathedraal. Het aanwezige openluchttheater zal worden gerestaureerd. 

 
2.4.2 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
Met de voorgenomen ontwikkeling zal er ter hoogte van de Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) een 
woon- zorgaccommodatie op het terrein van het voormalig agrarisch bedrijf worden 

gerealiseerd. De Juliahoeve is een monument en blijft behouden met de voorgenomen 

ontwikkeling. De overige aanwezige bedrijfsbebouwing mag worden gesloopt. 
 

2.4.3 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
Deellocatie 2 is gelegen aan de Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66. Het voornemen 

is om op deze deellocatie een landschappelijk familie-/ sporthotelaccommodatie met maximaal 
170 kamers te realiseren. Voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zal er een 

boscompensatie van 1,3 hectare dienen te worden bewerkstelligt binnen het landgoed om aan 

deze verplichting te voldoen. Maximaal de helft van het perceel (14.000 m²) mag ontbost 
worden (circa 0,7 ha) en gebruikt worden voor hotel, parkeerplaatsen en de inrichting van de 

openbare ruimte. De 1,3 hectare boscompensatie wordt gecompenseerd op locatie 3a (Schupse 
bosje).  

 

2.4.4 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Op deellocatie 3 zullen vijf duurzame recreatiewoningen en natuurcompensatie ter plaatse van 

de voormalige jeugdherberg worden gerealiseerd. Streven is gericht op realisatie van een 
bomenkathedraal. De recreatiewoningen krijgen de bestemming ‘verblijfsrecreatie’. De exacte 

locatie van de recreatiewoningen moet nog bepaald worden.  

 
2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
De maaiveldhoogten variëren tussen de 8,5 m+ NAP (locatie 1), 21.9 m+ NAP (locatie 2) en 

34,8 m+ NAP (locatie 2). Van de omgeving van de locatie is de volgende regionale 
bodemopbouw achterhaald (bron: Dino-loket, regis II kartering, boring B39E-1148). 
 

Tabel 2.5: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv.) Formatie Geohydrologische eenheid Samenstelling 

0 – 9 Boxtel 1ste watervoerende pakket Zand 

9 – 12 Woudenberg Zandig veen 

12 - 24 Drente en Schaarsbergen Grindhoudend zand 

24 – 33 Drenthe en Gieten Slecht doorlatende laag Leem 

34 – 53 Waalte 2de watervoerende pakket Fijn tot grof zand 

 

Ter plaatse van deellocatie 1 bevindt het grondwater zich op ongeveer 7 m + NAP. Ter plaatse 

van de deellocaties 2 en 3 bevindt het grondwater zich dieper dan 5 m-mv. 
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De regionale grondwaterstromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is overwegend 

noordwestelijk. De locatie(s) is/zijn niet gelegen in een grondwaterwin- of –
beschermingsgebied.  

 

2.6 Financieel juridische informatie 
 

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de in bijlage 2 opgenomen 
kadastrale gegevens geen nadere financieel juridische informatie verzameld. 

 
2.7 Conclusie vooronderzoek en hypothese(n) 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn, behoudends de aanwezigheid van 
asbest verdacht materiaal, de volgende hypothesen gesteld. 

 
Tabel 2.6: Hypothesen 

Deellocatie Naam Verdacht ten aanzien van Strategie 

1 Juliahoeve Onverdacht ONV 

2 Bosje van Wartou Onverdacht ONV 

3 Eikelkamp Onverdacht ONV 

ONV onverdachte locatie 

 

De aanwezigheid van asbest verdacht materiaal kan betekenen dat aanvullend op het 
onderhavige verkennend bodemonderzoek een onderzoek naar asbest in bodem gewenst kan 

zijn. Dit valt buiten de scope van onderhavig onderzoek. 

 
 

 
 



AGEL adviseurs 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20120450 
omgevingsonderzoeken inpassingsplan  januari 2013 
Landgoed Prattenburg Veenendaal/Rhenen  blad 12 

 

 

 

3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

3.1 Kwalibo vereisten 

 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door AGEL adviseurs conform de 

vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen. AGEL adviseurs is voor 
deze werkzaamheden gecertificeerd door Eerland Certification (nummer EC-SIK-20258) en 

erkend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (zie 
www.senternovem.nl/Bodemplus/verklaringen/erkenningen). 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van OMEGAM 
Laboratoria te Amsterdam. De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie 

AS3000 waarvoor OMEGAM Laboratoria door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend is als 
testlaboratorium. 

 

3.2 Opzet en uitvoering 
 

Het plaatsen van de boringen is op 11 januari 2013 door C. Snoeren en M. van Ast uitgevoerd, 
conform de voorschriften en werkwijze van het protocol 2001. De monstername van het 

grondwater heeft, aangezien reeds een peilbuis op locatie 1 aanwezig was eveneens op deze 
datum plaatsgevonden en is uitgevoerd conform protocol 2002. Ter plaatse van de locaties 2 en 

3 bevond het grondwater zich dieper dan 5 m-mv. 

 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden zijn de locatie en het maaiveld visueel geïnspecteerd, 

waarna de plaats van de boringen is bepaald. In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de 
onderzoeksopzet en hierbij behorende veldwerkzaamheden en verrichte analyses. De situering 

van de boringen is weergegeven in bijlage 3. 

 
Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Aantal boringen 
(en boornummers) 

Chemische analyses 

Beton- en 
asfalt-

boringen 

Tot 0,5 
m -mv 

Tot 1,0 
m -mv 

Tot 2,0 
m -mv 

Met 
peilbuis 

Grond Grondwater 

1 -- 8 2* 2 # 4 x A pakket 1 x B pakket 

 A6 t/m A13 A4 en A5 A1 t/m A3    

2 -- 11 1* 3 1@ 4 x A pakket Vervallen 

 B5, B7 t/m 
B16 

B6 B2, B3 en 
B4 

B1   

3 -- 8 1* 2 1@ 4 x A pakket Vervallen 

 C4-C10 en 
C12 

C11 C2 en C2 C1   

1.  Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
2.  Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
3.  Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
# reeds bestaande peilbuis 
@ geen grondwater binnen 5 m-mv; 
* doorgezet tot 1 m-mv in verband met bodemvreemde bestanddelen 
m -mv Meter min maaiveld; 
A pakket Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen    
 barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters  
 som-PCB’s, som-PAK’s en minerale olie; 
B pakket Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige   
 gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium,  
 cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

http://www.senternovem.nl/Bodemplus/verklaringen/erkenningen
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Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen, behoudens de geconstateerde 
asbestverdachte materialen (zie hoofdstuk 2) geen significante afwijkingen gerapporteerd die 

van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen. 
 

Als gevolg van het reeds aanwezig zijn van een peilbuis ter plaatse van deellocatie 1, is in 

verband met de geboden spoed van het onderzoek, geen nieuwe peilbuis geplaatst en voor de 
monsterneming van het grondwater gebruik gemaakt van de aanwezige peilbuis. 

 
De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw), 

beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch onderzoek bemonsterd. 

Afwijkende of verontreinigde bodemlagen (zoals de aanwezigheid van bodemvreemde materialen 
als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd. 

De grondmonsters zijn direct verpakt in glazen potten en afgesloten met een neopreen deksel. 
De potten zijn vervolgens gekoeld opgeslagen. Een grondmonster heeft betrekking op een 

maximaal bodemtraject van 0,5 meter. Indien bij een boring meerdere grondmonsters zijn 
genomen, is met een toenemende diepte de codering -1, -2, -3 enz. aan het monsternummer 

toegevoegd. 

 
De waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen monsters zijn geregistreerd in een 

veldcomputer en verwerkt in een boorprogramma. De resultaten worden onderstaand 
besproken. 

 

3.3 Resultaten veldonderzoek 
 

In bijlage 4 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen 
weergegeven. Globaal is de bodem tot de maximale boordiepte als volgt opgebouwd: 

 0,0 – 0,5 m -mv : zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig; 
 0,5 - 1,0 m -mv : zand, matig fijn, matig siltig; 

 1,0 - 5,5 m -mv : zand, matig fijn, zwak siltig, grindig. 

Ter plaatse van deellocatie 1 bevond het grondwater zich op circa 1 m,-mv. Bij de overige is dit 
dieper dan 5 m-mv. 

 
In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de zintuiglijke waargenomen bijzonderheden aan de 

opgeboorde grond tijdens het veldwerk. 

 
Tabel 3.2: Zintuiglijk aangetroffen bijzonderheden 

Boring Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Hoofdbestand-
deel 

Zintuiglijke waarneming Selectie voor 
analyse 
(zie tabel 3.4) 

Deellocatie 1 
A1 2,00 0,0 - 0,5 Zand Sterk puinhoudend A1-1 

A3 2,00 0,0 - 0,7 Zand Sporen baksteen, sporen puin A MM2 

0,7 – 1,0 Zand Sporen baksteen  

A4 0,90 0,0 - 0,4 Zand Sporen baksteen, sporen puin A MM2 

A5 1,00 0,06 - 0,5 Zand Zwak baksteenhoudend A MM2 

Deellocatie 2 
B6 1,00 0,0 - 0,5 Zand Zwak baksteenhoudend B MM2 

Deellocatie 3 
C11 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin, resten houtskool C11-1 

 
In tabel 3.3 staan de veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater. 

 



AGEL adviseurs 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20120450 
omgevingsonderzoeken inpassingsplan  januari 2013 
Landgoed Prattenburg Veenendaal/Rhenen  blad 14 

 

 

 

Tabel 3.3: Veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater 

Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Stijghoogte 
(m -mv) 

Temp. 
 ( 0C) 

pH* Ec 
(µS/cm) 
** 

Zintuiglijke waarneming 

Deellocatie 1 
ABP - 1,00 8,8 7,47 807 Nee 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1500 µS/cm. 

 

Aan het opgepompte grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. 
 

3.4 Monsterselectie en chemische analyses 
 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt in de te analyseren 
grondmonsters waarbij een aantal grondmonsters is samengesteld tot mengmonsters. Voor 

mengmonsters is de codering MM1 etc aangehouden. Het samenstellen van de mengmonsters 

is uitgevoerd door het laboratorium. Separate grondmonsters zijn benoemd als boornummer-
monsternummer (bijvoorbeeld 1-2). De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de 

parameters van de standaardpakketten voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zoals 
vastgelegd in de Regeling Bodemkwaliteit en de NEN 5740. 

 

Een overzicht van de uitgevoerde analyses is voor de grond- en grondwatermonsters weer-
gegeven in de tabellen 3.4 en 3.5. 

 
Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grond 

Monster-
code 

Samenstelling deelmonsters 
(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Deellocatie 1 
A MM1 A11-1, A12-1, A13-1, A2-1, A7-

1, A9-1 
0,0 - 0,5 Zand A pakket 

A MM2 A3-1, A4-1, A5-2 0,0 - 0,5 Zand, sporen-zwak puin, 
zwak baksteen 

A pakket 

A MM3 A3-4, A5-3 0,5 - 1,5 Zand A pakket 

A1-1 A1-1 0,0 - 0,5 Zand, sterk puin A pakket 

Deellocatie 2 
B MM1 B1-1, B11-1, B12-1, B13-1, 

B14-1, B15-1, B16-1 
0,0 - 0,5 Zand  A pakket 

B MM2 B10-1, B2-1, B3-1, B5-1, B6-1, 
B7-1, B8-1, B9-1 

0,0 - 0,5 Zand, zwak baksteen in B6 A pakket 

B MM3 B1-2, B2-2, B3-2, B4-2, B6-2 0,5 - 1,0 Zand  A pakket 

B MM4 B1-3, B2-3, B3-3, B4-3 1,0 - 1,5 Zand A pakket 

Deellocatie 3 
C MM1 C1-2, C10-1, C3-1, C8-1, C9-1 0,0 - 0,7 Zand A pakket 

C MM2 C2-1, C4-1, C5-1, C6-1, C7-1 0,0 - 0,5 Zand A pakket 

C11-1 C11-1 0,0 - 0,5 Zand, resten houtskool, 
sporen puin 

A pakket 

C MM3 C1-4, C2-3, C3-4 0,7 - 1,5 Zand A pakket 

A pakket : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen  
   barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische     
   parameters som-PCB’s, som-PAK’s en minerale olie; 
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Tabel 3.5: Uitgevoerde analyses grondwater 

Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Monstercode Analysepakket 

Deellocatie 1 
ABP - ABP-1-1 B-pakket 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1500 µS/cm. 

 

De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. Door het laboratorium 

zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd. De resultaten van de chemische analyses 
worden in volgend hoofdstuk weergegeven en geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

 
 

4.1 Toetsingskader 

 
4.1.1 Circulaire bodemsanering 
De analyseresultaten zijn vergeleken met het referentiekader van de Circulaire bodemsanering 
2009 van 3 april 2012. Daarnaast zijn de resultaten getoetst aan de waarden van het Besluit 

bodemkwaliteit voor ontvangende bodem. Een toelichting op het toetsingscriteria en het 
wettelijk kader is opgenomen in bijlage 7.  

 

Bij de toetsing aan de Circulaire bodemsanering worden drie toetsingsniveaus gebruikt: 
1. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de 

lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 
 De streefwaarden voor grond zijn sinds 2008 niet meer opgenomen in de Circulaire en 

vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000) uit de Regeling bodemkwaliteit. De 

gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-
gronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigings-

bronnen. 
2. De tussenwaarde geeft het niveau aan waarbij nader bodemonderzoek noodzakelijk is. De 

tussenwaarde voor grond was voorheen het gemiddelde van streef -en interventiewaarde 
en is nu vervangen door het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de 

interventiewaarden voor grond. Voor grondwater blijft de tussenwaarde ongewijzigd: het 

gemiddelde van streef- en interventiewaarden voor grondwater. 
3. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen 

die de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 

 

Bij de bespreking van de resultaten wordt de volgende gradatie aangehouden: 
 Niet verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties beneden de 

landelijke achtergrondwaarden danwel voor grondwater beneden de streefwaarden; 
 Licht verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de landelijke 

achtergrondwaarden (of voor grondwater streefwaarden) maar beneden de tussenwaarden; 

 Matig verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de tussen-
waarden maar kleiner dan de interventiewaarden; 

 Sterk verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de inter-
ventiewaarden. 

 
4.2 Toetsing analyseresultaten 

 
4.2.1 Analyseresultaten 
De volledige toetsing van de analyseresultaten heeft plaatsgevonden in bijlage 7. 

De toetsingswaarden voor grond zijn afhankelijk gesteld van de lutum- en organische 
stofgehalten van de grond. De hiervoor gecorrigeerde toetsingswaarden zijn weergegeven in 

bijlage 7. 

 
Bij de toetsing is rekening gehouden met verhoogde rapportagegrenzen van de eisen uit de 

AS3000. Hierdoor is een aantal waarden waaraan getoetst wordt strenger dan het niveau 
waarop gemeten wordt. Bij de interpretatie van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ 

wordt ervan uitgaan dat de kwaliteit voldoet aan de betreffende toetsingswaarde.  
 

In de tabellen 4.2 en 4.3 zijn de resultaten van de toetsing samengevat. 
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4.2.2 Resultaten grondonderzoek 
 

Tabel 4.2: Overzicht toetsingsresultaat - grond 

Monster- 
code 

Omschrijving Toetsing Wbb Toets Bbk 

Traject 
(m -mv) 

Samenstelling > aw2000 > T > IW Actuele bodem 
Kwaliteit 
(indicatief) 

Deellocatie 1 

A MM1 0,0 - 0,5 Zand - - - AW2000 

A MM2 0,0 - 0,5 Zand, pu0, bs1 Ba, Cd, Pb, Zn, 
PAK 

- - Industrie 

A MM3 0,5 - 1,5 Zand - - - AW2000 

A1-1 0,0 - 0,5 Zand, bs3 PAK - - Wonen 

Deellocatie 2 

B MM1 0,0 - 0,5 Zand  - - - AW2000 

B MM2 0,0 - 0,5 Zand, bs1  - - - AW2000 

B MM3 0,5 - 1,0 Zand  - - - AW2000 

B MM4 1,0 - 1,5 Zand - - - AW2000 

Deellocatie 3 

C MM1 0,0 - 0,7 Zand - - - AW2000 

C MM2 0,0 - 0,5 Zand Hg, Pb, Zn, 
min.olie, PAK, PCB 

  Industrie 

C11-1 0,0 - 0,5 Zand, hk, pu0 Ba, min.olie Zn PAK Niet toepasbaar 

C MM3 0,7 - 1,5 Zand - - - AW2000 

Pu  : puin    1 : zwak 
Bs  : baksteen   2 : matig 
Hk  : houtskool   3  : sterk 
      0 : sporen 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
-  : Het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde;  
> AW2000 : Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; 
> T  : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
> IW  : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde; 
Bbk            : Indeling actuele bodemkwaliteit volgens besluit bodemkwaliteit bij grondverzet; 

 
 

4.2.3 Resultaten grondwateronderzoek 
 

Tabel 4.3: Overzicht toetsingsresultaat - grondwater 

Monster- 
code 

Omschrijving Toetsing Wbb 

Peilbuis Filter 
(m -mv) 

> S > T > IW 

Deellocatie 1 

ABP-1-1 ABP - - - - 

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt 

geclassificeerd: 
- : Het gehalte is kleiner dan de streefwaarde;  
> S : Het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; 
> T : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
> IW : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
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4.3 Bespreking van de resultaten 

 
4.3.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
Ter plaatse van de locatie Juliahoeve zijn in de bovengrond, waarschijnlijk als gevolg van 

plaatselijke bijmengingen met puin en baksteen, licht verhoogde gehalten aan barium, 
cadmium, lood, zink en PAK aangetoond. Bij de veldinspectie zijn indicatief1 geen 

asbestverdachte materialen op het maaiveld waargenomen. 
 

In de zintuiglijk niet verontreinigde boven- en ondergrond zijn geen overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden aangetoond.  

 

In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 

4.3.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
Ter plaatse van het bosperceel aan de Oude Veengrondweg zijn bij één boring (B6) in de 

bovengrond zwak resten baksteen waargenomen. Analytisch zijn in geen van de onderzochte 

mengmonsters van de boven- en ondergrond verontreinigingen aangetoond. De kwaliteit van 
het grondwater is niet bepaald aangezien het grondwaterniveau zich dieper dan 5 m-mv 

bevindt. 
Geconstateerd is dat er plaatselijk sprake is van een afvaldump (< 1 m3). Hierbij zijn tevens 

restanten asbestverdacht materiaal waargenomen. 
 

4.3.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Ter plaatse van het terrein van de voormalige jeugdherberg zijn bij één boring (C11) sporen 
puin en resten houtskool in de bovengrond waargenomen. Op het terrein, buiten de 

onderzoekslocatie, zijn restanten (scherven, 3 st.) asbest verdacht materiaal waargenomen. 
 

De zintuiglijk niet verontreinigde bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood, 

zink, PAK, minerale olie en PCB. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
In het zintuiglijk puin en houtskool bevattende grondmonster ter plaatse van boring C11 is een 

sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. Daarnaast zijn zink matig verhoogd en barium en 
minerale olie licht verhoogd aangetoond. 

 

De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien het grondwaterniveau zich dieper 
dan 5 m-mv bevindt. 

 
4.3.4 Toetsing van de hypothese 
De op basis van de in het vooronderzoek gestelde hypothese worden de hypothesen als volgt 
getoetst: 

 
Tabel 4.4: Hypothesen 

Deellocatie Betreft strategie Toetsing Motivatie Noodzaak 
nader 
onderzoek 

1 Juliahoeve Onverdacht Verwerpen Er zijn in de grond lichte 
verontreinigingen 
aangetoond 

Nee 

2 Bosje van Wartou Onverdacht Bevestigd Niet verontreinigd Nee# 

3 Eikelkamp Onverdacht Verwerpen Er zijn in de grond lichte 
tot sterke  
verontreinigingen 
aangetoond 

Ja 

                                                
1 er heeft geen volledig onderzoek en inspectie volgens NEN5707 plaatsgevonden 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 
5.1.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
 De bovengrond is plaatselijk puin en baksteenhoudend; 

 Bij de veldinspectie zijn indicatief geen asbestverdachte materialen op het maaiveld 
waargenomen; 

 In de puin- en baksteenhoudende bovengrond komen licht verhoogde gehalten aan 
barium, cadmium, lood, zink en PAK voor; 

 In de zintuiglijk niet verontreinigde boven- en ondergrond zijn geen overschrijdingen van 

de achtergrondwaarden aangetoond;  
 In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

 
5.1.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteenhoudend; 
 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er plaatselijk sprake is van een afvaldump (< 1 

m3). Hierbij zijn tevens restanten asbestverdacht materiaal waargenomen; 

 In zowel de boven- als en ondergrond zijn geen overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden aangetoond;  

 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 m-mv voorkomt 
en er geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

 

5.1.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteen en kolengruishoudend; 

 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er net buiten de onderzoekslocatie asbestverdacht 
materiaal op het maaiveld aanwezig is; 

 De zintuiglijk niet verontreinigde bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, 
lood, zink, PAK, minerale olie en PCB. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen 

aangetoond; 

 In het zintuiglijk puin- en houtskool bevattende grondmonster is een sterk verhoogd 
gehalte aan PAK aangetoond. Daarnaast zijn zink matig verhoogd en barium en minerale 

olie licht verhoogd aangetoond; 
 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 m-mv voorkomt 

en er geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

 
Aanbevelingen en opmerkingen 
Voor locatie drie (Eikelkamp) geldt dat de aangetoonde verontreiniging met PAK en zink 
aanleiding geeft tot het uitvoeren van een nader onderzoek naar de ernst, aard en omvang van 

deze verontreiniging. In verband met het aantreffen van asbest verdacht materiaal op of nabij 

meerdere locaties wordt aanvullend op het verkennend bodemonderzoek een onderzoek asbest 
in bodem geadviseerd. 

 
Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond van de locatie vrijkomt, dient er rekening te 

worden gehouden met beperkingen ten aanzien van hergebruik en afzet van de grond. 
Opgemerkt wordt dat dit onderzoek geen bewijsmiddel is zoals bedoeld in het Besluit 

bodemkwaliteit voor toepassing van grond elders. Voor de definitieve kwaliteitsbepaling van 

grond die vrijkomt van de onderzoekslocatie kan afhankelijk van de bestemming en toepassing 
bij afvoer van de grond een partijkeuring noodzakelijk zijn (AP04). De gemeente is bevoegd 

gezag inzake grondverzet en toepassing van grond binnen de restricties en voorwaarden van de 
bodemkwaliteitskaart. Hiervoor geldt een meldingsprocedure. 



AGEL adviseurs 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20120450 
omgevingsonderzoeken inpassingsplan  januari 2013 
Landgoed Prattenburg Veenendaal/Rhenen  blad 20 

 

 

 

6 NORMERING EN BETROUWBAARHEID 

 
 

De volgende documenten hangen samen met verricht bodemonderzoek conform de NEN 5740:   

 NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de conservering en 
behandeling van watermonsters; 

 NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de 
uitvoering van milieukundig bodemonderzoek; 

 NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 
 NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 

anorganische parameters in grond; 

 NEN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek in 
waterbodem; 

 NEN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek; 

 NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie; 

 NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van metalen; 
 Anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische 

eigenschappen; 
 NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van 

vluchtige verbindingen; 
 NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht; 

 NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden. 

 
Het onderhavige bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen 

en in het kader van de BRL 2000 van toepassing zijnde protocollen. Het uitgevoerde bodem-
onderzoek is gebaseerd op de thans beschikbare informatie en de hieruit afgeleide onderzoeks-

strategie. Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en reproduceer-

baarheid van het onderzoek kunnen ten gevolge van heterogeniteit in de bodem en onvolledige 
informatie buiten de schuld van AGEL Adviseurs afwijkingen in de verkregen resultaten voor-

komen. Er blijft altijd een kans aanwezig dat een op de locatie aanwezige verontreiniging niet 
wordt vastgesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samen-

stellen van (meng-)monsters. Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde 

onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de grond- en 
grondwaterkwaliteit worden beïnvloed door bijvoorbeeld grondverzetwerkzaamheden zoals de 

aanvoer van grond van elders, opslag van milieubelastende producten, calamiteiten of ver-
spreiding van verontreiniging vanaf nabij gelegen terreinen. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voor-
zichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  

 

AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. AGEL 
adviseurs heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoeks-

locatie waarop het onderzoek betrekking heeft. AGEL adviseurs heeft als onderzoeksbureau 
vastgelegd in haar kwaliteitszorgsysteem dat de (mogelijke) beïnvloeding van werknemers door 

derden te allen tijde dient te worden wordt vastlegt en vermeld. Mocht hiervan sprake zijn en 

heeft dit invloed op de onderzoeksstrategie dan wordt dit in de verslaglegging en rapportage 
vermeld. AGEL adviseurs garandeert hiermee dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig 

onderzoek is uitgevoerd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 
 

 

LOCATIEKAART 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 
 

 

KADASTRALE GEGEVENS  



Kadastraal bericht object 1 

Betreft: VEENENDAAL B 8635  29-1-2013 
  bij Zandheuvelweg 5  VEENENDAAL 17:21:35 

Uw referentie: 20120450cb 
Toestandsdatum: 28-1-2013 

Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: VEENENDAAL B 8635  

  Grootte: 1 ha 99 a 52 ca 

  Coördinaten: 164957-447412 

  
Omschrijving kadastraal 

object: 
TERREIN (GRASLAND) 

  Locatie: bij Zandheuvelweg 5  
  VEENENDAAL 

  Ontstaan op: 5-3-2009 
  

  Ontstaan uit: VEENENDAAL B 7655 gedeeltelijk  
  

Aantekening kadastraal object  

  KWALITATIEVE VERBINTENIS 
  Ontleend aan: HYP4  55240/3    d.d. 12-8-2008   

  
Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 

kadastrale registratie. 
  

 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Landgoed Prattenburg Bv  

  Cuneraweg 420  
  3911 RW  RHENEN 

  Zetel: RHENEN 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  55240/3    d.d. 12-8-2008   

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

VEENENDAAL B 7655 gedeeltelijk 

  
 

Gerechtigde  

 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

  Gemeente Veenendaal  

  Raadhuisplein 1  

  3901 GA  VEENENDAAL 

  Postadres: Postbus: 1100 
  3900 BC  VEENENDAAL 

  Zetel: VEENENDAAL 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  12951/123 reeks UTRECHT    d.d. 10-2-2003   

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 
Betreft: VEENENDAAL B 8636  29-1-2013 

  Zandheuvelweg 5  3904 MD VEENENDAAL 17:22:47 

Uw referentie: 20120450cb 
Toestandsdatum: 28-1-2013 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=8635&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=7655&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55240&nummer=3&z=HYPERLINK+STUK&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146177843&subjectnummer=6614396158&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Landgoed%20Prattenburg%20Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55240&nummer=3&z=HYPERLINK+STUK&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109229&subjectnummer=6602138632&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente%20Veenendaal&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=12951&nummer=123&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: VEENENDAAL B 8636  

  Grootte: 54 a 86 ca 
  Coördinaten: 165001-447499 

  
Omschrijving kadastraal 
object: 

WONEN (AGRARISCH) ERF - TUIN 

  Locatie: Zandheuvelweg 5  

  3904 MD  VEENENDAAL 
  Ontstaan op: 5-3-2009 

  
  Ontstaan uit: VEENENDAAL B 7655 gedeeltelijk  

  
Aantekening kadastraal object  

  LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 

  Ontleend aan: ATG  75248   d.d. 9-9-2011   
  

Publiekrechtelijke beperkingen  
  Beschermd monument, Gemeentewet 

  Ontleend aan: 150 datum in werking 9-9-2008 

  (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie) 
  Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Veenendaal 

  
  

 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  De heer Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck 

  Cuneraweg 420  
  3911 RW  RHENEN 

 
Geboren op: 22-02-1928 

 
Geboren te: 'S-HERTOGENBOSCH 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  
  Recht ontleend aan: HYP4  6790/57 reeks UTRECHT    d.d. 7-6-1991   

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

VEENENDAAL B 3573 gedeeltelijk 

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND 

 
Ontleend aan: BSA  506/17001  reeks UTRECHT d.d. 14-6-2005 

  
  

 

Gerechtigde  

 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

  Gemeente Veenendaal  

  Raadhuisplein 1  
  3901 GA  VEENENDAAL 

  Postadres: Postbus: 1100 
  3900 BC  VEENENDAAL 

  Zetel: VEENENDAAL 

  
  Recht ontleend aan: HYP4  12951/123 reeks UTRECHT    d.d. 10-2-2003   

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=8636&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=7655&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=133561478&subjectnummer=6600035160&voornaam=Lodewijk%20Henrick%20Johan%20Mari&voorvoegsel=van&naam=Asch%20van%20Wijck&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=6790&nummer=57&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109229&subjectnummer=6602138632&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente%20Veenendaal&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=12951&nummer=123&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


Kadastraal bericht object 2 

Betreft: RHENEN G 1385  29-1-2013 
     17:25:27 

Uw referentie: 20120450cb 
Toestandsdatum: 28-1-2013 

Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: RHENEN G 1385  

  Grootte: 1 ha 35 a 

  Coördinaten: 165928-445513 

  
Omschrijving kadastraal 

object: 
TERREIN (NATUUR) 

  Ontstaan op: 16-9-1987 
  

Aantekening kadastraal object  
  KWALITATIEVE VERBINTENIS 

  Ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   
  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

  
 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Landgoed Prattenburg Bv  

  Cuneraweg 420  

  3911 RW  RHENEN 

  Zetel: RHENEN 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

RHENEN G 1385  

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

 

Kadastraal bericht object 3 

Betreft: RHENEN H 6842  29-1-2013 

  Veenendaalsestraatweg 65  3921 EB ELST UT 17:28:31 
Uw referentie: 20120450cb 

Toestandsdatum: 28-1-2013 
Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: RHENEN H 6842  

  Grootte: 14 ha 96 a 50 ca 

  Coördinaten: 163555-444626 

  
Omschrijving kadastraal 
object: 

WONEN TERREIN (NATUUR) 

  Locatie: Veenendaalsestraatweg 65  
  3921 EB  ELST UT 

  Ontstaan op: 27-4-2005 

  
  Ontstaan uit: RHENEN H 6466 gedeeltelijk  

  
Aantekening kadastraal object  

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=G&perceelnummer=1385&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146177843&subjectnummer=6614396158&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Landgoed%20Prattenburg%20Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=H&perceelnummer=6842&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=H&perceelnummer=6466&index_letter=D&index_nummer=5&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


  LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 

  Ontleend aan: ATG  75239   d.d. 29-8-2011   

  
  KWALITATIEVE VERBINTENIS 

  Ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   
  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

  
 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Landgoed Prattenburg Bv  

  Cuneraweg 420  

  3911 RW  RHENEN 
  Zetel: RHENEN 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

RHENEN H 6466 gedeeltelijk 

  
 

Gerechtigde  

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

  Gemeente Rhenen  

  Nieuwe Veenendaalseweg 75  
  3911 MG  RHENEN 

  Postadres: Postbus: 201 
  3910 AE  RHENEN 

  Zetel: RHENEN 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  3956/67 reeks UTRECHT    d.d. 20-12-1979   

  
 

Gerechtigde  

 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL  

  Vitens N.V.  

  Reactorweg 47  

  3542 AD  UTRECHT 
  Zetel: UTRECHT 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  53300/64    d.d. 17-10-2007   
  

 

Einde overzicht 
 

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

 

 

 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146177843&subjectnummer=6614396158&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Landgoed%20Prattenburg%20Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109205&subjectnummer=6602136814&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente%20Rhenen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=3956&nummer=67&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=254268777&subjectnummer=6614940607&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Vitens%20N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53300&nummer=64&z=HYPERLINK+STUK&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 
 

 

SITUATIETEKENING MET BOORPUNTEN 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 
 

 

BOORBESCHRIJVINGEN 



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: A1

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, donker grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-2,00

Boring: A2

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-2,00

Boring: A3

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, sporen grind, sporen 
puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-2,00

Boring: A4

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-0,90



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: A5

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

2

3

klinker0,00

-0,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-1,00

Boring: A6

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

2

3

klinker0,00

-0,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,56

Boring: A7

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

-0,50

Boring: A8

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, grijsbeige, Edelmanboor

-0,50

Boring: A9

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,50

Boring: A10

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

2

3

klinker0,00

-0,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,56

Boring: A11

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: A12

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: A13

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: B1

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen grind, zwak gleyhoudend, 
geelgrijs, Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, grijsgeel, 
Edelmanboor

-5,50

Boring: B2

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, grijsgeel, 
Edelmanboor

-2,00



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: B3

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, resten 
wortels, grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, laagjes leem, 
sporen gley, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: B4

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, laagjes leem, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, grijsgeel, Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, grijsgeel, Edelmanboor

-2,00

Boring: B5

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: B6

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1

2

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: B7

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B8

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: B9

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B10

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B11

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B12

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B13

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: B14

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: B15

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: B16

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: C1

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, neutraalbruin, Edelmanboor

-0,70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, beigegeel, 
Edelmanboor

-3,00

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
grindhoudend, beigegeel, 
Edelmanboor

-5,50

Boring: C2

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, sporen gley, 
grijsgeel, Edelmanboor

-2,00



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: C3

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, bruingeel, Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, neutraal grijsgeel, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: C4

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: C5

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
zwak gleyhoudend, geelbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: C6

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
geelbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: C7

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, geelbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: C8

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
geelbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: C9

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingeel, Edelmanboor

-0,50

Boring: C10

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen grind, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: C11

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, sporen 
grind, resten houtskool, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, grijsbruin, Edelmanboor

-1,00

Boring: C12

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, geelbruin, 
Edelmanboor

-0,50



 

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geen 

zwakke 

matige 

sterke 

uiterste 

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

filter

bentoniet afdichting

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 
 

 

ANALYSECERTIFICATEN 

 

 



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer C. van den Broek
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Ons kenmerk : Project 436722
Validatieref. : 436722_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NJAI-YXGR-SFPK-PYTM
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 7 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 21 januari 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,1 76,4 84,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,6 4,5 2,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 1,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 22 27
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds < 2,0 < 2,0 < 2,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 < 10 11
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 12 19 30
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 5 < 5 5
S zink (Zn) mg/kg ds 34 49 35

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 74 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,26
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,78
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,32
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,39
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,31
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,36
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,26
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,21

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0 3,1

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335171 = A MM1
0335173 = A MM3
0335174 = A1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Monstercode : 0335171 0335173 0335174
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,5 81,9 91,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,2 5,8 1,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 1,4 1,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds < 2,0 < 2,0 2,7
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 14 24 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 5 < 5 7
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 73 56 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335175 = B MM1
0335176 = B MM2
0335177 = B MM3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Monstercode : 0335175 0335176 0335177
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 90,3 95,7 86,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,1 0,5 4,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,7 < 1 1,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32 < 20 140
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 0,38
S kobalt (Co) mg/kg ds 2,4 2,1 2,5
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 < 10 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,09 < 0,05 0,10
S lood (Pb) mg/kg ds 27 < 10 99
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 5 6
S zink (Zn) mg/kg ds 29 < 20 240

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 1000

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,18
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 21
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 9,3
S fluoranteen mg/kg ds 0,18 < 0,15 31
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 11
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 11
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 6,1
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 6,0

S som PAK (10) mg/kg ds 1,1 1,0 130

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335179 = C MM1
0335181 = C MM3
0335182 = C11-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Monstercode : 0335179 0335181 0335182
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,3 91,3 88,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 61 < 20 41
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,36 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,6 2,9 2,5
S koper (Cu) mg/kg ds 15 < 10 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,12
S lood (Pb) mg/kg ds 52 < 10 40
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 9 8 7
S zink (Zn) mg/kg ds 95 < 20 52

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 37 < 35 96

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds 0,41 < 0,15 2,2
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,79
S fluoranteen mg/kg ds 0,78 < 0,15 2,7
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,23 < 0,15 0,84
S chryseen mg/kg ds 0,28 < 0,15 1,3
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,23 < 0,15 0,82
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,20 < 0,15 0,77
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,15 < 0,15 0,46
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,45

S som PAK (10) mg/kg ds 2,6 1,0 10

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,003
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,010

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335172 = A MM2
0335178 = B MM4
0335180 = C MM2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Monstercode : 0335172 0335178 0335180
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335173
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : A MM3
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 40 %
3) fractie C29 - C35 46 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

totale minerale olie gehalte: 74 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335174
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : A1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 41 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

totale minerale olie gehalte: 50 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335175
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : B MM1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 15 %
3) fractie C29 - C35 73 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

totale minerale olie gehalte: 73 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335176
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : B MM2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 29 %
3) fractie C29 - C35 65 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

totale minerale olie gehalte: 56 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335182
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : C11-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 53 %
3) fractie C29 - C35 24 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

totale minerale olie gehalte: 1000 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335172
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : A MM2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 38 %
3) fractie C29 - C35 50 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

totale minerale olie gehalte: 37 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335180
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : C MM2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 13 %
2) fractie C19 - C29 44 %
3) fractie C29 - C35 35 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

totale minerale olie gehalte: 96 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

0335171 A MM1 A11 0-0.5 1289997AA
A12 0-0.5 1289924AA
A13 0-0.5 1289944AA
A2 0-0.5 1289942AA
A7 0-0.5 1289991AA
A9 0-0.5 1289939AA

0335173 A MM3 A5 0.5-1 1289901AA
A3 1-1.5 1289993AA

0335174 A1-1 A1 0-0.5 1289985AA

0335175 B MM1 B1 0-0.5 1289986AA
B11 0-0.5 1290158AA
B12 0-0.5 1290178AA
B13 0-0.5 1290172AA
B14 0-0.5 1290179AA
B15 0-0.5 1290187AA
B16 0-0.5 1290153AA

0335176 B MM2 B10 0-0.5 1290141AA
B2 0-0.5 1289984AA
B3 0-0.5 1289949AA
B5 0-0.5 1290176AA
B6 0-0.5 1290185AA
B7 0-0.5 1290165AA
B8 0-0.5 1290163AA
B9 0-0.5 1290175AA

0335177 B MM3 B1 0.5-1 1289888AA
B2 0.5-1 1289897AA
B3 0.5-1 1290169AA
B4 0.5-1 1290167AA
B6 0.5-1 1290150AA

0335179 C MM1 C10 0-0.5 1290235AA
C3 0-0.5 1289911AA
C8 0-0.5 1290216AA
C9 0-0.5 1290204AA
C1 0.2-0.7 1289932AA

0335181 C MM3 C2 0.7-1.2 1289772AA
C1 1-1.5 1289950AA
C3 1-1.5 1290205AA

0335182 C11-1 C11 0-0.5 1290238AA

0335172 A MM2 A3 0-0.5 1289994AA
A4 0-0.4 1289990AA
A5 0.06-0.5 1289989AA

0335178 B MM4 B1 1-1.5 1289795AA
B2 1-1.5 1289908AA
B3 1-1.5 1290166AA
B4 1-1.5 1289884AA

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



0335180 C MM2 C2 0-0.5 1289962AA
C4 0-0.5 1290174AA
C5 0-0.5 1290233AA
C6 0-0.5 1290232AA
C7 0-0.5 1290228AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer C. van den Broek
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Ons kenmerk : Project 436705
Validatieref. : 436705_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OPVV-WIAF-OEEV-PXCC
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 januari 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,4
S kobalt (Co) µg/l < 10
S koper (Cu) µg/l < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 10
S molybdeen (Mo) µg/l < 3
S nikkel (Ni) µg/l < 10
S zink (Zn) µg/l < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,05

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,5

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436705
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335113 = ABP-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013
Monstercode : 0335113
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OPVV-WIAF-OEEV-PXCC Ref.: 436705_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436705
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OPVV-WIAF-OEEV-PXCC Ref.: 436705_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

0335113 ABP-1-1 ABP 0111038MM
ABP 0158665YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436705
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OPVV-WIAF-OEEV-PXCC Ref.: 436705_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436705
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OPVV-WIAF-OEEV-PXCC Ref.: 436705_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6 
 

 

TOETSING ANALYSERESULTATEN  

 

 

  



Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 7,76 

<2.0 54 

<10 94 

<0.05 25,18 

12 340 

<1.5 190 

<5 34 

34 308 

<35 1300 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,26 

Eenheid Interventie

waarde (I)
(1)

(2)

61 237 

0.36 7,76 

3.6 54 

15 94 

<0.05 25,18 

52 340 

<1.5 190 

9 34 

95 308 

37 1300 

<0.15     

0.41      

<0.15     

0.78      

0.23      

0.28      

0.23      

0.20      

0.15      

<0.15     

Project

Certificaten

Toetsversie

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  - 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335172

A MM2

%

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

* 60 

186 

95,8 

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

mg/kg ds  

20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen

436722

versie 6.10 - 14

0335171

A MM1

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

2,6

1

Analyseresultaat

2,6

1

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Toetsresultaat

- 

- 

- 

49 

0,36 

4,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

* 

* 

0,005 

49 

0,36 

0,133 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb)

Achtergrond

waarde (AW)

Achtergrond

waarde (AW)

20 

0,1 

32 

1,5 

12 

60 

49 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

1,5 

Sommaties

som PAK (10)

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

4,3 

20 

0,1 

32 

1,5 

12 

49 

29-1-2013

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,06 

29,2 

57 

12,64 

186 

95,8 

23 

184 

675 

20,8 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,06 

29,2 

57 

12,64 

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

23 

184 

675 

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



2.6 40 

0.005 0,26 

Eenheid Interventie

waarde (I)

22 237 

<0.35 8,42 

<2.0 54 

<10 100 

<0.05 25,56 

19 352 

<1.5 190 

<5 34 

49 323 

74 2250 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,45 

Eenheid Interventie

waarde (I)

27 237 

<0.35 7,83 

<2.0 54 

11 94 

<0.05 25,22 

30 342 

<1.5 190 

5 34 

35 310 

50 1400 

<0.15     

0.26      

<0.15     

0.78      

0.32      

0.39      

0.31      

0.36      

0.26      

0.21      

3.1 40 

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  20,8 

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335173

A MM3

%

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335174

A1-1

mg/kg ds  

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

23 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

mg/kg ds  * 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

4,5

1

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Analyseresultaat

mg/kg ds  

2,8

1,5

* 

- 

Toetsresultaat

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

- 

- 

- 

0,36 

4,3 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Achtergrond

waarde (AW)

Achtergrond

waarde (AW)

1,5 

0,005 

49 

0,39 

4,3 

21 

0,11 

33 

1,5 

12 

63 

86 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

- 

1,5 

0,009 

49 - 143 

0,11 

32 

1,5 

12 

60 

53 

1,5 

Sommaties

som PAK (10)

0,133 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,4 

29,2 

60 

12,84 

193 

95,8 

23 

193 

1168 

20,8 

0,23 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

4,1 

29,2 

57 

12,66 

187 

95,8 

185 

727 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

20,8 

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



0.005 0,28 

Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 8,66 

<2.0 54 

<10 102 

<0.05 25,71 

14 357 

<1.5 190 

<5 34 

<20 328 

73 2600 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,52 

Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 8,87 

<2.0 54 

<10 104 

<0.05 25,83 

24 360 

<1.5 190 

<5 34 

<20 333 

56 2900 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

som PCBs (7) mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335175

B MM1

%

% (m/m ds)

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

- 64 

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335176

B MM2

%

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

5,8

1,4

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Analyseresultaat

5,2

1

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

Toetsresultaat

- 

- 

Achtergrond

waarde (AW)

49 

0,4 

Metalen ICP-AES

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

- 

- 

- 

Achtergrond

waarde (AW)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,0056 

Sommaties

4,3 

21 

0,11 

34 

1,5 

12 

99 

1,5 

0,01 

49 

0,41 

4,3 

22 

0,11 

34 

1,5 

12 

65 

110 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

- 

1,5 

0,143 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,53 

29,2 

62 

12,91 

195 

95,8 

23 

196 

1349 

20,8 

0,265 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,64 

29,2 

63 

12,97 

197 

95,8 

23 

199 

1505 

20,8 

AGEL adviseurs
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0.005 0,58 

Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 7,55 

2.7 54 

<10 92 

<0.05 25,06 

<10 337 

<1.5 190 

7 34 

<20 303 

<35 1000 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,2 

Eenheid Interventie

waarde (I)
(1)

(2)

<20 237 

<0.35 7,55 

2.9 54 

<10 92 

<0.05 25,06 

<10 337 

<1.5 190 

8 34 

<20 303 

<35 1000 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335177

B MM3

mg/kg ds  

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335178

B MM4

%

% (m/m ds)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

- 59 181 

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

1

1,4

Analyseresultaat

1

1,4

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

Toetsresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

- 

- 

- 

143 

3,95 

29,2 

56 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

- 

Toetsresultaat

- 

- 0,35 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

3,95 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,35 

4,3 

19 

0,1 

0,012 

49 

Achtergrond

waarde (AW)

- 

32 

1,5 

12 

59 

38 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

nikkel (Ni)

zink (Zn)

1,5 

0,004 

49 

Achtergrond

waarde (AW)

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

Monsterreferentie

4,3 

19 

0,1 

32 

1,5 

12 

38 

1,5 

0,296 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

12,58 

184 

95,8 

23 

181 

519 

20,8 

0,102 

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

29,2 

56 

12,58 

184 

95,8 

23 

519 

20,8 

AGEL adviseurs
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0.005 0,2 

Eenheid Interventie

waarde (I)

32 258 

<0.35 7,67 

2.4 58,2 

<10 94 

0.09 25,36 

27 342 

<1.5 190 

7 36 

29 315 

<35 1050 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

0.18      

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.1 40 

0.005 0,21 

Eenheid Interventie

waarde (I)
(1)

(2)

41 258 

<0.35 7,67 

2.5 58,2 

10 94 

0.12 25,36 

40 342 

<1.5 190 

7 36 

52 315 

96 1050 

<0.15     

2.2       

0.79      

2.7       

0.84      

1.3       

0.82      

0.77      

0.46      

0.45      

10 40 

0.010 0,21 

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335179

C MM1

%

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335180

C MM2

mg/kg ds  

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

24 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

* 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

2,1

2,7

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Analyseresultaat

mg/kg ds  

2,1

2,7

- 

Toetsresultaat

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

- 

- 

0,35 

4,6 

20 

156 

* 

* 

- 

- 

- 

* 

* 

- 

- 

0,004 

53 

0,35 

4,6 

20 

0,11 

Achtergrond

waarde (AW)

32 

1,5 

13 

61 

40 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

- 

1,5 

0,004 

53 

Achtergrond

waarde (AW)

0,11 

32 

1,5 

13 

61 

40 

1,5 

0,004 

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

0,102 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

156 

4,01 

31,4 

57 

12,73 

187 

95,8 

24 

188 

545 

20,8 

0,107 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

4,01 

31,4 

57 

12,73 

187 

95,8 

188 

545 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

21 

0,107 

AGEL adviseurs
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Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 7,55 

2.1 54 

<10 92 

<0.05 25,06 

<10 337 

<1.5 190 

5 34 

<20 303 

<35 1000 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,2 

Eenheid Interventie

waarde (I)

140 237 

0.38 8,49 

2.5 54 

10 100 

0.10 25,6 

99 354 

<1.5 190 

6 34 

240 324 

1000 2350 

0.18      

21        

9.3       

31        

15        

15        

11        

11        

6.1       

6.0       

130 40 

0.005 0,47 

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335181

C MM3

%

% (m/m ds)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

- 59 

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335182

C11-1

%

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

4,7

1,3

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Analyseresultaat

0,5

1

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Toetsresultaat

- 

- 

49 

0,35 

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

* 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

** 

*** 

- 

Achtergrond

waarde (AW)

Achtergrond

waarde (AW)

4,3 

19 

0,1 

32 

1,5 

12 

38 

1,5 

0,004 

49 

0,39 

4,3 

21 

0,11 

33 

1,5 

12 

63 

89 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

* 

1,5 

0,009 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

3,95 

29,2 

56 

12,58 

184 

95,8 

23 

181 

519 

20,8 

0,102 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,44 

29,2 

61 

12,86 

193 

95,8 

23 

194 

1220 

21 

0,24 

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



(1)

(2)

Opmerkingen

Legenda

<= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000

>  Achtergrondwaarde (AW)

>  Tussenwaarde (T)

>  Interventiewaarde (I)

-

*

**

***

1/1

Toetsing volgens de vigerende versie 'Regeling bodemkwaliteit' en 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzig op 3 april 2012

Organische stof betreft ingevoerde/afgeleide waarde

Lutum betreft ingevoerde/afgeleide waarde

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



Eenheid Industrie

237 

2,57 

54 

94 

3,36 

340 

190 

34 

308 

130 

40 

0,13 

Eenheid Industrie

(1)

(2)

237 

2,57 

54 

94 

3,36 

340 

190 

34 

308 

130 

13 

86 

49 

0,72 

10 

27 

0,58 

135 

88 

6,8 

49 

Wonen

142 

0,72 

10 

27 

0,58 

Toetsing Bodem Kwaliteit

29-1-2013

135 

88 

13 

86 

60 

49 

4,3 

20 

0,1 

32 

1,5 

12 

1,5 

0,005 

49 

49 

0,36 

4,3 

20 

0,1 

32 

1,5 

Achtergrond

Achtergrond

12 

60 

49 

Industrie

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Wonen

Wonen 0,36 

0,005 

Wonen

142 

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

0.20      

0.15      

<0.15     

0.41      

<0.15     

0.78      

0.23      

0.28      

0.23      

15

<0.05

52

<1.5

9

95

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<20

<0.35

<2.0

<10

<0.05

Analyseresultaat

2,6

1

Analyseresultaat

2,6

1

12

<1.5

<5

34

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen

436722

Toe te passen grond

Generiek

versie 6.10 - 14

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

37

<0.15     

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

61

0.36

3.6

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335172

A MM2

%

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

<35

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335171

A MM1

%

% (m/m ds)

Project

Certificaten

Grondgebruik

Toetskader

Toetsversie

AGEL adviseurs
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40 

0,13 

Eenheid Industrie

237 

2,79 

54 

100 

3,41 

352 

190 

34 

323 

225 

40 

0,225 

Eenheid Industrie

237 

2,59 

54 

94 

3,36 

342 

190 

34 

310 

140 

40 6,8 

53 

27 

0,58 

135 

88 

13 

86 

6,8 

0,009 

Wonen

142 

0,72 

10 

90 

86 

10 

28 

0,59 

140 

88 

13 

6,8 

0,005 

Wonen

142 

0,78 

1,5 

12 

60 

53 

0,36 

4,3 

20 

0,11 

32 

1,5 

12 

63 

86 

0,39 

4,3 

21 

0,11 

33 

1,5 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

1,5 

0,009 

49 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Wonen

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

1,5 

0,005 

49 

0.31      

0.36      

0.26      

0.21      

3.1

<0.15     

0.26      

<0.15     

0.78      

0.32      

0.39      

0.005

27

<0.35

<2.0

11

<0.05

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

19

<1.5

<5

49

74

<0.15     

2.6

0.005

22

4,5

1

Analyseresultaat

2,8

1,5

<0.35

<2.0

<10

<0.05

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  Wonen

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

50

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

30

<1.5

5

35

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335174

A1-1

%

% (m/m ds)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

1.0

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

<0.15     

<0.15     

<0.15     

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Achtergrond

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335173

A MM3

mg/kg ds  

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds  

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



0,14 

Eenheid Industrie

237 

2,87 

54 

102 

3,43 

357 

190 

34 

328 

260 

40 

0,26 

Eenheid Industrie

237 

2,93 

54 

104 

3,44 

360 

190 

34 

333 

290 

40 6,8 

30 

0,6 

143 

88 

13 

92 

6,8 

0,01 

Wonen

142 

0,82 

10 

13 

91 

99 

0,8 

10 

29 

0,59 

141 

88 

1,5 

0,11 

34 

1,5 

12 

65 

110 

1,5 

99 

21 

0,11 

34 

1,5 

12 

64 

0,0056 

49 

0,4 

4,3 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

49 

0,41 

4,3 

22 

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

0,01 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

0,0056 

Wonen

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

24

<1.5

<5

<20

56

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

<20

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<10

<0.05

14

<1.5

<5

<20

0.005

5,8

1,4

<0.35

<2.0

<10

<0.05

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

5,2

1

<20

<0.35

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  1.0

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

<0.15     

<0.15     

<0.15     

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  110 

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335176

B MM2

mg/kg ds  

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

73

<0.15     

Achtergrond

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

<2.0 Achtergrond

142 

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335175

B MM1

%

Sommaties

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



0,29 

Eenheid Industrie

237 

2,5 

54 

92 

3,34 

337 

190 

34 

303 

100 

40 

0,1 

Eenheid Industrie

(1)

(2)

237 

2,5 

54 

92 

3,34 

337 

190 

34 

303 

100 

40 

0,1 0,004 

6,8 

38 

26 

0,58 

133 

88 

13 

84 

6,8 

0,004 

Wonen

142 

88 

13 

84 

38 

142 

0,7 

10 

26 

0,58 

133 

0,012 

0,004 

1,5 

38 

19 

0,1 

32 

1,5 

12 

59 

1,5 

0,004 

0,1 

32 

1,5 

12 

59 

38 

0,012 

Achtergrond

49 

0,35 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond 4,3 

0,7 

10 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

49 

0,35 

4,3 

19 

Achtergrond

Toetsresultaat Achtergrond Wonen

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<10

<0.05

<10

<1.5

8

<20

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

0.005

<20

<0.35

2.7

<10

<0.05

Analyseresultaat

1

1,4

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

1

1,4

<20

<0.35

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds  

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

<35

<0.15     

Achtergrond

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

2.9

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335178

B MM4

%

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

<35

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

<10

<1.5

7

<20

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335177

B MM3

%

% (m/m ds)

som PCBs (7) mg/kg ds  

AGEL adviseurs
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Eenheid Industrie

258 

2,54 

58,2 

94 

3,38 

342 

190 

36 

315 

105 

40 

0,105 

Eenheid Industrie

(1)

(2)

258 

2,54 

58,2 

94 

3,38 

342 

190 

36 

315 

105 

40 

0,105 

7 

0,004 

135 

88 

14 

88 

40 

Wonen

154 

0,71 

10,7 

27 

0,58 

6,8 

0,004 

0,58 

135 

88 

14 

88 

40 

Wonen

154 

0,71 

10,7 

27 

1,5 

0,004 

0,11 

32 

1,5 

13 

61 

40 

1,5 

0,004 

53 

32 

1,5 

13 

61 

40 

53 

0,35 

4,6 

20 

0,11 

Achtergrond

Achtergrond

Industrie

Industrie

Wonen

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Industrie

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

0,35 

4,6 

20 

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

0.82      

0.77      

0.46      

0.45      

10

0.010

<0.15     

2.2       

0.79      

2.7       

0.84      

1.3       

0.005

41

<0.35

2.5

10

0.12

<0.15     

<0.15     

0.18      

<0.15     

<0.15     

<0.15     

27

<1.5

7

29

<35

<0.15     

32

2,1

2,7

Analyseresultaat

2,1

2,7

<0.35

2.4

<10

0.09

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335181

C MM3

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

96

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

40

<1.5

7

52

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335180

C MM2

%

% (m/m ds)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

1.1

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

<0.15     

<0.15     

<0.15     

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335179

C MM1

AGEL adviseurs
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Eenheid Industrie

237 

2,5 

54 

92 

3,34 

337 

190 

34 

303 

100 

40 

0,1 

Eenheid Industrie

237 

2,81 

54 

100 

3,41 

354 

190 

34 

324 

235 

40 

0,235 

(1)

(2)

7 

0,009 

0,59 

140 

88 

13 

90 

89 

0,004 

Wonen

142 

0,78 

10 

29 

6,8 

38 

26 

0,58 

133 

88 

13 

84 

Wonen

0,009 

33 

1,5 

12 

63 

89 

0,004 

49 

0,39 

4,3 

21 

0,11 

1,5 

38 

19 

0,1 

32 

1,5 

12 

59 

Achtergrond

Achtergrond

Niet toepasbaar

Achtergrond

1,5 

Achtergrond

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Industrie

Niet toepasbaar

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

49 

0,35 

4,3 

142 

21        

9.3       

31        

15        

15        

11        

99

<1.5

6

240

1000

0.18      

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

140

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<10

<0.05

<10

<1.5

5

<20

4,7

1,3

0.38

2.5

10

0.10

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

0,5

1

<20

<0.35

Opmerkingen

Toetsing volgens de vigerende versie 'Regeling bodemkwaliteit' en 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzig op 3 april 2012

Organische stof betreft ingevoerde/afgeleide waarde

Lutum betreft ingevoerde/afgeleide waarde

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

130

0.005

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

11        

6.1       

6.0       

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335182

C11-1

mg/kg ds  

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

<35

<0.15     

Achtergrond

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

2.1

0,7 

10 

Analyse

Organische stof %

AGEL adviseurs
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Industrie

Achtergrond

Niet toepasbaar

1/1

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Classificatie

Achtergrond

Industrie

Achtergrond

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

wonen+achtergro

0

0

0

0

0

3

0

3

0

1

0

0

0

0

wonen

4

0

0

0

0

3

0

2x 

0

0

0

1

0

0

0

5

0

4

4

0

1

0

0

0

Overschrijdingen

achtergrond

0

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0335177

0335178

0335179

0335180

0335181

0335182

0335171

0335172

0335173

0335174

0335175

0335176

Conclusie

Monster totaal getoetst

AGEL adviseurs
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Eenheid Analyseresultaat Toetsresultaat Interventie

waarde (I)

µg/l      <20 - 625 

µg/l      <0.4 - 6 

µg/l      <10 - 100 

µg/l      <10 - 75 

µg/l      <0.05 - 0,3 

µg/l      <10 - 75 

µg/l      <3 - 300 

µg/l      <10 - 75 

µg/l      <20 - 800 

µg/l      <100 - 600 

µg/l      <0.2 - 300 

µg/l      <0.2 - 30 

µg/l      <0.2 - 1000 

µg/l      <0.2 - 150 

µg/l      <0.1      

µg/l      <0.2      

µg/l      <0.05 - 70 

µg/l      0.2 - 70 

µg/l      <0.2 - 1000 

µg/l      <0.5 - 900 

µg/l      <0.5 - 400 

µg/l      <0.1 - 10 

µg/l      <0.1      

µg/l      <0.1      

µg/l      <0.25     

µg/l      <0.25     

µg/l      <0.25     

µg/l      <0.1 - 400 

µg/l      <0.1 - 10 

µg/l      <0.1 - 300 

µg/l      <0.1 - 130 

µg/l      <0.1 - 500 

µg/l      <0.1 - 40 

µg/l      <0.2 - 5 

µg/l      0.1 - 20 

µg/l      0.52 - 80 

µg/l      <0.5 - 630 

1/1

262 

20 

2,5 

10 

40,4 

-

203 

5 

150 

65 

453,5 

203,5 

5 

15,1 

503,5 

77 

35,01 

0,18 

45 

152 

45 

432 

325 

Toetsing Water

Tussenwaarde

(1/2(SW+I))

338 

3,2 

60 

45 

6 

0,01 

0,01 

0,01 

7 

7 

0,01 

0,2 

7 

4 

0,01 

15 

0,05 

15 

5 

15 

65 

20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen

436705

versie 6.10 - 14

0335113

ABP-1-1

29-1-2013

Opmerkingen

Toetsing volgens 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzigd op 3 april 2012

<= Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000

>  Streefwaarde (SW)

>  Tussenwaarde (T)

>  Interventiewaarde (I)

Legenda

-

*

**

***

som dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan

0,8 

-

trichlooretheen

tetrachlooretheen

vinylchloride

Sommaties

som C+T dichlooretheen

24 

0,01 

0,01 

0,01 

1,2-dichloorpropaan                               

1,3-dichloorpropaan                               

trichloormethaan

tetrachloormethaan

1,1,1-trichloorethaan

1,1,2-trichloorethaan

1,1-dichloorethaan

1,2-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen

1,2-dichlooretheen (trans)                        

1,2-dichlooretheen (cis)                          

1,1-dichloorpropaan                               

Sommaties aromaten

som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

dichloormethaan

0,2 

0,01 

35,1 

500 

benzeen

tolueen

ethylbenzeen

xyleen (ortho)                                    

xyleen (som m+p)                                  

naftaleen

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

styreen

50 

6 153 

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Analyse

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

Streefwaarde

(SW)

50 

0,4 

20 

Project

Certificaten

Toetsversie

Monsterreferentie

Monsteromschrijving
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In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de resultaten 
van uitgevoerd bodemonderzoek. 
 
Circulaire bodemsanering 2009  
Op 3 april 2012 is de vernieuwde Circulaire bodemsanering 2009 gepubliceerd (Staatscourant 6563) die een herziening betreft 
van de Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gepubliceerd op 7 april 2009 (Staatscourant 67). De Circulaire is van toepassing voor 
de droge bodem en sluit aan bij het Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit 
bodemkwaliteit) en aan de toetsingswaarden uit de ‘Regeling bodemkwaliteit’, Staatscourant 20 december 2007, nr. 247 / pag. 
67, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem zoals gewijzigd op 7 april 2009 (Staatscourant 67). 
 
De Circulaire gaat in op de saneringsdoelstelling en de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van een geval van 
bodemverontreiniging wordt vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden van het 
Besluit bodemkwaliteit. De gewijzigde streef- en interventiewaarden voor grondwater en gewijzigde interventiewaarden voor 
grond zijn opgenomen als bijlage in de Circulaire. Daarnaast wordt in de circulaire ingegaan op de uitwerking van de 
saneringsdoelstelling zoals die is opgenomen in de gewijzigde tekst van artikel 38 van de Wbb. Bij de uitwerking van de 
saneringsdoelstelling is aansluiting gezocht bij het Besluit bodemkwaliteit en wordt ruimte geboden voor een gebiedsgerichte 
aanpak. In de circulaire worden de volgende toetsingswaarden genoemd: 
 
Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaar-
loosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn overeenkomstig de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep grondwater. Als grens tussen diep 
en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. 
 
Interventiewaarden bodemsanering 
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier 
en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor het verontreinigingsniveau 
waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De interventiewaarden grond gelden voor droge 
bodem. Voor waterbodem zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 
(Staatscourant 20 december 2007, nr. 247) en in de Circulaire sanering waterbodems 2008 (Staatscourant 2007, nr. 245). De 
interventiewaarden grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). 
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal, niet bij regulier bodemonderzoek gangbare stoffen, zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
vastgesteld. Een interventiewaarde ontbreekt. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de 
interventiewaarden. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde en 
derhalve hier buiten beschouwing gelaten. 
 
Tussenwaarde 
Naast de toetsingswaarden uit de circulaire is bij de interpretatie van bodemonderzoek de tussenwaarden van belang.  De 
tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden uitgevoerd, omdat 
het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het gemiddelde van streef -en 
interventiewaarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de interventiewaarden. 
 
Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van 
minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Er kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet 
wordt overschreden en er toch sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Ook in het geval van verontreinigingen met 
stoffen waarvoor geen interventiewaarde is afgeleid kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. 
Als de bodem op een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet te worden 
bepaald of er met spoed dient te worden gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op 
grond van de regels voor bodemsanering. Als een gemeente een gebiedskwaliteit heeft vastgesteld op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit, dan kan de gemeente wel bevorderen dat bij bijvoorbeeld bouwactiviteiten de gebiedskwaliteit als uitgangspunt 
geldt. Als er grond moet worden toegepast kan dat ook verplicht worden gesteld. Het is echter niet zo dat bij niet ernstig 
verontreinigde grond een verplichting kan worden opgelegd op grond van de bodemregelgeving om de bodem schoner te maken. 
  
Saneringscriterium 
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot een 
vorm van saneren of beheren. Het saneringscriterium dient om vast te stellen of sanering van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met spoed dient te worden uitgevoerd. Wanneer sprake is van spoed, is het nemen van maatregelen 
verplicht. De werkwijze van het saneringscriterium geldt voor: 
 Een geval van ernstige verontreiniging; 
 Een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) 

van toepassing; 
 Huidige en voorgenomen gebruik; 
 Grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld; 
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 Alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest.  
Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch 
saneringscriterium, protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. 
 
Wanneer sanering niet met spoed hoeft plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden aangesloten bij 
maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de eigenaar of andere 
belanghebbende met het oog op gewenst gebruik van de bodem. Uiteindelijk moet het resultaat van de sanering zijn dat de 
locatie geschikt is voor het (toekomstig) gebruik. Het saneringscriterium is een instrument voor het bevoegd gezag waarmee zij 
een (schuldig) eigenaar kan verplichten tot saneren binnen een gestelde termijn. 
 
Risico’s hebben een directe relatie met het gebruik van de bodem en daarmee met de functie. Als er aan het gebruik binnen de 
aanwezige of toekomstige functie onaanvaardbare risico’s zijn verbonden staat voorop dat maatregelen zo snel mogelijk moeten 
worden genomen.  De risico’s die aanleiding kunnen zijn om met spoed te saneren worden verdeeld in: a) risico’s voor de mens, 
b) risico’s voor het ecosysteem en c) risico’s van verspreiding van verontreiniging.  
 
ad a) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de locatie een 
situatie bestaat waarbij:  
 Chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden; 
 Acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. 
Indien de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidig gebruik leidt tot aantoonbare hinder voor de mens (door o.a. 
huidirritatie en stank) dient eveneens met spoed te worden gesaneerd. 
 
ad b) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de locatie:  
 De biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten); 
 Kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen); 
 Bio-accumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden. 
 
ad c) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s van verspreiding van verontreiniging indien:  
 Het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door de verspreiding van verontreiniging in het 

grondwater waardoor kwetsbare objecten hinder ondervinden; 
 Er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien: 

1. Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 
verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

2. Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit verspreiding 
van verontreiniging kan plaatsvinden; 

3. De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging en de verspreiding nog steeds plaatsvindt. 
 
Geval van verontreiniging met asbest 
In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 van de circulaire, is geregeld 
wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor een 
bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing. 
 
Zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming 
Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 13 Wbb). Voor deze gevallen geldt dat 
degene die de in artikel 13 beschreven handelingen heeft verricht alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden gevergd. Dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk de gevolgen beperken of ongedaan maken, 
ongeacht de aangetroffen gehalten en de risico’s van de verontreinigde stoffen. De bepaling ernst van de verontreiniging en 
spoed van de sanering spelen hier geen rol. 
 
Toetsing rapportagegrenzen 
De normen waaraan getoetst wordt kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze waarden 
strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen 
aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Bij een resultaat ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uit 
gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing 
zijnde normen. Indien het laboratorium een waarde ‘<  een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (dit is hoger dan de vereiste 
rapportagegrens  AS3000 dan dient de desbetreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 
verkregen waarde wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normen. 
 
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de van toepassing zijnde norm 
worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000. 
Bij het berekenen van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de individuele 
componenten de resultaten ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ vermenigvuldigd met 0,7. 
Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ 
hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder 
oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodemkwaliteit.  
Indien een of meer individuele componenten het resultaat hebben ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’, of er een of meer 
gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde 
normen uit de Regeling bodemkwaliteit. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens 
AS3000. 
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Besluit bodemkwaliteit 
Op 1 januari 2008 is de eerste fase van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)1 in werking getreden die het toepassen van grond en 
baggerspecie in oppervlaktewater regelt. Op 1 juli 2008 is de tweede fase van het Bbk van kracht geworden die het toepassen 
van grond en baggerspecie op landbodems en het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater 
regelt. De verschillende onderdelen, Kwalibo, Bouwstoffen en Grond en Baggerspecie zijn gefaseerd in werking getreden: 

 Voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en het verspreiden van baggerspecie in 
oppervlaktewater: per 1-1-2008; 

 Voor het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie op landbodems: per 1-7- 2008.   
 
Kwalibo-regelgeving 
De Kwalibo-regelgeving is vanaf 1 oktober 2006 van kracht. Kwalibo staat voor ‘kwaliteitsborging in het bodembeheer’ en is een 
maatregel om het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo stelt eisen aan de kwaliteit en integriteit van personen, bedrijven en 
overheden die werken aan bodembeheer. Dit betekent dat bepaalde werkzaamheden alleen nog maar door erkende personen en 
bedrijven (bodemintermediairs) uitgevoerd mogen worden. De Kwalibo-regelgeving heeft betrekking op bodemsanering, 
bodembeheer en bodembescherming. Met de invoering van het Besluit bodemkwaliteit is de Kwalibo-regelgeving ook voor 
waterbodems, landbodems en bouwstoffen van toepassing. 
 
Definitie grond en bagger 
Het Besluit hanteert voor grond en baggerspecie de volgende definities: 
 Grond is vast materiaal en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof 

in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in 
de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van 
baggerspecie. 

 Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte 
en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en 
met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende 
schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. 

 
Bodemvreemd materiaal 
Het Besluit stelt aanvullend dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal mag 
bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmengingen van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie nadat het 
materiaal is afgegraven. 
 
Toetsingskaders  
De normstelling voor het toepassen van grond en baggerspecie en het verspreiden van baggerspecie is met het Besluit 
vernieuwd. De nieuwe normstelling sluit beter aan op de relatie tussen het gebruik en de kwaliteit van de (water)bodem en op de 
risico’s die een toepassing met zich mee kan brengen. Ook kunnen lokale normen worden vastgesteld, zodat beter rekening kan 
worden gehouden met de lokale situatie. Het Besluit maakt onderscheid tussen verschillende toepassingsmogelijkheden met 
bijbehorende toetsingskaders. Deze zijn onderstaand weergegeven. 
 
Tabel: toetsingskaders grond en bagger 
 Toepassingsmogelijkheden grond en baggerspecie 
 Toepassen grond en baggerspecie Verspreiden baggerspecie 

Generiek of gebied 
specifiek beleid Op de landbodem In oppervlaktewater 

 In oppervlaktewater Over aangrenzend perceel 

Alleen generiek beleid In grootschalige toepassing 

 
Het generieke kader is van toepassing op elk gebied waarvoor geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. Uitgangspunt van het 
generieke kader voor landbodems is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet aansluiten bij de functie 
die de bodem heeft. Ook mag de actuele kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren. 
Naast de toetsingskaders voor gebiedsspecifiek en generiek beleid, kent het Besluit nog een andere categorie van toepassingen: 
grootschalige toepassingen. Bij deze categorieën hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Wél 
moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen en randvoorwaarden die het Besluit stelt aan deze toepassingen. 
 
Partijen grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit worden toegepast als sprake is van een nuttige 
toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afvalstoffen en gelden 
op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels. Uitgangspunt bij het toepassen van grond en baggerspecie 
is dat de toegepaste grond en baggerspecie onderdeel gaat uitmaken van de ontvangende bodem, zonder dat extra maatregelen 
zoals afscheidingslagen of maatregelen in het kader van isoleren, beheersen en controleren (IBC) worden toegepast. 
  

                                                
1
 Stb. 2007, 469  
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Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
In die gebieden waarvoor de bevoegde bestuursorganen geen lokale maximale waarden in een besluit hebben vastgelegd, wordt 
de toepassing van grond en baggerspecie generiek getoetst. Voor deze generieke toetsing zijn zowel maximale waarden voor 
bodemfunctieklassen (landbodem) als maximale waarden voor bodemkwaliteitsklassen vastgelegd. 
 
Klassenindeling voor bodemfuncties en bodemkwaliteit 
Om te toetsen of de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie aansluit bij de functie en kwaliteit van de ontvangende 
bodem, wordt in het generieke kader gewerkt met een klassenindeling voor de kwaliteit en functie. Uitgangspunt van het Besluit 
is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie. Om hier invulling aan te geven zijn voor 7 bodemfuncties referentiewaarden 
ontwikkeld. Deze functies worden gebruikt in het gebiedsspecifieke beleid. Voor toepassing in het generieke kader zijn de 
functies samengevoegd tot 2 bodemfunctieklassen: wonen en industrie. De functies landbouw en natuur zijn niet ingedeeld in 
een klasse. Hiervoor is gekozen omdat in gebieden met een van deze functies alleen schone grond of baggerspecie mag worden 
toegepast. Dat wil zeggen: grond en baggerspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden. 
 
Tabel: Bodemfuncties 
Gebiedspecifiek Generiek beleid 
wonen met tuin 

wonen plaatsen waar kinderen spelen 

groen met natuurwaarden 

ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie industrie 

moestuinen/volkstuinen Kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie 
moet 
voldoen aan de Achtergrondwaarden 

Landbouw 

Natuur 

 
Naast de bodemfuncties, wordt de bodemkwaliteit ook ingedeeld in de klassen wonen en industrie. De bodemkwaliteit geeft 
hiermee een maat voor de kwaliteit van zowel de ontvangende als de toe te passen bodem en toe te passen baggerspecie. Aan 
de bodemkwaliteitsklassen zijn nieuwe normen gekoppeld: de Maximale waarden voor de klasse wonen en de Maximale waarden 
voor de klasse industrie. Wanneer de maximale waarde voor industrie wordt overschreden, mag deze grond of baggerspecie 
binnen het generieke kader niet worden toegepast. Om een partij grond of baggerspecie toe te mogen passen, moet de partij 
worden getoetst aan de bodemfunctieklasse en de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Bij deze dubbele toetsing geldt 
dat de toe te passen partij grond of baggerspecie moet voldoen aan de strengste norm.  
In onderstaand schema is de toepassingseis voor de toe te passen grond of baggerspecie gegeven. 
 
Tabel: Bepaling toepassingseis voor een partij grond of baggerspecie 
Functie op kaart Actuele bodemkwaliteit Toepassingseis 

Wonen 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

industrie Maximale waarde wonen 

Industrie 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

Industrie Maximale waarde Industrie 

Niet ingedeeld (bijv. landbouw/natuur 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde 

industrie Achtergrondwaarde 

 
Aan de bodemkwaliteitsklassen en de bodemfunctieklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: de Maximale Waarden voor de 
klasse wonen en de Maximale Waarden voor de klasse industrie. 
Deze Generieken Maximale Waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op de lange 
termijn geschikt te houden voor de betreffende functie. 
 
Met gebiedsspecifiek beleid kunnen locale bodembeheerders zelf bodemkwaliteitsnormen vaststellen. Als randvoorwaarde voor 
het opstellen van gebiedsspecifiek beleid geldt dat sprake moet zijn van standstill op gebiedsniveau. De ruimte voor de Lokale 
Maximale Waarden ligt tussen de achtergrondwaarden en het saneringscriterium. Wanneer de Lokale Maximale Waarden een 
verruiming van de normen ten opzicht van het generieke kader zijn, moet getoetst worden of dit niet leidt tot onaanvaardbare 
risico’s. Voor het bepalen van de gevolgen van de gekozen Lokale Maximale Waarden is een Risicotoolbox ontwikkeld. 
 
In onderstaande figuur is de normstelling schematisch weergegeven. 
 
Figuur: Normstelling en toepassingskader bodem 

 Achtergrond 
waarden 

Maximale waarden 
klasse wonen 

Maximale waarden  
klasse industrie 

  

Generiek  
Altijd toepasbaar 

Klasse wonen Klasse industrie Niet 
toepasbaar 

Nooit 
toepasbaar 

Gebieds 
specifiek 

 
Ruimte voor lokale maximale waarden 

 Achtergrond 
waarden 

 Interventiewaarden 
droge bodem 

 Sanerings 
criterium 
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Normenblad AS3000 onderzoek grond en waterbodem 

 

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 27-4-2009,  

(zie www.wetten.nl; gehaltes in mg/kg ds) 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67 d.d. 7-4-2009 en 6563 d.d. 3-4-2012.  

Interventiewaarden waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, incl. wijzigingen Staatscourant 68, 8-4-2009.  

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) 

    

GROND 
  *) 

WATERBODEM 
  **) 

AS3000 eisen 
***) 

GRONDWATER 
*) 

AW2000 
  

Wonen 
  

Indu- 
 strie 

IW 
  

AW 
  

A 
  

B 
  

IW 
  

grond 
  

Waterb. 
  

SW 
On 

diep 

AW 
diep 

SW 
diep 

IW 

Metalen            
    

Arseen [As]  20 27 76 76 20 29 85 85 20 20 10 7 7,2 60 

Barium [Ba] 5    920    625 190 190 50 200 200 625 

Cadmium [Cd]  0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,6 0,6 0,4 0,06 0,06 6 

Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 55 55 1 2,4 2,5 30 

Cobalt [Co]  15 35 190 190 15 25 240 240 15 15 20 0,6 0,7 100 

Koper [Cu]  40 54 190 190 40 96 190 190 40 40 15 1,3 1,3 75 

Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,15 0,15 0,05  0,01 0,3 

Lood [Pb]  50 210 530 530 50 138 580 580 50 50 15 1,6 1,7 75 

Molybdeen [Mo]  1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5 1,5 5 0,7 3,6 300 

Nikkel [Ni]  35  100 100 35 50 210 210 35 35 15 2,1 2,1 75 

Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5    11 6,5   2,2 50 

Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80    80 80  1,2  70 

Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 140 140 65 24 24 800 

Beryllium [Be] 4    30     0,93   0,05  15 

Antimoon  4 15 22 22 4  15 15 4 4  0,09 0,15 20 

Seleen [Se] 4    100        0,07  160 

Tellurium [Te] 4    600     30     70 

Thallium [Tl] 4    15     9    2 7 

Zilver [Ag] 4    15     3     40 

Overige anorganische stoffen            
    

Chloride 3 200    200    200 200 
100 
mg/l 

   

Cyanide (vrij)  3 3 20 20 3  20 20 3 3 5 
  

1500 

Cyanide (totaal)  5,5 5,5 50 50 5,5  50 50 5 5 10 
  

1500 

Thiocyanaten (som)  6 6 20 20 6  20 20    
  

1500 

Aromatische stoffen             
  

 

Benzeen  0,2 0,2 1 1,1 0,2  1 1 0,25  0,2 
  

30 

Ethylbenzeen  0,2 0,2 1,25 110 0,2  50 50 0,25  4 
  

150 

Tolueen  0,2 0,2 1,25 32 0,2  130 130 0,25  7 
  

1000 

Xylenen (som, 0.7 factor)  0,45 0,45 1,25 17 0,45  25 25 0,525  0,2 
  

70 

Styreen (Vinylbenzeen)  0,25 0,25 86 86 0,25  100 100 0,5  6 
  

300 

Fenol  0,25 0,25 1,25 14 0,25  40 40   0,2 
  

2000 

Cresolen (0,7 som)  0,3 0,3 5 13 0,3  5 5   0,2 
  

200 

dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35      
   

0,02 

1,2,3Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45      
   

 

1,2,4Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

1,3,5Trimethylbenzeen 
(Mesityleen)  0,45 0,45 0,45  0,45      

    

2Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

3Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

4Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

isoPropylbenzeen (Cumeen)  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

Propylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

Aromatische oplosmiddelen (som)  2,5 2,5 2,5 200 2,5      
   150 

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen            

    

naftaleen            0,01   70 
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fenantreen            0,003   5 

antraceen            0,0007   5 

fluorantheen            0,003   1 

chryseen             0,003   0,2 

benzo(a)antraceen             0,0001   0,5 

benzo(a)pyreen            0,0005   0,05 

benzo(k)fluorantheen            0,0004   0,05 

indeno(1,2,3cd)pyreen            0,0004   0,05 

benzo(ghi)peryleen            0,0003   0,05 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor)  1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 1,05 1,05 

    

Vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen            

    

Vinylchloride  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1 0,5  0,01   5 

Dichloormethaan  0,1 0,1 3,9 3,9 0,1  10 10 0,5  0,01   1000 

1,1Dichloorethaan  0,2 0,2 0,2 15 0,2  15 15 0,5  7   900 

1,2Dichloorethaan  0,2 0,2 4 6,4 0,2  4 4 0,5  7   400 

1,1Dichlooretheen  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 0,3 0,5  0,01   10 

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 
factor)  0,3 0,3 0,3 1 0,3  1 1 0,7  0,01   30 

Dichloorpropanen (0,7 som; 

1,1+1,2+1,3)  0,8 0,8 0,8 2 0,8  2 2 0,525  0,8   80 

Trichloormethaan (Chloroform)  0,25 0,25 3 5,6 0,25  10 10 0,25  6   400 

1,1,1Trichloorethaan  0,25 0,25 0,25 15 0,25  15 15 0,25  0,01   300 

1,1,2Trichloorethaan  0,3 0,3 0,3 10 0,3  10 10 0,25  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri)  0,25 0,25 2,5 2,5 0,25  60 60 0,25  24   500 

Tetrachloormethaan (Tetra)  0,3 0,3 0,7 0,7 0,3  1 1 0,25  0,01   10 

Tetrachlooretheen (Per)  0,15 0,15 4 8,8 0,15  4 4 0,25  0,01   40 

Chloorbenzenen                

Monochloorbenzeen  0,2 0,2 5 15 0,2    0,2 0,2 7   180 

Dichloorbenzenen (0.7 factor)  2 2 5 19 2    1,05 1,05 3   50 

Trichloorbenzenen (som, 0.7 
factor)  0,015 0,015 5 11 0,015    0,021 0,0105 0,01   10 

Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 
factor)  0,009 0,009 2,2 2,2 0,009    0,0105 0,0105 0,01   2,5 

Pentachloorbenzeen (QCB)  0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007   0,005 0,005 0,003   1 

Hexachloorbenzeen (HCB)  0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044   0,0085 0,0085 0,00009   0,5 

Chloorbenzenen (som, 0.7 factor)      2  30 30 1,23 1,22     

Chloorfenolen                

Monochloorfenolen (0,7 som)  0,045 0,045 5,4 5,4 0,045      0,3   100 

Dichloorfenolen (0,7 som)  0,2 0,2 6 22 0,2      0,2   30 

Trichloorfenolen (0,7 som)  0,003 0,003 6 22 0,003      0,03   10 

Tetrachloorfenolen (0,7 som)  0,015 1 6 21 0,015      0,01   10 

Pentachloorfenol (PCP)  0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5  0,05 0,04   3 

Chloorfenolen (som, 0.7 factor)  0,2    0,2  10 10   
    

PCB                

PCB 28      0,0015 0,014   0,01 0,005 
    

PCB 52      0,002 0,015   0,01 0,005 
    

PCB 101      0,0015 0,023   0,01 0,005 
    

PCB 118      0,0045 0,016   0,01 0,005 
    

PCB 138      0,004 0,027   0,01 0,005 
    

PCB 153      0,0035 0,033   0,01 0,005 
    

PCB 180      0,0025 0,018   0,01 0,005 
    

PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,02 0,02 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,049 0,0245 0,01   0,01 

Organochloorverbindingen            
    

Aldrin     0,32 0,0008 0,0013   0,005 0,005 
0,009 ng/l   

Dieldrin      0,008 0,008   0,008 0,008 0,1 ng/l    

Endrin      0,0035 0,0035   0,005 0,005 

0,04 

ng/l    

Isodrin      0,001    0,005 0,005     

Telodrin      0,0005    0,005 0,005     
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Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 

factor)  0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0126 0,0126    0,1 

DDT (som, 0.7 factor)  0,2 0,2 1 1,7     0,14 0,14    0,1 

DDD (som, 0.7 factor)  0,02 0,84 34 34     0,014 0,014     

DDE (som, 0.7 factor)  0,1 0,13 1,3 2,3     0,07 0,07     

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)      0,3 0,3 4 4 0,224 0,224 

0,004 

ng/l   0,01 

alfaEndosulfan  0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,005 0,005 0,2 ng/l    

alfaHCH  0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012   0,005 0,005 33 ng/l    

betaHCH  0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065   0,005 0,005 8 ng/l    

gammaHCH  0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003   0,005 0,005 9 ng/l    

HCH (som, 0.7 factor)      0,01 0,01 2 2 0,014 0,014 0,05   1 

Heptachloor  0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,005 0,005 
0,005 
ng/l   0,3 

Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,007 0,007 

0,005 
ng/l   3 

Chloordaan (som, 0.7 factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002  4 4 0,007 0,007 
0,02 
ng/l   0,2 

Hexachloorbutadieen  0,003    0,003 0,0075   0,005 0,005     

OCB (som, 0.7 factor)  0,4 0,4 0,5  0,4          

Minerale olie (totaal)  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 190 190 50   600 

Minerale olie C10  C40  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 190 190 50   600 

Overige gechloreerde 
koolwaterstoffen                

Chlooraniline (som o+m+p) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2  50 50      30 

Dichlooranilinen (som) 4    50          100 

Trichlooranilinen 4    10          10 

Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15         1 

dioxine  0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055  0,001       0,001ng/l 

Chloornaftaleen  0,07 0,07 10 23 0,07  10 10      6 

Organofosforpesticiden            
    

Azinphosmethyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075      
    

Organotin 
bestrijdingsmiddelen            

    

Tributyltin (als Sn)  0,065 0,065 0,065  0,065 0,25    0,065 
    

Trifenyltin (als Sn)           0,085 
    

Organotin (som TBT+TFT, als Sn)  0,15 0,5   0,15     0,15 
    

Organotin    2,5 2,5   2,5 2,5   0,05-16   
0,7 
ng/l 

Chloorfenoxy azijnzuur 
herbiciden            

    

4Chloor2methylfenoxyazijnzuur 

(MCPA)   0,55 0,55 0,55 4 0,55  4 4   0,02   50 

Overige bestrijdingsmiddelen            
    

Atrazine  0,035 0,035 0,5 0,71 0,035  6 6   29 ng/l   150 

Carbaryl  0,15 0,15 0,45 0,45 0,15  5 5   2 ng/l   50 

Carbofuran  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  2 2   9 ng/l   100 

4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6      
    

niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 
factor)  0,09 0,09 0,5  0,09      

    

Overige stoffen            
    

Asbest in grond (gewogen, 
NEN5707)   100 100 100  100 100 100   

    

Cyclohexanon  2 2 150 150 2  45 45   0,5   15000 

Dimethylftalaat  0,045 9,2 60 82           

Diethylftalaat  0,045 5,3 53 53           

Diisobutylftalaat  0,045 1,3 17 17           

Dibutylftalaat  0,07 5 36 36           

Butylbenzylftalaat  0,07 2,6 48 48           

Dihexylftalaat  0,07 18 60 220           

Bis(2ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  0,045 8,3 60 60           

Ftalaten (totaal)  0,25      60 60   0,5   5 

Pyridine  0,15 0,15 1 11 0,15  0,5 0,5   0,5   30 

Tetrahydrofuraan  0,45 0,45 2 7 0,45  2 2   0,5   300 

Tetrahydrothiofeen  1,5 1,5 8,8 8,8 1,5  90 90   0,5   5000 
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Tribroommethaan (bromoform)  0,2 0,2 0,2 75 0,2  75 75 1,5     630 

Acrylonitril  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1      0,08   5 

Butanol  2 2 2 30 2         5600 

Butylacetaat  2 2 2 200 2         6300 

Ethylacetaat  2 2 2 75 2         15000 

Diethyleenglycol  8 8 8 270 8         13000 

Ethyleenglycol  5 5 5 100 5         5500 

Formaldehyde  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1         50 

isoPropanol  0,75 0,75 0,75 220 0,75         31000 

Methanol  3 3 3 30 3         24000 

Methylethylketon (MEK)  2 2 2 35 2         6000 

ETBE          1,5      

Methyltertbutylether (MTBE)   0,2 0,2 0,2 100 0,2     44 0,5   
   

9200 

 
*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

***) Grond: protocollen AS3010 t/m 3090, versie 1/10/2008. Waterbodem: protcollen AS3210 t/m 3290, versie 25/6/2008.  

NB: de in AS3000 grond weergegeven eisen gelden voor een zandbodem en zijn hier omgerekend naar een standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum) 

De in AS3000 waterbodem gegeven eisen gelden voor ofwel zandbodem, ofwel een monster met 10% organsich stof en 2% lutum. Hier zijn de eisen omgerekend 
naar de standaardbodem 

De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor). 
1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de 
Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds) 

2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de 
Interventiewaarde voor Hg organisch 

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand 

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)   

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.   
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VERZOEK BODEMINFORMATIE 
 

Vul hieronder uw gegevens in. 

 

naam aanvrager  Maarten den Besten 

naam bedrijf  Agel Adviseurs 

e-mail  mdbesten@ageladviseurs.nl 

fax   

telefoon    

datum  7 januari 2013 

 

 

 

Vul het adres en de gemeente in waarvoor u bodeminformatie zoekt (max. 1 adres per verzoek). 

 

adres Zandheuvelweg 5 te Veenendaal 

gemeente Veenendaal 

 

Raadpleeg eerst het Geoloket (www.odru.nl > Geoloket) en dan voor evt. Wbb-locaties het Bodemloket van de 

provincie (http://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/bodemloket/#backlink) en noteer hieronder de 

resultaten. 

 

de door u gevonden resultaten 

Nr Subthema Kaartlaag Object 

(J/N) 

Advies: Vervolg ? (J/N; *) 

1 Verdachte locaties Historisch bodembestand  

(voormalige bedrijfsactiviteiten) 

  

2 Bomkraters   

3 (Sloot-)dempingen   

4 Bodemonderzoek 

en -saneringen 

Ondergrondse tanks   

5 Bodemonderzoeken   

6 Wbb locaties  Als bij het object J is 

genoteerd:  “Neem contact 

op met Provincie Utrecht” 

7 Vergunnings- en 

handhavings-

gegevens 

Huidige bedrijven PM PM 

 

* J als bij het object is genoteerd: “Neem contact op met Omgevingsdienst” (alleen met dit formulier). 

  N als bij het object is genoteerd: “Geen verdere actie nodig”. 

 

 

Mail dit formulier ingevuld naar: geoloket@odru.nl (of fax naar nummer 030 – 69 99 599). 

 

De Omgevingsdienst vult dan aan met eventueel bekende bijzonderheden (zie blz. 2). 

http://www.odru.nl/
http://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/bodemloket/#backlink
mailto:geoloket@odru.nl
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in te vullen door Omgevingsdienst 

 

Nr Thema Bijzonderheid 

1 Historisch 

bodembestand 

(voormalige 

bedrijfsactiviteiten) 

Bij de Omgevingsdienst zijn geen voormalige bedrijven op de 

locatie bekend. De HBB indicatie op het Geoloket heeft betrekking 

op een niet verdachte  activiteit. 

 

2 Bomkraters Bij de Omgevingsdienst is geen informatie bekend over bomkraters 

op of in de directe omgeving van de locatie.  

 

3 (Sloot-)dempingen Voor zover bekend bij de Omgevingsdienst zijn er op de locatie 

geen (sloot)dempingen aanwezig. 

 

4 Ondergrondse tanks Op de locatie is bij de Omgevingsdienst geen ondergrondse tank 

bekend. 

 

5 Bodemonderzoeken Voor zover bekend bij de Omgevingsdienst zijn er op de locatie 

geen bodemonderzoeken bekend. 

 

Van nabijgelegen locaties zijn  wel onderzoeken bekend bij de 

Omgevingsdienst. 

 Zandheuvelweg 4; Verkennend onderzoek, Grontmij,kenmerk 

1296051, d.d. 26 maart 1999. Aanleiding was transactie. 

Onderzoek gaf geen aanleiding tot verder bodemonderzoek. 

  

 Zandheuvelweg 7; Verkennend onderzoek, Bodem Belang , 

rapportnummer 05 1001634, d.d. 14 februari 2010. Aanleiding 

was een bouwvergunning. Onderzoek gaf geen aanleiding tot 

verder bodemonderzoek. 

 

6 Wbb locaties De locatie valt niet binnen een Wbb-locatie. 

 

7 Huidige bedrijven Bij de Omgevingsdienst staat op dit adres een paardenhouderij 

geregistreerd. 

 

 

 

Bijlage:- 

 

 

behandeld door P. Out 

telefoon 030 – 69 99 537 
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SAMENVATTING 
 

Aanleiding en doel 
In opdracht van BRO heeft AGEL adviseurs een aanvullend bodem- en verkennend onderzoek 
asbest in grond uitgevoerd ter plaatse van landgoed Prattenburg te Veenendaal en Rhenen.  

 
Aanleiding voor onderhavig onderzoek is het aangetoonde sterk verhoogde gehalte aan PAK en 

matig verhoogde gehalte aan zink in de bovengrond ter plaatse van de voormalige 
jeugdherberg.  

Tevens is ter plaatse van de 3 onderzoekslocatie als gevolg van waarnemingen en bijmengingen 

met puin tevens inzicht in de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem gewenst 
is. 

Het doel van het aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van locatie 3 (Veenendaalsestraatweg 
65, Eikelkamp) is vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

en daarmee saneringsnoodzaak.  

Doel van het onderzoek is: 

 Het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de 
omvang van de bodemverontreiniging met PAK en zware metalen in de grond; 

 Het vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 

Het doel van het verkennend onderzoek asbest is het toetsen van de hypothese ten aanzien 
van de verdenking ten aanzien van asbest in bodem. Gezien de bevindingen van het 

verkennend onderzoek geldt dit voor de drie benoemde locaties. 
 

Resultaten vooronderzoek en hypothese 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt de 

onderzoekslocatie aangemerkt als een, voor bodemverontreiniging, verdachte locatie met een 

diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld. Dit betekent dat conform de NEN 5707 de 
strategie VED-HE van toepassing is. Hierbij is met betrekking tot de verontreinigingssituatie het 

uitgangspunt dat de verontreiniging aanwezig is in de actuele contactzone. 
 

Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek 
Het plaatsen van de boringen en gaten is op 24 en 25 juli 2013 uitgevoerd onder leiding van de 
heer E. Kivits, conform de voorschriften en werkwijze van het protocol 2001 en 2018. 

Betreffende heer Kivits is een ervaren geregistreerde veldmedewerker. Bij de bemonstering is 
assistentie verleend door de heren M. den Besten en J. Linders. De grondmonsters ten behoeve 

van het aanvullend bodemonderzoek zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van 
OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. De asbestanalyses en identificaties zijn uitgevoerd door 

RPS Analyse B.V.  

 
Conclusies 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde aanvullend bodem- en verkennend onderzoek 
asbest in grond wordt het volgende geconcludeerd: 

 

 Deellocatie 1: Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
Het visueel en analytisch aantreffen van asbesthoudend materiaal op het maaiveld ter plaatse 

van gat G03 en G05 en in de grond ter plaatse van de gaten G3, G4 en G6 geeft aanleiding tot 
het verrichten van een nader onderzoek naar asbest in bodem. Het doel van het nader 

onderzoek is het vaststellen van de aard en de omvang van de bodemverontreiniging en het 

bepalen van het gemiddelde gehalte aan asbest per ruimtelijke eenheid op basis van een 
systematisch uitgevoerde visuele inspectie in combinatie met een steekproefsgewijze 

monsterneming. 
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 Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou) 
Het visueel en analytisch aantreffen van asbesthoudend materiaal op het maaiveld ter plaatse 

van gat G10 (ter plaatse van aangetroffen dump) en G11 en in de grond ter plaatse van gat 
G11 geeft aanleiding tot het verrichten van een nader onderzoek naar asbest in bodem ter 

plaatse van het westelijke deel van de onderzoekslocatie. Ter plaatse van het overige 
terreindeel is visueel en analytisch geen asbest waargenomen. Het doel van het nader 

onderzoek is het vaststellen van de aard en de omvang van de bodemverontreiniging en het 
bepalen van het gemiddelde gehalte aan asbest per ruimtelijke eenheid op basis van een 

systematisch uitgevoerde visuele inspectie in combinatie met een steekproefsgewijze 

monsterneming. 
 
 Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Uit de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek blijkt dat enkel ter plaatse van boring 

106 (traject 0,00 – 0,50 m-mv) de tussenwaarde voor PAK (10 VROM) wordt overschreden. De 

tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetoonde verontreiniging met PAK (10 VROM) 
boven de interventiewaarde en zink boven de tussenwaarden (boring C11; bodemtraject 0,0 – 

0,5 m-mv) is in horizontale richting begrensd door de boringen 101, 104, 106 en 108. In de 
verticale richting is de verontreiniging begrensd op 0,5 meter minus maaiveld (boring 105, 

bodemtraject 0,50 tot 1,00 meter beneden maaiveld). Het bodemvolume verontreinigde grond 
met gehalten aan PAK (10 VROM) boven de interventiewaarde bedraagt, uitgaande van een 

verontreinigingcontour van circa 20 m2 en een bijbehorende dikte van 0,50 meter minus 

maaiveld, circa 10 m3. Hiermee wordt het volumecriterium van 25 m3 bodemvolume grond met 
gehalten boven de interventiewaarde niet overschreden. Vastgesteld is dat er geen sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dat er daarmee geen sprake is van een 
saneringsnoodzaak. 

Met betrekking tot het verkennend asbestonderzoek dient te worden geconcludeerd dat ter 

plaatse van gat G107 asbesthoudend materiaal op het maaiveld is aangetroffen. In de 
onderzochte grondmonsters is geen asbest aangetoond. Gezien de resultaten van de eerder 

uitgevoerde onderzoeken en de in onderhavig onderzoek gehanteerde strategie is het niet 
aannemelijk is dat er op de onderzoekslocatie sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met betrekking tot het voorkomen van asbest. Hierbij is het niet uit te 

sluiten dat ter plaatse sporadisch asbesthoudend en/of asbestverdacht plaatmateriaal kan 
worden aangetroffen. Mocht dit het geval zijn wordt geadviseerd dit materiaal middels 

‘handpicking’ te verwijderen en op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze af te voeren. 
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1 INLEIDING 

 
 

In opdracht van BRO heeft AGEL adviseurs een aanvullend bodem- en verkennend onderzoek 

asbest in grond uitgevoerd ter plaatse van landgoed Prattenburg te Veenendaal en Rhenen. In 
verband met het inpassingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling op het landgoed Prattenburg 

te Veenendaal en Rhenen is recent een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het 
onderzoek had betrekking op de volgende ruimtelijke ontwikkelingen:  

 Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve): het realiseren van een woon-zorgaccomodatie op het 
terrein van een voormalig agrarisch bedrijf;  

 Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou): het realiseren van een 
hotelaccommodatie op het huidige bosperceel;  

 Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp): Het realiseren van 5 recreatiewoningen en 
natuurcompensatie ter plaatse van de voormalige jeugdherberg.  

 
Aanleiding voor onderhavig onderzoek is het aangetoonde sterk verhoogde gehalte aan PAK en 

matig verhoogde gehalte aan zink in de bovengrond ter plaatse van de voormalige 
jeugdherberg.  

Tevens is ter plaatse van de 3 onderzoekslocatie als gevolg van waarnemingen en bijmengingen 

met puin tevens inzicht in de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem gewenst 
is. 

 
Het doel van het aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van locatie 3 (Veenendaalsestraatweg 

65, Eikelkamp) is vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

en daarmee saneringsnoodzaak.  
Doel van het onderzoek is: 

 Het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de 
omvang van de bodemverontreiniging met PAK en zware metalen in de grond; 

 Het vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 
Het aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van de NTA 5755 ‘Bodem – Landbodem 

– Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van 
bodemverontreiniging’ (NEN, juli 2010).  

 
Het doel van het verkennend onderzoek asbest is het toetsen van de hypothese ten aanzien 

van de verdenking ten aanzien van asbest in bodem. Gezien de bevindingen van het 

verkennend onderzoek geldt dit voor de drie benoemde locaties. 
 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2018), 
waarvoor AGEL adviseurs erkend is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het 

voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 Vooronderzoek en onderzoekshypothese (hoofdstuk 2); 
 Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 

 Resultaten en interpretatie (hoofdstuk 4); 
 Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 

 

In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een toelichting gegeven op het normenkader en de factoren die 
van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
 

2.1 Afbakening onderzoek 

 
Voor de afbakening van de onderzoekslocaties is gezien de doelstelling van het onderzoek 

uitgegaan van drie locaties. In tabel 2.1 zijn de benoemde locaties samengevat. De situering 
van de locaties is weergegeven in bijlage 3.  

 
Tabel 2.1: Afbakening deellocaties 

Locatie Benaming Traject Kritische parameter(s) 

1 Zandheuvelweg 5 
(Juliahoeve) 

0,00 – 0,50 m-mv 
Oppervlakte: Circa 3.800 m2 

 
Asbest (aard en concentratie onbekend) 

2 Oude Veensegrindweg, 
naast huisnummer 66 
(Bosje van Wartou) 

0,00 – 0,50 m-mv 
Oppervlakte: Circa 5.800 m2 

 
Asbest (aard en concentratie onbekend) 

3 Veenendaalsestraatweg 
65 (Eikelkamp) 

0,00 – 0,50 m-mv 
Oppervlakte: Circa 2.625 m2 

Oppervlakte: Circa 300 m2 

Oppervlakte: Circa 300 m2 

 
Asbest (aard en concentratie onbekend) 
PAK (10 VROM) > Interventiewaarde bodem 
Zink > Tussenwaarde bodem 

 

2.2 Locatiegegevens 

 
De Juliahoeve betreft een voormalig agrarisch bedrijf en heeft een monumentale status. Bij de 

omgevingsdienst staat de locatie als paardenhouderij geregistreerd. Momenteel vindt anti-kraak 
bewoning plaats. In de huidige situatie vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. 

Tijdens de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is geconstateerd dat er veel 

opstallen aanwezig zijn met mogelijk asbesthoudende daken. 
  

Deellocatie 2 is gelegen aan de Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66. In de huidige 
situatie vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. Wel is ten tijde van het verkennend 

bodemonderzoek asbestverdacht materiaal waargenomen, vermoedelijk als gevolg van 
‘dumping’. 

 

Op deellocatie 3 was tot recent een voormalige jeugdherberg aanwezig. Momenteel is het 
terrein deels braakliggend en deels ingericht als bosgebied. In de huidige situatie vinden geen 

bodembedreigende activiteiten plaats. Wel is ten tijde van het verkennend bodemonderzoek 
(AGEL adviseurs, januari 2013), net buiten de onderzoekslocatie, asbestverdacht materiaal 

waargenomen. Na betreffend bodemonderzoek is door de opdrachtgever een eerder uitgevoerd 

bodemonderzoek beschibaar gesteld (Rapport verkennend bodemonderzoek, Koenders & 
Partners adviseurs en procesmanagers B.V., kenmerk 100404, status definitief, d.d. 1 maart 

2011). Uit betreffend onderzoek blijkt dat het asfalt niet teerhoudend is, de onderliggende 
halfverharding niet asbesthoudend is en voor hergebruik in aanmerking komt. In de 

bovengrond van het onderzochte terrein zijn diffuse lichte verontreinigingen met zware metalen 

en PAK (10 VROM) aangetoond. Daarnaast was destijds op de locatie een vijver aanwezig, in de 
waterbodem zijn destijds sterk verhoogde gehalten aan PAK (10 VROM) aangetoond. Het 

gehalte aan PAK (10 VROM) bedraagt 170 mg/kg.ds (MM WABO S1). Deze verhoging betreft 
met name de individuele componenten fenantreen en fluoranteen. Daarnaast is het metaal zink 

in het onderzochte slib in een gehalte aangetroffen van 360 mg/kg.ds.  
Gesteld is dat het volumecriterium van 25 m3 niet wordt overschreden en dat er derhalve geen 

sprake is van een geval van ernstige waterbodemverontreiniging. Geadviseerd is om bij het 

verwijderen van de waterpartij rekening te houdend met de afvoer van de sterk verontreinigde 
slib.  
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In tabel 2.2 zijn de locatiegegevens van de drie locaties samengevat. 

 
Tabel 2.2: Locatiegegevens  

Aspect Gegevens 

Deellocatie 1: Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 

Adres Zandheuvelweg 5 te Veenendaal 
Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Veenendaal 

Sectie: B Nummers: 8635 en 8636 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 164.957 y: 447.412 
Eigenaar L.H.J.M. van Asch van Wijck en Landgoed Prattenburg 
Bestemming/Gebruik Wonen, agrarisch, tuin en grasland 
Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 2,54 ha Onderzoekslocatie: circa 3.800 m² 

Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou) 

Adres Oude Veensegrindweg ong. te Rhenen 
Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Rhenen 

Sectie: G Nummer: 1385 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 165.928 y: 445.513 

Eigenaar Landgoed Prattenburg 
Bestemming/Gebruik Terrein/natuur 
Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 1,35 ha Onderzoekslocatie: circa 5.800 m² 

Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 

Adres Veenendaalsestraatweg 65 te Elst (Ut) 
Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Rhenen 

Sectie: H Nummer: 6842 
Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 163.555 y: 444.626 
Eigenaar Landgoed Prattenburg 
Bestemming/Gebruik Wonen, terrein en natuur 
Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 15 ha Onderzoekslocatie: circa 2.625 m² 

 

2.3 Voorgaand onderzoek 
 

In tabel 2.3 zijn de resultaten van het onlangs uitgevoerde verkennend bodemonderzoek 

(Verkennend bodemonderzoek inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen, 
AGEL adviseurs, projectnummer 20120450, status definitief 01, d.d. 31 januari 2013) beknopt 

weergegeven. 
 
Tabel 2.3: Resultaten voorgaand onderzoek 

Locatie Resultaten 

1 De bovengrond is plaatselijk puin en baksteenhoudend. Bij de veldinspectie zijn indicatief geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld waargenomen. In de puin- en baksteenhoudende bovengrond komen licht verhoogde 
gehalten aan barium, cadmium, lood, zink en PAK (10 VROM) voor. In de zintuiglijk niet verontreinigde boven- en 
ondergrond zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden aangetoond. In het grondwater zijn geen 
verhoogde gehalten aangetoond 

2 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteenhoudend. Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er plaatselijk 
sprake is van een afvaldump (< 1 m3). Hierbij zijn tevens restanten asbestverdacht materiaal waargenomen. In 
zowel de boven- als ondergrond zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden aangetoond. De kwaliteit 
van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 m-mv voorkomt en er geen reden bestaat een 
verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

3 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteen- en kolengruishoudend. Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er 
net buiten de onderzoekslocatie asbestverdacht materiaal op het maaiveld aanwezig is. De zintuiglijk niet 
verontreinigde bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood, zink, PAK, minerale olie en PCB. In de 
ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het zintuiglijk puin- en houtskool bevattende grondmonster 
is een sterk verhoogd gehalte aan PAK (10 VROM) aangetoond. Daarnaast is zink matig verhoogd en barium en 
minerale olie licht verhoogd aangetoond. De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 
m-mv voorkomt en er geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

 
2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
De maaiveldhoogten variëren tussen de 8,5 m +NAP (locatie 1), 21.9 m +NAP (locatie 2) en 

34,8 m +NAP (locatie 2). Van de omgeving van de locatie is de in tabel 2.4 opgenomen 
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bodemopbouw achterhaald (bron: Dino-loket, regis II kartering, boring B39E-1148). Ter plaatse 

van deellocatie 1 bevindt het grondwater zich op ongeveer 7 m +NAP. Ter plaatse van de 
deellocaties 2 en 3 bevindt het grondwater zich dieper dan 5 m -mv. De regionale 

grondwaterstromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is overwegend 

noordwestelijk. De locaties zijn niet gelegen in een grondwaterwin- of beschermingsgebied.  
 
Tabel 2.4: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv.) Formatie Geohydrologische eenheid Samenstelling 

0 – 9 Boxtel 1ste watervoerende pakket Zand 

9 – 12 Woudenberg Zandig veen 

12 - 24 Drente en Schaarsbergen Grindhoudend zand 

24 – 33 Drenthe en Gieten Slecht doorlatende laag Leem 

34 – 53 Waalte 2de watervoerende pakket Fijn tot grof zand 

 

2.5 Financieel juridische informatie 
 

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de in bijlage 2 opgenomen 
kadastrale gegevens geen nadere financieel juridische informatie verzameld. 

 

2.6 Conceptueel model aanvullend bodemonderzoek 
 

Bij het uitvoeren van het nader bodemonderzoek gericht op PAK (10 VROM) en zink in de 
bodem, op basis van de NTA 5755 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van 

nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging’ (juli 2010), 
wordt gebruik gemaakt van een conceptueel model. Voor de onderzoekslocatie is tabel 2.5 een 

conceptueel model opgesteld. 

 
Tabel 2.5: Gegevens conceptueel model 

Aspect Gegevens 

Oorzaak van de verontreiniging Tijdens het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat de bovengrond 
sterk verontreinigd is met PAK (10 VROM).  Daarnaast is de bovengrond matig verontreinigd 
met zink. Mogelijk hebben voormalige activiteiten in het verleden de verontreinigingen 
veroorzaakt. 

Kritische stoffen PAK (10 VROM) en zink. 

Compartiment en verdeling Heterogene bodemverontreiniging in de bovengrond. Op basis van het vooronderzoek wordt 
aangenomen dat:  

 De verontreiniging aanwezig bevindt zich in de (boven)grond, waardoor er enkel sprake 
is van een grondverontreiniging; 

 Het is niet waarschijnlijk is dat de verontreiniging zich tot grotere diepte in de 
ondergrond of tot in het freatisch grondwater heeft verspreid.  

Verdacht bodemtraject Op basis van de gegevens uit het voorgaande onderzoek blijkt dat de verontreiniging 
aanwezig is in het bodemtraject tot 0,50 meter minus maaiveld. 

Ernst van de verontreiniging Vermoedelijk geen ernstig geval van bodemverontreiniging. 

Spoedeisendheid van sanering Gezien de toekomstige ontwikkeling op de locatie is geen volledige risicobeoordeling 
uitgevoerd en is de spoedeisendheid niet nader bepaald en vastgesteld. 

 

Op basis van bovenstaand conceptueel model dient in deze fase van onderzoek het volgende te 
worden bereikt: 

 Het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de 
omvang van de bodemverontreiniging met PAK (10 VROM) en zink. 

 

De NTA 5755 schrijft geen specifieke onderzoekstechnieken voor. Als uitgangspunten bij de 
selectie van de toepasbare techniek gelden: 

 De te bereiken boordiepte ligt binnen het bereik voor handmatige boringen; 
 Het onderzoek moet bij voorkeur in één werkgang uit te voeren zijn; 

 Op basis van laboratoriumresultaten wordt eventueel vervolgonderzoek bepaald; 
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 De onderzoeksresultaten moeten toetsbaar zijn aan de achtergrond- en 

interventiewaarden en eventueel later te hanteren terugsaneerwaarden. 
 

In onderhavig onderzoek zijn geen machinale boringen geplaatst. Voor de verificatie en 

vastlegging van de mate van verontreiniging worden grondmonsters conform de AS3000 
geanalyseerd op de relevante parameters door een daarvoor erkend laboratorium.  

 
2.7 Hypothese verkennend onderzoek asbest in grond 

 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt de 

onderzoekslocatie aangemerkt als een, voor bodemverontreiniging, verdachte locatie met een 

diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld. Dit betekent dat conform de NEN 5707 de 
strategie VED-HE van toepassing is. Hierbij is met betrekking tot de verontreinigingssituatie het 

uitgangspunt dat de verontreiniging aanwezig is in de actuele contactzone. 
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

3.1 Kwalibo vereisten 

 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door AGEL adviseurs conform de 

vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen. AGEL adviseurs is voor 
deze werkzaamheden gecertificeerd door Eerland Certification (nummer EC-SIK-20258) en 

erkend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
 

De grondmonsters ten behoeve van het aanvullend bodemonderzoek zijn geanalyseerd door het 

milieulaboratorium van OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. De chemische analyses zijn 
uitgevoerd conform de accreditatie AS3000 waarvoor OMEGAM Laboratoria door de Raad voor 

Accreditatie (RvA) erkend is als testlaboratorium. 
 

De asbestanalyses en identificaties zijn uitgevoerd door RPS Analyse B.V. De mengmonsters 

van de grond (fijne fractie < 16 mm) zijn in behandeling genomen en kwantitatief middels 
stereo- en polarisatie-microscopie conform de NEN 5707 geanalyseerd op de aanwezigheid van 

asbesthoudende materialen. Bij een kwantitatief onderzoek van grondmonsters conform de NEN 
5707 worden de mengmonsters in een oven gedroogd tot constant gewicht en vervolgens 

gewogen. De monsters worden gezeefd over zes zeven met maaswijdtes van 16 mm, 8 mm,  

4 mm, 2 mm, 1 mm en 500 m. De zeeffracties worden met behulp van optische microscopie 

(gedeeltelijk) gescreend op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en asbestvezel-
bundels.  Bij aantreffen van verdachte materialen en vezelbundels worden deze gewogen en 

geanalyseerd middels optische microscopie. Vervolgens wordt het gehalte aan asbestvezels per 
kg droge grond bepaald. De materiaalverzamelmonsters van de grove fractie zijn middels 

optische technieken conform NEN 5896 geanalyseerd. De optische analysetechniek maakt 

gebruik van dispersiekleuring van één of meerdere uit de matrix (lijm, cement, stof etc.) 
geïsoleerde vezelbundels. Na de kleuring wordt een vezelbundel met behulp van polarisatie-

microscopie volgens de Mc Crone methode geïdentificeerd naar soort asbest. Het percentage 
asbest dat in het asbesthoudende materiaal aanwezig is, wordt stereomicroscopisch afgeschat. 

Daarnaast wordt de massa van de monsters bepaald. 
 

3.2 Opzet en uitvoering 

 
Het plaatsen van de boringen en gaten is op 24 en 25 juli 2013 uitgevoerd onder leiding van de 

heer E. Kivits, conform de voorschriften en werkwijze van het protocol 2001 en 2018. 
Betreffende heer Kivits is een ervaren geregistreerde veldmedewerker. Bij de bemonstering is 

assistentie verleend door de heren M. den Besten en J. Linders. 

 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is de locatie en het maaiveld visueel geïnspecteerd, 

waarna de plaats van de boringen is bepaald. Op grond van de resultaten van het 
vooronderzoek is er geen aanleiding tot het verrichten van inpandige boringen en/of gaten. In 

verband met het aantreffen van diverse asbestverdachte materialen (> 16mm) zijn aanvullend 
op de voorziene onderzoeksopzet diverse identificaties uitgevoerd. In tabel 3.1 is een overzicht 

opgenomen van de onderzoeksopzet en hierbij behorende veldwerkzaamheden en verrichte 

analyses. De locatie met situering van de boringen is weergegeven in bijlage 3.  
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Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

 (Deel-)locatie/ 
oppervlakte 

Strategie Boringen (m-mv) Chemische analyses 
Beton / asfalt Proefgat 1,0 2,0 Grond Asbest 

Locatie 1 
circa 3.800 m²  

VED-HE Nee 12 - 2 - 4 x NEN 5707 
2 x asbestidentificatie (NEN 5896) 

Locatie 2 
circa 5.800 m²  

VED-HE Nee 15 - 3 - 6 x NEN 5707 
2 x asbestidentificatie (NEN 5896) 

Locatie 3 
circa 2.625 m²  

VED-HE Nee 11 9 3 5 x grond A 3 x NEN 5707 
3 x asbestidentificatie (NEN 5896) 

1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve); 

2. Oude Veensegrindweg; 

3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp); 

A pakket Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-PCB’s, 
som-PAK’s en minerale olie; 

VED-HE Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
verontreiniging op schaal van monsterneming; 

NEN5707 Asbest in grond (fijne fractie < 16mm); 
NEN5896 Materiaal verzamelmonsters (fractie > 16 mm). 

 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen significante afwijkingen gerapporteerd 
die van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen. De 

vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd, beoordeeld op de 
aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch onderzoek bemonsterd. Afwijkende of 

verontreinigde bodemlagen (zoals de aanwezigheid van bodemvreemde materialen als 

bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd. 
De grondmonsters zijn direct verpakt in glazen potten en afgesloten met een neopreen deksel. 

De potten zijn vervolgens gekoeld opgeslagen. Een grondmonster heeft betrekking op een 
maximaal bodemtraject van 0,5 meter.  

 

De bij de proefgaten ontgraven grond is per proefgat in een laagdikte van maximaal 50 cm 
uitgespreid en uitgezeefd (fractie < 16 mm). De grove fractie (> 16 mm) is geïnspecteerd op 

de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Deze zijn vervolgens per proefgat gebundeld 
verpakt tot materiaalverzamelmonsters. De grondmonsters zijn verpakt in afsluitbare emmers. 

De materiaalverzamelmonsters zijn verpakt in een afgesloten dubbele plastic verpakking. Alle 
verkregen monsters zijn voorzien van het opschrift ‘asbest gevaar’. De waarnemingen tijdens 

het veldwerk en de verkregen monsters, inclusief barcodes, zijn geregistreerd in een 

veldcomputer en verwerkt in een boorprogramma. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen 
veiligheidsklasse 3T zoals omschreven in de CROW 132 ‘Werken in en met verontreinigde grond 

en verontreinigd (grond)water’. Bij het onderzoek is geen decontaminatie-unit ingezet of 
gebruik gemaakt van volgelaatsmaskers met P3-filters aangezien tijdens het onderzoek 

ingeschat is dat het materiaal hechtgebonden, niet in significante hoeveelheden is 

waargenomen en het bodemvochtpercentage bij het graven van de proefgaten en sleuven ruim 
boven de 10% lag.  

 
De waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen monsters zijn geregistreerd in een 

veldcomputer en verwerkt in een boorprogramma. De resultaten worden onderstaand 

besproken. 
 

3.3 Resultaten veldonderzoek 
 

In bijlage 4 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen 
weergegeven. Voorafgaand aan de monstername is het maaiveld geïnspecteerd op de 

aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. De weersomstandigheden vormden geen 

belemmering voor het uitvoeren van de visuele inspectie. De inspectie-efficiëntie van de visuele 
inspectie is geschat op 70% - 90%. De tabellen 3.2 en 3.3 geven respectievelijk de 
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aangetroffen zintuiglijke bijmengingen en de resultaten van de maaiveldinspectie en hierbij 

verkregen materiaalmonsters weer. 
 
Tabel 3.2: Zintuiglijk aangetroffen bijzonderheden 

Boring Einddiepte 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Hoofd- 
bestanddeel 

Zintuiglijke waarneming 

100 1,00 0,00 - 0,50 Zand Zwak puinhoudend 

101 1,00 0,00 - 0,50 Zand Zwak puinhoudend 

102 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

103 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

104 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

105 2,00 0,00 - 0,50 Zand Zwak puinhoudend, sporen glas, sporen asfalt 

106 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

107 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

108 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

109 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

A G01 0,50 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

A G03 0,50 0,00 - 0,50 Zand Matig puinhoudend 

A G05 2,00 0,00 - 0,50 Zand Matig puinhoudend 

A G06 0,50 0,08 - 0,50 Zand Sporen puin 

B G12 0,50 0,00 - 0,20 Zand Sporen glas 

B G13 0,50 0,05 - 0,50 Zand Zwak puinhoudend 

C G100 0,50 0,00 - 0,50 Zand Zwak puinhoudend 

C G101 0,50 0,00 - 0,50 Zand Zwak puinhoudend, sporen kolen 

C G103 0,50 0,00 - 0,50 Zand Zwak puinhoudend, sporen glas, sporen kolen 

C G106 0,50 0,00 - 0,50 Zand Zwak puinhoudend 

C G110 2,00 0,00 - 0,50 Zand Zwak puinhoudend 

 
Tabel 3.3: Overzicht aangetroffen asbestverdachte materialen maaiveld  

Type Geïnspecteerd 
oppervlak (m2) 
waarbinnen 
type voorkomt 

Omschrijving type 
asbestverdacht 
materiaal en kleur 

Min. en 
max. 
afmeting 
(cm) 

Aantal Totaal 
gewicht 
(gram) 

Monster 
code 

Deellocatie 1: Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 

A G03-A mvm1 circa 3.800 m²  plaat (grijs) 5 x 5 2 Ca. 15 0020454DI 

A G05-A mvm2 circa 3.800 m² plaat (grijs) 10 x 3 10 Ca. 50 0020455DI 

Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou) 

B G10-B mvm2 circa 5.800 m²  plaat (grijszwart, t.p.v. dump) 10 x 3 1 x Ca. 15 0020457DI 

B G11-MVM1 circa 5.800 m²  plaat (grijszwart) 15 x 10 46 x Ca. 3.000 0020456DI 

Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 

C-mvm1 circa 2.625 m² buis (roodgrijs) 5 x 5 1 x  Ca. 25  0020458di 

C-mvm2 circa 2.625 m² plaat (grijs) 2 x 3 1 x  Ca. 10 0020460di 

C-mvm3 circa 2.625 m² plaat (grijsgeel) 2 x 4 2 x  Ca. 15 0020459di 

 

3.4 Monsterselectie en chemische analyses 
 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt in de te analyseren 

grondmonsters.  
 

De grondmonsters ten behoeve van het aanvullend bodemonderzoek zijn geanalyseerd op de 
parameters van de standaardpakketten voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zoals 

vastgelegd in de Regeling Bodemkwaliteit en de NEN 5740. 

 
Een overzicht van de uitgevoerde analyses is voor de grondmonsters weergegeven in de tabel 

3.4. 
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Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grond 

Monster-code Samenstelling deelmonsters 
(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Deellocatie 1: Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 

A G01-A1 G1,G2 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin 1 x NEN 5707 
A G03-A mvm 1 A G03-A mvm 1 0,00 - 0,02 Plaatmateriaal 1 x asbestidentificatie  
A G03-A2 G3 0,00 - 0,50 Zand, matig puin- en 

grindhoudend 
1 x NEN 5707 

A G04-A4 G4,G6 0,00 - 0,50 Zand 1 x NEN 5707 
A G05-A mvm 2 A G05-A mvm 2 0,00 - 0,02 Plaatmateriaal 1 x asbestidentificatie 
A G05-A3 G5 0,00 - 0,50 Zand, matig puinhoudend 1 x NEN 5707 
Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou) 

B G10-B mvm 2 B G10-B mvm 2 0,00 - 0,02 Plaatmateriaal 1 x asbestidentificatie 

B G10-B1 G10, G12 0,10 - 0,50 Zand, zwak grindhoudend 1 x NEN 5707 

B G11-B2 G11 0,10 - 0,50 Zand, zwak grindhoudend 1 x NEN 5707 

B G11-mvm1 B G11-mvm1 0,00 - 0,02 Plaatmateriaal 1 x asbestidentificatie 

B G13-B3 G13, G14 0,05 - 0,50 Zand, zwak grind- en 
puinhoudend 

1 x NEN 5707 

B G15-B4 G15, G16, G17 0,05 - 0,50 Zand, zwak grindhoudend 1 x NEN 5707 

B G20-B6 G20, G21, G22 0,00 - 0,50 Zand, matig grindhoudend 1 x NEN 5707 
B G23-B7 G23, G24 0,00 - 0,50 Zand, zwak grindhoudend 1 x NEN 5707 
Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 

101-1 101-1 0,00 - 0,50 Zand, zwak puinhoudend 1 x A pakket 

104-1 104-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin, wortels 1 x A pakket 
105-2 105-2 0,50 - 1,00 Zand 1 x A pakket 
106-1 106-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin 1 x A pakket 
108-1 108-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin 1 x A pakket 
C G100-C1 G100, G101, G102, G103 0,00 - 0,50 Zand, zwak puinhoudend, 

sporen kolen, matig 
grindig, sporen glas 

1 x NEN 5707 

C G104-C2 G104, G105, G106 0,00 - 0,50 Zand, matig grindig, zwak 
puinhoudend, stukje 
dakleer 

1 x NEN 5707 

C G107-C mvm1 C G107-C mvm1 0,00 - 0,02 Plaatmateriaal 1 x asbestidentificatie 
C G107-C mvm2 C G107-C mvm2 0,00 - 0,02 Plaatmateriaal 1 x asbestidentificatie 
C G107-C mvm3 C G107-C mvm3 0,00 - 0,02 Plaatmateriaal 1 x asbestidentificatie 
C G107-C3 G107, G108, G109, G110 0,00 - 0,50 Zand, matig grindig, zwak 

puinhoudend 
1 x NEN 5707 

A pakket   : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen  
    barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische     
     parameters som-PCB’s, som-PAK’s en minerale olie. 
NEN5707   : Asbest in grond (fijne fractie < 16mm). 
asbestidentificatie  : Materiaal verzamelmonsters  NEN5896 (fractie > 16 mm). 

 

De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5.  
 

De door het laboratorium gerapporteerde afwijkingen zijn vermeld op de betreffende 
analyserapporten. Deze afwijkingen zijn het gevolg van een te laag ingezet nat gewicht voor de 

monsters G10-B1, G13-B3, G23-B7. De detectiegrenzen zijn niet noemenswaardig verhoogd. 

Deze afwijking heeft derhalve ons inziens geen noemenswaardig effect op de verkregen 
resultaten en de bijbehorende interpretatie hiervan. De resultaten van de chemische analyses 

worden in volgend hoofdstuk weergegeven en geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

 
 

4.1 Toetsingskader 

 
De analyseresultaten zijn vergeleken met het referentiekader van de Circulaire bodemsanering 

2009 van 3 april 2012. Een toelichting op het toetsingscriteria en het wettelijk kader is 
opgenomen in bijlage 7. Bij de toetsing aan de Circulaire bodemsanering worden drie 

toetsingsniveaus gebruikt: 
1. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de 

lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 

 De streefwaarden voor grond zijn sinds 2008 niet meer opgenomen in de Circulaire en 
vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000) uit de Regeling bodemkwaliteit. De 

gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-
gronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigings-

bronnen. 

2. De tussenwaarde geeft het niveau aan waarbij nader bodemonderzoek noodzakelijk is. De 
tussenwaarde voor grond was voorheen het gemiddelde van streef -en interventiewaarde 

en is nu vervangen door het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de 
interventiewaarden voor grond. Voor grondwater blijft de tussenwaarde ongewijzigd: het 

gemiddelde van streef- en interventiewaarden voor grondwater. 
3. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen 

die de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te 

worden verminderd. 
 

Bij de bespreking van de resultaten wordt de volgende gradatie aangehouden: 
 Niet verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties beneden de 

landelijke achtergrondwaarden danwel voor grondwater beneden de streefwaarden; 

 Licht verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de landelijke 
achtergrondwaarden (of voor grondwater streefwaarden) maar beneden de tussenwaarden; 

 Matig verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de tussen-
waarden maar kleiner dan de interventiewaarden; 

 Sterk verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de inter-

ventiewaarden. 
 

De interventiewaarde voor asbest in (water)bodem betreft 100 mg/kg ds 
(serpetijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). De 

restconcentratienorm voor toepassing en het hergebruik van alle asbestbevattende materialen 
(inclusief grond, baggerspecie en puingranulaat) is vastgesteld op 100 mg/kg (gewogen). In 

het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 

3 bij de Circulaire bodemsanering 2009, is geregeld wanneer er voor een bodemverontreiniging 
met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor een 

bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van 
het geval niet van toepassing. Op basis van het protocol asbest dient bij ernstige 

verontreiniging te worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van 

de bodemverontreiniging met asbest. Voor het toepassen van het ‘protocol asbest’ gelden de 
volgende uitgangspunten: 

 Het protocol heeft alleen betrekking op (water)bodem, grond en baggerspecie;  
 Het protocol is alleen van toepassing indien er sprake is van een bodemverontreiniging met 

asbest, waarbij asbest aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 
mg/kg d.s. gewogen (concentratie serpentijn + 10 x concentratie amfibool). Opgemerkt 

wordt dat bij asbest in (water)bodem, grond en baggerspecie alleen over ‘verontreiniging’ 

wordt gesproken als de interventiewaarde wordt overschreden; 
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 Het protocol is alleen van toepassing op historische asbest verontreinigingen (die voor 

1993 zijn ontstaan) in (water)bodem, grond en baggerspecie die niet op basis van de 
zorgplicht dienen te worden gesaneerd1;  

 Het protocol heeft betrekking op de huidige en toekomstige situatie.  

 
Op materialen met een lagere asbestconcentratie (100 mg/kg gewogen) worden de voor-

schriften van het Arbeidsomstandigheden Besluit en Asbestverwijderingsbesluit geacht niet van 
toepassing te zijn. 

 
4.2 Resultaten aanvullend bodemonderzoek 

 

4.2.1 Analyseresultaten 
De volledige toetsing van de analyseresultaten heeft plaatsgevonden in bijlage 7. Bij de toetsing 

is rekening gehouden met verhoogde rapportagegrenzen van de eisen uit de AS3000. Hierdoor 
is een aantal waarden waaraan getoetst wordt strenger dan het niveau waarop gemeten wordt. 

Bij de interpretatie van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ wordt ervan uitgaan dat 

de kwaliteit voldoet aan de betreffende toetsingswaarde.  
 

4.2.2 Toetsingsresultaten aanvullend bodemonderzoek 
 

In tabel 4.1 zijn de resultaten van de toetsing samengevat. 
 
Tabel 4.1: Samenvatting toetsingsresultaten grond 

Monster- 
code 

Omschrijving Toetsing Wbb Toets Bbk  

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving  > aw2000 > T > IW Actuele bodem 
kwaliteit 

101-1 0,00 - 0,50 Zand, zwak puinhoudend PAK (10 VROM) - - Achtergrondwaarde 

104-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin - - - Achtergrondwaarde 

105-2 0,50 - 1,00 Zand - - - Achtergrondwaarde 

106-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin Kwik, lood, minerale 
olie, PCB’s (som 7) 

PAK (10 
VROM) 

- Niet toepasbaar 

108-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin Kwik, lood, PAK (10 
VROM) 

- - Industrie 

 
4.3 Resultaten verkennend onderzoek asbest in grond 

 

4.3.1 Analyse grove fractie 
In tabel 4.2 is het resultaat van de bij de geïnspecteerde sleuven verzamelde asbestverdachte 

materialen (materiaalverzamelmonsters) weergegeven en de voor deze fractie berekende 
concentraties gewogen asbest.  
 
Tabel 4.2: Overzicht bepaling materiaalverzamelmonsters (grove fractie > 16 mm) 

Monster 
Code 

Gaten en 
diepte  
(cm-mv) 

Type en 
aantal 
deeltjes 

Massa 
materiaal 

(gram) 

Percentage asbest 
in materiaal in % 

1) 

Hechtgebonden Totale gewicht 
asbest (gram) 

Deellocatie 1: Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 

A G03-A mvm 1 0,00 – 0,02 2 x plaat 
(grijs) 

15 10-15 % CHR Goed 2 

A G05-A mvm 2 0,00 – 0,02 10 x plaat 
(grijs) 

50 n.a. n.a. n.a. 

Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou) 

B G10-B mvm 2 0,00 – 0,02 1 x golfplaat 
(grijszwart 

15 10-15 % CHR Goed 2 

                                                
1 Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met asbest, die zijn ontstaan vanaf 1993, dienen (ongeacht  het asbest  
  gehalte) voor zover redelijkerwijs mogelijk is, volledig verwijderd te worden. Volledig verwijderen betekent in het   
  geval van asbest dat de verontreiniging tot de nul-waarde (detectiegrens) dient te worden verwijderd. 
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Monster 
Code 

Gaten en 
diepte  
(cm-mv) 

Type en 
aantal 
deeltjes 

Massa 
materiaal 

(gram) 

Percentage asbest 
in materiaal in % 

1) 

Hechtgebonden Totale gewicht 
asbest (gram) 

t.p.v. dump) 

B G11-mvm1 0,00 – 0,02 46 x plaat 
(grijszwart) 

3.090 10-15 % CHR Goed 390 

Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 

C G107-C mvm1 0,00 – 0,02 1 x buis 
(roodgrijs) 

25 n.a. n.a. n.a. 

C G107-C mvm2 0,00 – 0,02 1 x plaat 
(grijs) 

10 n.a. n.a. n.a. 

C G107-C mvm3 0,00 – 0,02 2 x plaat 
(grijsgeel) 

15 2-5 % CHR Goed 1 

1)  : n.a. = niet aantoonbaar 
   CHR = chrysotiel (witte asbest); 
   AMO = amosiet (bruin asbest); 
2)  : Serpentijn asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie. 
 

4.3.2 Analyse analysemonsters fijne fractie 
In tabel 4.3 zijn de resultaten van de geanalyseerde grondmonsters samengevat weergegeven. 

De asbestconcentraties, uitgedrukt in mg/kg droge stof, zijn bepaald voor de totale hoeveelheid 
grond die per monster in behandeling is genomen. Op de analysecertificaten staan de boven-

grenzen van de analyses vermeld. Deze gelden als detectiegrenzen en zijn qua hoogte af-

hankelijk van de onderzochte monstervolumes en de samenstelling van de monsters.  
 
Tabel 4.3: Overzicht analyse grondmonsters (fijne fractie < 16 mm) 

Monster 
Code 

Sleuf en diepte (cm-mv) Omschrijving Type en 
aantal 

deeltjes1) 

Hechtge- 
bonden 

Totaal asbest 
(mg/kg) 2) 

Deellocatie 1: Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 

A G01-A1 G1,G2 
0,00 – 0,50 

Zand, sporen puin n.a. n.a. < 1,0 

A G03-A2 G3 
0,00 – 0,50 

Zand, matig puin- en grindhoudend 12 x CHR Goed 33 

A G04-A4 G4,G6 
0,00 – 0,50 

Zand 1 x CHR Goed 4,8 

A G05-A3 G5 
0,00 – 0,50 

Zand, matig puinhoudend n.a. n.a. < 1,0 

Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou) 

B G10-B1 G10, G12 
0,10 – 0,50 

Zand, zwak grindhoudend n.a. n.a. < 1,0 

B G11-B2 G11 
0,10 – 0,50 

Zand, zwak grindhoudend 2 x CHR Goed 0,21 

B G13-B3 G13, G14 
0,05 – 0,50 

Zand, zwak grind- en puinhoudend n.a. n.a. < 1,0 

B G15-B4 G15, G16, G17 
0,05 – 0,50 

Zand, zwak grindhoudend n.a. n.a. < 1,0 

B G20-B6 G20, G21, G22 
0,00 – 0,50 

Zand, matig grindhoudend n.a. n.a. < 2,0 

B G23-B7 G23, G24 
0,00 – 0,50 

Zand, zwak grindhoudend n.a. n.a. < 2,0 

Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 

C G100-C1 G100, G101, G102, G103 
0,00 – 0,50 

Zand, zwak puinhoudend, sporen 
kolen, matig grindig, sporen glas 

n.a. n.a. < 1,0 

C G104-C2 G104, G105, G106 
0,00 – 0,50 

Zand, matig grindig, zwak 
puinhoudend, stukje dakleer 

n.a. n.a. < 1,0 

C G107-C3 G107, G108, G109, G110 
0,00 – 0,50 

Zand, matig grindig, zwak 
puinhoudend 

n.a. n.a. < 1,0 

1)  : CHR = chrysotiel (witte asbest) / CRO = chrocidoliet (blauwe asbest) 
2)  : Serpentijnasbest concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie; 
n.a. : Niet aantoonbaar. 
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4.4 Bespreking van de resultaten 

 
4.4.1 Resultaten aanvullend bodemonderzoek 
Bij het verrichten van de boringen is geconstateerd dat de bodem ter plaatse van de 

onderzoekslocatie heterogeen fysisch verontreinigd is met sporen puin in de vorm van brokjes 
beton, asfalt, stukjes dak- en/of vijverleer en verband hout. Niet eenduidig is vast te stellen of 

de betreffende verontreiniging met PAK (10 VROM) en zink een samenhang vertoont met 
genoemde bodemvreemde bijmengingen. Hierbij is het daarnaast opmerkelijk dat in het 

geanalyseerde mengmonster gedurende het verkennend bodemonderzoek (AGEL adviseurs 
B.V., 2013), in relatie tot de sterk verontreinigde waterbodem (Koenders & Partners adviseurs 

en procesmanagers B.V., 2011), eveneens de individuele componenten fenantreen en 

fluoranteen van de somparameter PAK (10 VROM) in verhoogde gehalten aanwezig zijn. 
Daarnaast is eveneens zink en minerale olie verhoogd aanwezig. Het vooronderzoek heeft geen 

duidelijkheid verschaft over wat met de betreffende waterbodem uit de destijds aanwezige 
waterpartij is gebeurd. 

  

Uit de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek blijkt dat enkel ter plaatse van boring 
106 (traject 0,00 – 0,50 m-mv) de tussenwaarde voor PAK (10 VROM) wordt overschreden. De 

tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetoonde verontreiniging met PAK (10 VROM) 
boven de interventiewaarde en zink boven de tussenwaarden (boring C11; bodemtraject 0,0 – 

0,5 m-mv) is in horizontale richting begrensd door de boringen 101, 104, 106 en 108. In de 
verticale richting is de verontreiniging begrensd op 0,5 meter minus maaiveld (boring 105, 

bodemtraject 0,50 tot 1,00 meter beneden maaiveld). 

 
Het bodemvolume verontreinigde grond met gehalten aan PAK (10 VROM) boven de 

interventiewaarde bedraagt, uitgaande van een verontreinigingcontour van circa 20 m2 en een 
bijbehorende dikte van 0,50 meter minus maaiveld, circa 10 m3. Hiermee wordt het 

volumecriterium van 25 m3 bodemvolume grond met gehalten boven de interventiewaarde niet 

overschreden. Vastgesteld is dat er geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en dat er daarmee geen sprake is van een saneringsnoodzaak. 

 
4.4.2 Resultaten verkennend onderzoek asbest in grond 
 

Deellocatie 1: Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
Door het visueel en analytisch aantreffen van asbesthoudend materiaal op het maaiveld ter 

plaatse van gat G03 en G05 en in de grond ter plaatse van de gaten G3, G4 en G6 dient de 
locatie te worden aangemerkt als een voor asbest verdachte locatie. Het separaat 

geanalyseerde monster van het asbestverdachte plaatmateriaal uit G5 is niet asbesthoudend 
gebleken. In het betreffende grondmengmonster van gat G5 is eveneens geen asbest 

aangetroffen. 

 
Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek dient de gestelde hypothese 

‘voor bodemverontreiniging, verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld’ derhalve formeel te worden bevestigd.  

 
Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou) 
Door het visueel en analytisch aantreffen van asbesthoudend materiaal op het maaiveld ter 

plaatse van gat G10 (ter plaatse van aangetroffen dump) en G11 en in de grond ter plaatse van  
gat G11 dient het westelijke gedeelte van de onderzoekslocatie te worden aangemerkt als een 

voor asbest verdachte locatie. Het asbest wat ter plaatse van de dumplocatie is aangetroffen 
betreft hetzelfde plaatmateriaal als wat aanwezig is op het maaiveld en in de bodem ter plaatse 

van G11. In de overige vijf geanalyseerde grondmonsters verdeeld over het overige deel van de 
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onderzoekslocatie is analytisch geen asbest aangetoond. Hier zijn visueel eveneens geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen.  
 

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek dient de gestelde hypothese 

‘voor bodemverontreiniging, verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld’ derhalve formeel te worden bevestigd.  

 
Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Door het visueel en analytisch aantreffen van asbesthoudend materiaal op het maaiveld ter 
plaatse van gat G107 dient locatie te worden aangemerkt als een voor asbest verdachte locatie. 

In de drie geanalyseerde grondmengmonsters is geen asbest aangetroffen. 

 
Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek dient de gestelde hypothese 

‘voor bodemverontreiniging, verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld’ derhalve formeel te worden bevestigd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, mede 

gezien de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken (AGEL adviseurs B.V., 2013 en 

Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers B.V., 2011) en de in onderhavig onderzoek 
gehanteerde strategie dat het niet aannemelijk is dat er op de onderzoekslocatie sprake is van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging met betrekking tot het voorkomen van asbest. 
Hierbij is het niet uit te sluiten dat ter plaatse sporadisch asbesthoudend en/of asbestverdacht 

plaatmateriaal kan worden aangetroffen. Mocht dit het geval zijn wordt geadviseerd dit 
materiaal middels ‘handpicking’ te verwijderen en op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze 

af te voeren. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde aanvullend bodem- en verkennend onderzoek 

asbest in grond wordt het volgende geconcludeerd: 
 

 Deellocatie 1: Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
Het visueel en analytisch aantreffen van asbesthoudend materiaal op het maaiveld ter plaatse 

van gat G03 en G05 en in de grond ter plaatse van de gaten G3, G4 en G6 geeft aanleiding tot 
het verrichten van een nader onderzoek naar asbest in bodem. Het doel van het nader 

onderzoek is het vaststellen van de aard en de omvang van de bodemverontreiniging en het 

bepalen van het gemiddelde gehalte aan asbest per ruimtelijke eenheid op basis van een 
systematisch uitgevoerde visuele inspectie in combinatie met een steekproefsgewijze 

monsterneming. 
 
 Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou) 
Het visueel en analytisch aantreffen van asbesthoudend materiaal op het maaiveld ter plaatse 
van gat G10 (ter plaatse van aangetroffen dump) en G11 en in de grond ter plaatse van gat 

G11 geeft aanleiding tot het verrichten van een nader onderzoek naar asbest in bodem ter 
plaatse van het westelijke deel van de onderzoekslocatie. Ter plaatse van het overige 

terreindeel is visueel en analytisch geen asbest waargenomen. Het doel van het nader 
onderzoek is het vaststellen van de aard en de omvang van de bodemverontreiniging en het 

bepalen van het gemiddelde gehalte aan asbest per ruimtelijke eenheid op basis van een 

systematisch uitgevoerde visuele inspectie in combinatie met een steekproefsgewijze 
monsterneming. 
 
 Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Uit de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek blijkt dat enkel ter plaatse van boring 

106 (traject 0,00 – 0,50 m-mv) de tussenwaarde voor PAK (10 VROM) wordt overschreden. De 
tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetoonde verontreiniging met PAK (10 VROM) 

boven de interventiewaarde en zink boven de tussenwaarde (boring C11; bodemtraject 0,0 – 
0,5 m-mv) is in horizontale richting begrensd door de boringen 101, 104, 106 en 108. In de 

verticale richting is de verontreiniging begrensd op 0,5 meter minus maaiveld (boring 105, 

bodemtraject 0,50 tot 1,00 meter beneden maaiveld). Het bodemvolume verontreinigde grond 
met gehalten aan PAK (10 VROM) boven de interventiewaarde bedraagt, uitgaande van een 

verontreinigingcontour van circa 20 m2 en een bijbehorende dikte van 0,50 meter minus 
maaiveld, circa 10 m3. Hiermee wordt het volumecriterium van 25 m3 bodemvolume grond met 

gehalten boven de interventiewaarde niet overschreden. Vastgesteld is dat er geen sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dat er daarmee geen sprake is van een 

saneringsnoodzaak. 

Met betrekking tot het verkennend asbestonderzoek dient te worden geconcludeerd dat ter 
plaatse van gat G107 asbesthoudend materiaal op het maaiveld is aangetroffen. In de 

onderzochte grondmonsters is geen asbest aangetoond. Gezien de resultaten van de eerder 
uitgevoerde onderzoeken en de in onderhavig onderzoek gehanteerde strategie is het niet 

aannemelijk is dat er op de onderzoekslocatie sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met betrekking tot het voorkomen van asbest. Hierbij is het niet uit te 
sluiten dat ter plaatse sporadisch asbesthoudend en/of asbestverdacht plaatmateriaal kan 

worden aangetroffen. Mocht dit het geval zijn wordt geadviseerd dit materiaal middels 
‘handpicking’ te verwijderen en op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze af te voeren. 

 
Opmerkingen 
Opgemerkt wordt dat dit onderzoek geen bewijsmiddel is zoals bedoeld in het Besluit 

bodemkwaliteit voor toepassing van grond elders. Voor de definitieve kwaliteitsbepaling van 
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grond die vrijkomt van de onderzoekslocatie kan afhankelijk van de bestemming en toepassing 

bij afvoer van de grond een partijkeuring noodzakelijk zijn (AP04). De gemeente is bevoegd 
gezag inzake grondverzet en toepassing van grond binnen de restricties en voorwaarden van de 

bodemkwaliteitskaart. Hiervoor geldt een meldingsprocedure. 
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6 NORMERING EN BETROUWBAARHEID 

 
 

De volgende documenten hangen samen met verricht bodemonderzoek conform de NEN 5740:   

 NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de conservering en 
behandeling van watermonsters; 

 NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de 
uitvoering van milieukundig bodemonderzoek; 

 NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 
 NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 

anorganische parameters in grond; 

 NEN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek in 
waterbodem; 

 NEN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek; 

 NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie; 

 NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater; 
 NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van 

vluchtige verbindingen; 
 NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht; 

 NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden. 
 

Het onderhavige bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen 

en in het kader van de BRL 2000 van toepassing zijnde protocollen. Het uitgevoerde bodem-
onderzoek is gebaseerd op de thans beschikbare informatie en de hieruit afgeleide onderzoeks-

strategie. Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en reproduceer-
baarheid van het onderzoek kunnen ten gevolge van heterogeniteit in de bodem en onvolledige 

informatie buiten de schuld van AGEL Adviseurs afwijkingen in de verkregen resultaten voor-

komen. Er blijft altijd een kans aanwezig dat een op de locatie aanwezige verontreiniging niet 
wordt vastgesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samen-

stellen van (meng-)monsters. Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde 
onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de grond- en 

grondwaterkwaliteit worden beïnvloed door bijvoorbeeld grondverzetwerkzaamheden zoals de 

aanvoer van grond van elders, opslag van milieubelastende producten, calamiteiten of ver-
spreiding van verontreiniging vanaf nabij gelegen terreinen. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voor-
zichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  

 
AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. AGEL 

adviseurs heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoeks-

locatie waarop het onderzoek betrekking heeft. AGEL adviseurs heeft als onderzoeksbureau 
vastgelegd in haar kwaliteitszorgsysteem dat de (mogelijke) beïnvloeding van werknemers door 

derden te allen tijde dient te worden vastlegt en vermeld. Mocht hiervan sprake zijn en heeft dit 
invloed op de onderzoeksstrategie dan wordt dit in de verslaglegging en rapportage vermeld. 

AGEL adviseurs garandeert hiermee dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is 

uitgevoerd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 
 

 

LOCATIEKAART 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 
 

 

KADASTRALE GEGEVENS  



Kadastraal bericht object 1 

Betreft: VEENENDAAL B 8635  29-1-2013 
  bij Zandheuvelweg 5  VEENENDAAL 17:21:35 

Uw referentie: 20120450cb 
Toestandsdatum: 28-1-2013 

Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: VEENENDAAL B 8635  

  Grootte: 1 ha 99 a 52 ca 

  Coördinaten: 164957-447412 

  
Omschrijving kadastraal 

object: 
TERREIN (GRASLAND) 

  Locatie: bij Zandheuvelweg 5  
  VEENENDAAL 

  Ontstaan op: 5-3-2009 
  

  Ontstaan uit: VEENENDAAL B 7655 gedeeltelijk  
  

Aantekening kadastraal object  

  KWALITATIEVE VERBINTENIS 
  Ontleend aan: HYP4  55240/3    d.d. 12-8-2008   

  
Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 

kadastrale registratie. 
  

 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Landgoed Prattenburg Bv  

  Cuneraweg 420  
  3911 RW  RHENEN 

  Zetel: RHENEN 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  55240/3    d.d. 12-8-2008   

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

VEENENDAAL B 7655 gedeeltelijk 

  
 

Gerechtigde  

 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

  Gemeente Veenendaal  

  Raadhuisplein 1  

  3901 GA  VEENENDAAL 

  Postadres: Postbus: 1100 
  3900 BC  VEENENDAAL 

  Zetel: VEENENDAAL 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  12951/123 reeks UTRECHT    d.d. 10-2-2003   

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 
Betreft: VEENENDAAL B 8636  29-1-2013 

  Zandheuvelweg 5  3904 MD VEENENDAAL 17:22:47 

Uw referentie: 20120450cb 
Toestandsdatum: 28-1-2013 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=8635&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=7655&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55240&nummer=3&z=HYPERLINK+STUK&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146177843&subjectnummer=6614396158&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Landgoed%20Prattenburg%20Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55240&nummer=3&z=HYPERLINK+STUK&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109229&subjectnummer=6602138632&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente%20Veenendaal&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=12951&nummer=123&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: VEENENDAAL B 8636  

  Grootte: 54 a 86 ca 
  Coördinaten: 165001-447499 

  
Omschrijving kadastraal 
object: 

WONEN (AGRARISCH) ERF - TUIN 

  Locatie: Zandheuvelweg 5  

  3904 MD  VEENENDAAL 
  Ontstaan op: 5-3-2009 

  
  Ontstaan uit: VEENENDAAL B 7655 gedeeltelijk  

  
Aantekening kadastraal object  

  LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 

  Ontleend aan: ATG  75248   d.d. 9-9-2011   
  

Publiekrechtelijke beperkingen  
  Beschermd monument, Gemeentewet 

  Ontleend aan: 150 datum in werking 9-9-2008 

  (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie) 
  Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Veenendaal 

  
  

 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  De heer Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck 

  Cuneraweg 420  
  3911 RW  RHENEN 

 
Geboren op: 22-02-1928 

 
Geboren te: 'S-HERTOGENBOSCH 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  
  Recht ontleend aan: HYP4  6790/57 reeks UTRECHT    d.d. 7-6-1991   

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

VEENENDAAL B 3573 gedeeltelijk 

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND 

 
Ontleend aan: BSA  506/17001  reeks UTRECHT d.d. 14-6-2005 

  
  

 

Gerechtigde  

 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

  Gemeente Veenendaal  

  Raadhuisplein 1  
  3901 GA  VEENENDAAL 

  Postadres: Postbus: 1100 
  3900 BC  VEENENDAAL 

  Zetel: VEENENDAAL 

  
  Recht ontleend aan: HYP4  12951/123 reeks UTRECHT    d.d. 10-2-2003   

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=8636&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=7655&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=133561478&subjectnummer=6600035160&voornaam=Lodewijk%20Henrick%20Johan%20Mari&voorvoegsel=van&naam=Asch%20van%20Wijck&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=6790&nummer=57&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109229&subjectnummer=6602138632&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente%20Veenendaal&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=12951&nummer=123&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


Kadastraal bericht object 2 

Betreft: RHENEN G 1385  29-1-2013 
     17:25:27 

Uw referentie: 20120450cb 
Toestandsdatum: 28-1-2013 

Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: RHENEN G 1385  

  Grootte: 1 ha 35 a 

  Coördinaten: 165928-445513 

  
Omschrijving kadastraal 

object: 
TERREIN (NATUUR) 

  Ontstaan op: 16-9-1987 
  

Aantekening kadastraal object  
  KWALITATIEVE VERBINTENIS 

  Ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   
  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

  
 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Landgoed Prattenburg Bv  

  Cuneraweg 420  

  3911 RW  RHENEN 

  Zetel: RHENEN 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

RHENEN G 1385  

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

 

Kadastraal bericht object 3 

Betreft: RHENEN H 6842  29-1-2013 

  Veenendaalsestraatweg 65  3921 EB ELST UT 17:28:31 
Uw referentie: 20120450cb 

Toestandsdatum: 28-1-2013 
Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: RHENEN H 6842  

  Grootte: 14 ha 96 a 50 ca 

  Coördinaten: 163555-444626 

  
Omschrijving kadastraal 
object: 

WONEN TERREIN (NATUUR) 

  Locatie: Veenendaalsestraatweg 65  
  3921 EB  ELST UT 

  Ontstaan op: 27-4-2005 

  
  Ontstaan uit: RHENEN H 6466 gedeeltelijk  

  
Aantekening kadastraal object  

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=G&perceelnummer=1385&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146177843&subjectnummer=6614396158&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Landgoed%20Prattenburg%20Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=H&perceelnummer=6842&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=H&perceelnummer=6466&index_letter=D&index_nummer=5&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


  LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 

  Ontleend aan: ATG  75239   d.d. 29-8-2011   

  
  KWALITATIEVE VERBINTENIS 

  Ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   
  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

  
 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Landgoed Prattenburg Bv  

  Cuneraweg 420  

  3911 RW  RHENEN 
  Zetel: RHENEN 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

RHENEN H 6466 gedeeltelijk 

  
 

Gerechtigde  

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

  Gemeente Rhenen  

  Nieuwe Veenendaalseweg 75  
  3911 MG  RHENEN 

  Postadres: Postbus: 201 
  3910 AE  RHENEN 

  Zetel: RHENEN 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  3956/67 reeks UTRECHT    d.d. 20-12-1979   

  
 

Gerechtigde  

 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL  

  Vitens N.V.  

  Reactorweg 47  

  3542 AD  UTRECHT 
  Zetel: UTRECHT 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  53300/64    d.d. 17-10-2007   
  

 

Einde overzicht 
 

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

 

 

 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146177843&subjectnummer=6614396158&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Landgoed%20Prattenburg%20Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109205&subjectnummer=6602136814&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente%20Rhenen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=3956&nummer=67&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=254268777&subjectnummer=6614940607&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Vitens%20N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53300&nummer=64&z=HYPERLINK+STUK&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 
 

 

SITUATIETEKENING MET BOORPUNTEN 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 
 

 

BOORBESCHRIJVINGEN 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: 20120450-01

Projectnaam: Landgoed Prattenburg te Veenendaal

'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 100

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, zwak 
puinhoudend, antropogeen, zwak 
wortelhoudend, grijsbruin

-0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, geelgrijs

-1,00

Boring: 101

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, antropogeen, 
grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelgrijs

-1,00

Boring: 102

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, antropogeen, grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelgrijs

-1,00

Boring: 103

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, sporen 
puin, antropogeen, sporen wortels, 
gebiedseigen, grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, geelgrijs

-1,00

Boring: 104

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, sporen 
puin, antropogeen, sporen wortels, 
gebiedseigen, grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, geelgrijs

-1,00

Boring: 105

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, antropogeen, 
sporen glas, antropogeen, sporen 
asfalt, antropogeen, grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelgrijs

-2,00

Boring: 106

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, antropogeen, grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelgrijs

-1,00

Boring: 107

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, antropogeen, grijsbruin

-0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geelgrijs

-1,00



Projectcode: 20120450-01

Projectnaam: Landgoed Prattenburg te Veenendaal

'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 108

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, antropogeen, grijsbruin

-0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geelgrijs

-1,00

Boring: 109

Datum: 25-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, antropogeen, grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelgrijs

-1,00

Boring: A G01

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen puin, antropogeen, grijsgeel

-0,50

Boring: A G02

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
grijsgeel

-0,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijszwart

-0,50

Boring: A G03

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, matig grindhoudend, 
gebiedseigen, grijsbruin

-0,50

Boring: A G04

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin

-0,50

Boring: A G05

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, bruinoranje

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin

-2,00

Boring: A G06

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Klinkers
-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, gebiedseigen, 
sporen puin, antropogeen, grijsgeel-0,50

Boring: A G07

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, grijsbruin

-0,50

Boring: A G08

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsgeel

-0,50



Projectcode: 20120450-01

Projectnaam: Landgoed Prattenburg te Veenendaal

'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: A G09

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsgeel

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin

-2,00

Boring: A G10

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel

-0,50

Boring: A G11

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel

-0,50

Boring: A G12

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel

-0,50

Boring: B G10

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G11

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geelgrijs

-2,00

Boring: B G12

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, sporen 
glas, antropogeen, donkerbruin

-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G13

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
zwak puinhoudend, antropogeen, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G14

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G15

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50



Projectcode: 20120450-01

Projectnaam: Landgoed Prattenburg te Veenendaal

'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: B G16

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G17

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G18

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

B5

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelgrijs

-2,00

Boring: B G19

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G20

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

B6

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G21

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G22

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Boring: B G23

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

B7

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geelgrijs

-2,00

Boring: B G24

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, 
donkerbruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
bruingeel

-0,50

Boring: C G100

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin

-0,50



Projectcode: 20120450-01

Projectnaam: Landgoed Prattenburg te Veenendaal

'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: C G101

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, antropogeen, 
sporen kolen, grijsbruin

-0,50

Boring: C G102

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, grijsbruin

-0,50

Boring: C G103

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, zwak 
puinhoudend, antropogeen, 
sporen glas, antropogeen, sporen 
kolen, grijsbruin

-0,50

Boring: C G104

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, grijsbruin

-0,50

Boring: C G105

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig

-2,00

Boring: C G106

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, zwak 
puinhoudend, antropogeen, 
grijsbruin, stukje dakleer

-0,50

Boring: C G107

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, oranjebruin

-0,50

Boring: C G108

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin

-0,50

Boring: C G109

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, grijsbruin

-0,50

Boring: C G110

Datum: 24-7-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, zwak 
puinhoudend, antropogeen, 
bruinoranje

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, geelgrijs

-2,00
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ANALYSECERTIFICATEN 

 

 



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer E. Kivits
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20120450-01-Landgoed Prattenburg te Veenendaal
Ons kenmerk : Project 457507
Validatieref. : 457507_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YQRD-QTEX-TZXR-GZOI
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 2 augustus 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 98,7 94,1 96,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,1 2,1 1,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,3 2,0 1,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 11 < 10 15
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 4 4 5
S zink (Zn) mg/kg ds 23 < 20 34

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,48 0,19 0,17
S anthraceen mg/kg ds 0,15 0,16 0,09
S fluoranteen mg/kg ds 0,63 0,33 0,25
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,17 0,12 0,08
S chryseen mg/kg ds 0,31 0,16 0,13
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,14 0,13 0,08
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,16 0,12 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,11 0,09 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 0,07 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 2,3 1,4 0,98

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 457507
Project omschrijving : 20120450-01-Landgoed Prattenburg te Veenendaal
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
3036359 = 101-1
3036360 = 104-1
3036361 = 105-2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/07/2013 25/07/2013 25/07/2013
Ontvangstdatum opdracht : 25/07/2013 25/07/2013 25/07/2013
Startdatum : 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013
Monstercode : 3036359 3036360 3036361
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YQRD-QTEX-TZXR-GZOI Ref.: 457507_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 97,4 94,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,1 5,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,4 2,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 24 42
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 7,1 14
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,25 0,12
S lood (Pb) mg/kg ds 42 41
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 4 6
S zink (Zn) mg/kg ds 36 40

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 110 64

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,15 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 5,8 2,1
S anthraceen mg/kg ds 1,7 0,61
S fluoranteen mg/kg ds 5,4 2,0
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,7 0,79
S chryseen mg/kg ds 2,5 0,84
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 1,6 0,52
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,6 0,53
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,89 0,26
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,86 0,25

S som PAK (10) mg/kg ds 22 7,9

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,002 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,008 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 457507
Project omschrijving : 20120450-01-Landgoed Prattenburg te Veenendaal
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
3036362 = 106-1
3036363 = 108-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/07/2013 25/07/2013
Ontvangstdatum opdracht : 25/07/2013 25/07/2013
Startdatum : 26/07/2013 26/07/2013
Monstercode : 3036362 3036363
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YQRD-QTEX-TZXR-GZOI Ref.: 457507_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 457507
Project omschrijving : 20120450-01-Landgoed Prattenburg te Veenendaal
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YQRD-QTEX-TZXR-GZOI Ref.: 457507_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3036362
Project omschrijving : 20120450-01-Landgoed Prattenburg te Veenendaal
Uw referentie : 106-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 16 %
2) fractie C19 - C29 51 %
3) fractie C29 - C35 25 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YQRD-QTEX-TZXR-GZOI Ref.: 457507_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3036363
Project omschrijving : 20120450-01-Landgoed Prattenburg te Veenendaal
Uw referentie : 108-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 41 %
3) fractie C29 - C35 43 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 64 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YQRD-QTEX-TZXR-GZOI Ref.: 457507_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

3036359 101-1 101 0-0.5 1402249AA

3036360 104-1 104 0-0.5 1402226AA

3036361 105-2 105 0.5-1 1402242AA

3036362 106-1 106 0-0.5 1402218AA

3036363 108-1 108 0-0.5 1402241AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 457507
Project omschrijving : 20120450-01-Landgoed Prattenburg te Veenendaal
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YQRD-QTEX-TZXR-GZOI Ref.: 457507_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 457507
Project omschrijving : 20120450-01-Landgoed Prattenburg te Veenendaal
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YQRD-QTEX-TZXR-GZOI Ref.: 457507_certificaat_v1



Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313833

r009030197d

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G01-A1
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 11,838

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,066 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,131 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,139 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,226 0,000 0 33,9 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,721 0,000 0 14,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 10,188 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 11,471 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113044

Droge stof 96,9 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen

Pagina 1 / 14
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

mailto:asbest@rps.nl
http://www.rps.nl


Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313834

r009030198e

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G03-A2
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 12,706

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 33

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,275 2,664 2 100,0 332,9 - - 332,9 - 332,9
#4-8 mm 0,281 0,503 4 100,0 62,9 - - 62,9 - 62,9
#2-4 mm 0,234 0,110 6 100,0 13,7 - - 13,7 - 13,7
#1-2 mm 0,356 0,000 0 25,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,032 0,000 0 10,2 - - - - - -
#< 0,5 mm 10,240 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 12,417 3,276 12 409,6 - - 409,6 - 409,6

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 33 - - 33 - 33
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 26 - - 26 - 26
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 40 - - 40 - 40

Monsternummer: 13-113045

Droge stof 97,7 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%
Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313832

r0090302015

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G04-A4
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,669

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 4,8

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,074 0,347 1 100,0 43,4 - - 43,4 - 43,4
#4-8 mm 0,094 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,130 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,296 0,000 0 32,4 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,908 0,000 0 14,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,500 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,001 0,347 1 43,4 - - 43,4 - 43,4

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 4,8 - - 4,8 - 4,8
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 3,9 - - 3,9 - 3,9
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 5,8 - - 5,8 - 5,8

Monsternummer: 13-113046

Droge stof 84,4 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313835

r009030199f

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G05-A3
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 12,278

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,862 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,655 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,439 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,458 0,000 0 24,6 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,964 0,000 0 16,2 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,308 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 11,686 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113047

Droge stof 95,2 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313831

r0090302042

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G10-B1
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 8,316  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,065 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,104 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,111 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,285 0,000 0 37,6 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,637 0,000 0 19,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,671 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 7,872 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113048

Droge stof 94,7 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313830

r0090302105

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G11-B2
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,718

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 0,21

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,093 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,143 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,147 0,018 2 100,0 2,2 - - 2,2 - 2,2
#1-2 mm 0,275 0,000 0 35,8 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,099 0,000 0 13,6 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,485 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,240 0,018 2 2,2 - - 2,2 - 2,2

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 0,21 - - 0,21 - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 0,17 - - 0,17 - <1,0
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 0,26 - - 0,26 - <1,0

Monsternummer: 13-113049

Droge stof 95,5 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313829

r0090302053

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G13-B3
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 8,434  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,005 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,075 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,080 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,196 0,000 0 52,6 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,678 0,000 0 18,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,135 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 7,168 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113050

Droge stof 85,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313828

r0090302064

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G15-B4
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,492

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,091 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,120 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,110 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,209 0,000 0 33,1 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,779 0,000 0 13,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,807 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,114 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113051

Droge stof 96,4 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313827

r0090302086

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G20-B6
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,109

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,203 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,199 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,180 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,264 0,000 0 23,3 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,562 0,000 0 10,9 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,589 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 7,995 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113052

Droge stof 79,1 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313826

r0090302075

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G23-B7
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 8,189  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,129 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,183 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,120 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,279 0,000 0 28,7 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,611 0,000 0 16,1 - - - - - -
#< 0,5 mm 5,955 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 7,275 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113053

Droge stof 88,8 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313825

r0090302165

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G100-C1
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 13,157

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,201 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,279 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,300 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,662 0,000 0 28,3 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,524 0,000 0 6,7 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,569 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 12,534 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113054

Droge stof 95,3 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313824

r0090302143

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G104-C2
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 12,909

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,269 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,486 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,432 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,679 0,000 0 20,7 - - - - - -
#0,5-1 mm 2,536 0,000 0 6,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,220 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 12,620 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113055

Droge stof 97,8 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1307-3052_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

02-08-2013
Opdrachtgever
98313823

r0090302154

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

A G107-C3
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 12,456

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,148 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,270 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,290 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,504 0,000 0 22,1 - - - - - -
#0,5-1 mm 2,217 0,000 0 5,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,400 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 11,829 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-113056

Droge stof 95,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-08-2013Datum rapportage

Rapportnummer: 1307-3052_01

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1307-3052
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
26-07-2013
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Analyse certificaat

V160713_1

06-08-2013Datum rapportage

Rapportnummer: 1308-0090_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

13-115801 98313849 Plaatmateriaal  Chrysotiel  10 - 15 % Goed  A G03-A mvm1

13-115802 98313848 Plaatmateriaal  Niet aantoonbaar n.v.t.  A G05-A mvm2

13-115803 98313847 Golfplaat  Chrysotiel  10 - 15 % Goed  B G10-B mvm2

13-115804 98313845 Plaatmateriaal  Niet aantoonbaar n.v.t.  C G107-C mvm1

13-115805 98313844 Plaatmateriaal  Niet aantoonbaar n.v.t.  C G107-C mvm2

13-115806 98313843 Plaatmateriaal  Chrysotiel  2 - 5 % Goed  C G107-C mvm3

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

06-08-2013
Opdrachtgever

Landgoed Prattenburg te Veenendaal
6

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1308-0090
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
01-08-2013

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Angele de Leeuw

Labcoördinator
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Analyse certificaat

V160713_1

06-08-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1308-0090_01

Monsternummer: 13-115807 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1308-0090
20120450-01
AGEL Adviseurs B.V.
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
01-08-2013

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

06-08-2013
Opdrachtgever
98313846
r0090302110 (0020456DI)

Landgoed Prattenburg te Veenendaal

B G11-MVM1
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0.00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Hechtgebondenheid Goed
Soort Materiaal Golfplaat
Aantal stukken 46
Gewicht materiaal (g) 3090

0.00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 390000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg)

Amosiet
(mg)

Crocidoliet
(mg)

Actinoliet
(mg)

Tremoliet
(mg)

Anthophylliet
(mg)

Totaal 390000 0 0 0 0 0
Ondergrens 310000 0 0 0 0 0
Bovengrens 460000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
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TOETSING ANALYSERESULTATEN  

 

 

  



Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb)

Toetsdatum : 02-08-2013versie 6.10 - 14Toetsversie

457507Certificaten

20120450-01-Landgoed Prattenburg te VeenendaalProject

1,3% (m/m ds)Lutum

1,1%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

101-1Monsteromschrijving

3036359Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714349-<20mg/kg dsbarium (Ba)

7,553,950,35-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

5429,24,3-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

91,855,619,3-<5.0mg/kg dskoper (Cu)

25,0612,580,1-<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

33718432-11mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

342312-4mg/kg dsnikkel (Ni)

30318159-23mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

100051938-<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

<0.05mg/kg dsnaftaleen

0.48mg/kg dsfenantreen

0.15mg/kg dsanthraceen

0.63mg/kg dsfluoranteen

0.17mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.31mg/kg dschryseen

0.14mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.16mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.11mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.13mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020,81,5*2.3mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,20,1020,004-0.005mg/kg dssom PCBs (7)

1/5



2% (m/m ds)Lutum

2,1%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

104-1Monsteromschrijving

3036360Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714349-<20mg/kg dsbarium (Ba)

7,593,970,35-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

5429,24,3-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

92,255,819,4-<5.0mg/kg dskoper (Cu)

25,0812,590,1-<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

33718532-<10mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

342312-4mg/kg dsnikkel (Ni)

30418259-<20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

105054540-<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

<0.05mg/kg dsnaftaleen

0.19mg/kg dsfenantreen

0.16mg/kg dsanthraceen

0.33mg/kg dsfluoranteen

0.12mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.16mg/kg dschryseen

0.13mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020,81,5-1.4mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,210,1070,004-0.005mg/kg dssom PCBs (7)

2/5



1,4% (m/m ds)Lutum

1,2%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

105-2Monsteromschrijving

3036361Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714349-<20mg/kg dsbarium (Ba)

7,553,950,35-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

5429,24,3-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

91,855,619,3-<5.0mg/kg dskoper (Cu)

25,0612,580,1-<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

33718432-15mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

342312-5mg/kg dsnikkel (Ni)

30318159-34mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

100051938-<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

<0.05mg/kg dsnaftaleen

0.17mg/kg dsfenantreen

0.09mg/kg dsanthraceen

0.25mg/kg dsfluoranteen

0.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.13mg/kg dschryseen

0.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.07mg/kg dsbenzo(a)pyreen

<0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

<0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020,751,5-0.98mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,20,1020,004-0.005mg/kg dssom PCBs (7)
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1,4% (m/m ds)Lutum

2,1%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

106-1Monsteromschrijving

3036362Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714349-24mg/kg dsbarium (Ba)

7,593,970,35-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

5429,24,3-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

92,255,819,4-7.1mg/kg dskoper (Cu)

25,0812,590,1*0.25mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

33718532*42mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

342312-4mg/kg dsnikkel (Ni)

30418259-36mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

105054540*110mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.15mg/kg dsnaftaleen

5.8mg/kg dsfenantreen

1.7mg/kg dsanthraceen

5.4mg/kg dsfluoranteen

1.7mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.5mg/kg dschryseen

1.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.6mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.89mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.86mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

40211,5**22mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,210,1070,004*0.008mg/kg dssom PCBs (7)
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2,8% (m/m ds)Lutum

5,2%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

108-1Monsteromschrijving

3036363Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

26115854-42mg/kg dsbarium (Ba)

8,764,580,4-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

58,831,74,6-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

1046322-14mg/kg dskoper (Cu)

26,0313,070,11*0.12mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

36219834*41mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

372513-6mg/kg dsnikkel (Ni)

34020366-40mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

2600134999-64mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

<0.05mg/kg dsnaftaleen

2.1mg/kg dsfenantreen

0.61mg/kg dsanthraceen

2.0mg/kg dsfluoranteen

0.79mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.84mg/kg dschryseen

0.52mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.53mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.26mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.25mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020,81,5*7.9mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,520,2650,01-0.005mg/kg dssom PCBs (7)

Opmerkingen

>  Interventiewaarde (I)***

>  Tussenwaarde (T)**

>  Achtergrondwaarde (AW)*

<= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000-

Legenda

Toetsing volgens de vigerende versie 'Regeling bodemkwaliteit' en 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzigd op 3 april 2012
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Toetsing Bodem Kwaliteit

Toetsdatum : 02-08-2013versie 6.10 - 14Toetsversie

GeneriekToetskader

Toe te passen grondGrondgebruik

457507Certificaten

20120450-01-Landgoed Prattenburg te VeenendaalProject

1,3% (m/m ds)Lutum

1,1%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

101-1Monsteromschrijving

3036359Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714249Achtergrond<20mg/kg dsbarium (Ba)

2,50,70,35Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

54104,3Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

91,826,119,3Achtergrond<5.0mg/kg dskoper (Cu)

3,340,580,1Achtergrond<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

33713332Achtergrond11mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

341312Achtergrond4mg/kg dsnikkel (Ni)

3038459Achtergrond23mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1003838Achtergrond<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

<0.05mg/kg dsnaftaleen

0.48mg/kg dsfenantreen

0.15mg/kg dsanthraceen

0.63mg/kg dsfluoranteen

0.17mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.31mg/kg dschryseen

0.14mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.16mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.11mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.13mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406,81,5Wonen2.3mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,10,0040,004Achtergrond0.005mg/kg dssom PCBs (7)

1/5



2% (m/m ds)Lutum

2,1%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

104-1Monsteromschrijving

3036360Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714249Achtergrond<20mg/kg dsbarium (Ba)

2,510,70,35Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

54104,3Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

92,226,219,4Achtergrond<5.0mg/kg dskoper (Cu)

3,340,580,1Achtergrond<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

33713432Achtergrond<10mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

341312Achtergrond4mg/kg dsnikkel (Ni)

3048459Achtergrond<20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1054040Achtergrond<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

<0.05mg/kg dsnaftaleen

0.19mg/kg dsfenantreen

0.16mg/kg dsanthraceen

0.33mg/kg dsfluoranteen

0.12mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.16mg/kg dschryseen

0.13mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406,81,5Achtergrond1.4mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,1050,0040,004Achtergrond0.005mg/kg dssom PCBs (7)

2/5



1,4% (m/m ds)Lutum

1,2%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

105-2Monsteromschrijving

3036361Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714249Achtergrond<20mg/kg dsbarium (Ba)

2,50,70,35Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

54104,3Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

91,826,119,3Achtergrond<5.0mg/kg dskoper (Cu)

3,340,580,1Achtergrond<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

33713332Achtergrond15mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

341312Achtergrond5mg/kg dsnikkel (Ni)

3038459Achtergrond34mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1003838Achtergrond<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

<0.05mg/kg dsnaftaleen

0.17mg/kg dsfenantreen

0.09mg/kg dsanthraceen

0.25mg/kg dsfluoranteen

0.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.13mg/kg dschryseen

0.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.07mg/kg dsbenzo(a)pyreen

<0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

<0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406,81,5Achtergrond0.98mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,10,0040,004Achtergrond0.005mg/kg dssom PCBs (7)
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1,4% (m/m ds)Lutum

2,1%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

106-1Monsteromschrijving

3036362Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714249Achtergrond24mg/kg dsbarium (Ba)

2,510,70,35Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

54104,3Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

92,226,219,4Achtergrond7.1mg/kg dskoper (Cu)

3,340,580,1Wonen0.25mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

33713432Wonen42mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

341312Achtergrond4mg/kg dsnikkel (Ni)

3048459Achtergrond36mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1054040Niet toepasbaar110mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.15mg/kg dsnaftaleen

5.8mg/kg dsfenantreen

1.7mg/kg dsanthraceen

5.4mg/kg dsfluoranteen

1.7mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.5mg/kg dschryseen

1.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.6mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.89mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.86mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4071,5Industrie22mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,1050,0040,004Industrie0.008mg/kg dssom PCBs (7)
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2,8% (m/m ds)Lutum

5,2%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

108-1Monsteromschrijving

3036363Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

26115654Achtergrond42mg/kg dsbarium (Ba)

2,90,810,4Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

58,810,84,6Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

1043022Achtergrond14mg/kg dskoper (Cu)

3,470,60,11Wonen0.12mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

36214334Wonen41mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

371413Achtergrond6mg/kg dsnikkel (Ni)

3409566Achtergrond40mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

2609999Achtergrond64mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

<0.05mg/kg dsnaftaleen

2.1mg/kg dsfenantreen

0.61mg/kg dsanthraceen

2.0mg/kg dsfluoranteen

0.79mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.84mg/kg dschryseen

0.52mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.53mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.26mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.25mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406,81,5Industrie7.9mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,260,010,01Achtergrond0.005mg/kg dssom PCBs (7)

Opmerkingen

Toetsing volgens de vigerende versie 'Regeling bodemkwaliteit' en 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzigd op 3 april 2012

Classificatiewonen+achtergrondwonen2x achtergrondachtergrondtotaal getoetstMonster

OverschrijdingenConclusie

Achtergrond0001113036359

Achtergrond0000113036360

Achtergrond0000113036361

Niet toepasbaar2335113036362

Industrie0113113036363
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BIJLAGE 7 
 
 
TOELICHTING EN ACHTERGROND TOETSINGSKADER
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BIJLAGE 7 

 
 
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de resultaten 
van uitgevoerd bodemonderzoek. 
 
Circulaire bodemsanering 2009  
Op 3 april 2012 is de vernieuwde Circulaire bodemsanering 2009 gepubliceerd (Staatscourant 6563) die een herziening betreft 
van de Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gepubliceerd op 7 april 2009 (Staatscourant 67). De Circulaire is van toepassing voor 
de droge bodem en sluit aan bij het Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit 
bodemkwaliteit) en aan de toetsingswaarden uit de ‘Regeling bodemkwaliteit’, Staatscourant 20 december 2007, nr. 247 / pag. 
67, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem zoals gewijzigd op 7 april 2009 (Staatscourant 67). 
 
De Circulaire gaat in op de saneringsdoelstelling en de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van een geval van 
bodemverontreiniging wordt vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden van het 
Besluit bodemkwaliteit. De gewijzigde streef- en interventiewaarden voor grondwater en gewijzigde interventiewaarden voor 
grond zijn opgenomen als bijlage in de Circulaire. Daarnaast wordt in de circulaire ingegaan op de uitwerking van de 
saneringsdoelstelling zoals die is opgenomen in de gewijzigde tekst van artikel 38 van de Wbb. Bij de uitwerking van de 
saneringsdoelstelling is aansluiting gezocht bij het Besluit bodemkwaliteit en wordt ruimte geboden voor een gebiedsgerichte 
aanpak. In de circulaire worden de volgende toetsingswaarden genoemd: 
 
Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaar-
loosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn overeenkomstig de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep grondwater. Als grens tussen diep 
en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. 
 
Interventiewaarden bodemsanering 
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier 
en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor het verontreinigingsniveau 
waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De interventiewaarden grond gelden voor droge 
bodem. Voor waterbodem zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 
(Staatscourant 20 december 2007, nr. 247) en in de Circulaire sanering waterbodems 2008 (Staatscourant 2007, nr. 245). De 
interventiewaarden grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). 
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal, niet bij regulier bodemonderzoek gangbare stoffen, zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
vastgesteld. Een interventiewaarde ontbreekt. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de 
interventiewaarden. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde en 
derhalve hier buiten beschouwing gelaten. 
 
Tussenwaarde 
Naast de toetsingswaarden uit de circulaire is bij de interpretatie van bodemonderzoek de tussenwaarden van belang.  De 
tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden uitgevoerd, omdat 
het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het gemiddelde van streef -en 
interventiewaarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de interventiewaarden. 
 
Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van 
minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Er kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet 
wordt overschreden en er toch sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Ook in het geval van verontreinigingen met 
stoffen waarvoor geen interventiewaarde is afgeleid kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. 
Als de bodem op een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet te worden 
bepaald of er met spoed dient te worden gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op 
grond van de regels voor bodemsanering. Als een gemeente een gebiedskwaliteit heeft vastgesteld op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit, dan kan de gemeente wel bevorderen dat bij bijvoorbeeld bouwactiviteiten de gebiedskwaliteit als uitgangspunt 
geldt. Als er grond moet worden toegepast kan dat ook verplicht worden gesteld. Het is echter niet zo dat bij niet ernstig 
verontreinigde grond een verplichting kan worden opgelegd op grond van de bodemregelgeving om de bodem schoner te maken. 
  
Saneringscriterium 
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot een 
vorm van saneren of beheren. Het saneringscriterium dient om vast te stellen of sanering van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met spoed dient te worden uitgevoerd. Wanneer sprake is van spoed, is het nemen van maatregelen 
verplicht. De werkwijze van het saneringscriterium geldt voor: 
� Een geval van ernstige verontreiniging; 
� Een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) 

van toepassing; 
� Huidige en voorgenomen gebruik; 
� Grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld; 
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� Alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest.  
Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch 
saneringscriterium, protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. 
 
Wanneer sanering niet met spoed hoeft plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden aangesloten bij 
maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de eigenaar of andere 
belanghebbende met het oog op gewenst gebruik van de bodem. Uiteindelijk moet het resultaat van de sanering zijn dat de 
locatie geschikt is voor het (toekomstig) gebruik. Het saneringscriterium is een instrument voor het bevoegd gezag waarmee zij 
een (schuldig) eigenaar kan verplichten tot saneren binnen een gestelde termijn. 
 
Risico’s hebben een directe relatie met het gebruik van de bodem en daarmee met de functie. Als er aan het gebruik binnen de 
aanwezige of toekomstige functie onaanvaardbare risico’s zijn verbonden staat voorop dat maatregelen zo snel mogelijk moeten 
worden genomen.  De risico’s die aanleiding kunnen zijn om met spoed te saneren worden verdeeld in: a) risico’s voor de mens, 
b) risico’s voor het ecosysteem en c) risico’s van verspreiding van verontreiniging.  
 
ad a) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de locatie een 
situatie bestaat waarbij:  
� Chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden; 
� Acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. 
Indien de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidig gebruik leidt tot aantoonbare hinder voor de mens (door o.a. 
huidirritatie en stank) dient eveneens met spoed te worden gesaneerd. 
 
ad b) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de locatie:  
� De biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten); 
� Kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen); 
� Bio-accumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden. 
 
ad c) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s van verspreiding van verontreiniging indien:  
� Het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door de verspreiding van verontreiniging in het 

grondwater waardoor kwetsbare objecten hinder ondervinden; 
� Er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien: 

1. Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 
verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

2. Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit verspreiding 
van verontreiniging kan plaatsvinden; 

3. De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging en de verspreiding nog steeds plaatsvindt. 
 
Geval van verontreiniging met asbest 
In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 van de circulaire, is geregeld 
wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor een 
bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing. 
 
Zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming 
Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 13 Wbb). Voor deze gevallen geldt dat 
degene die de in artikel 13 beschreven handelingen heeft verricht alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden gevergd. Dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk de gevolgen beperken of ongedaan maken, 
ongeacht de aangetroffen gehalten en de risico’s van de verontreinigde stoffen. De bepaling ernst van de verontreiniging en 
spoed van de sanering spelen hier geen rol. 
 
Toetsing rapportagegrenzen 
De normen waaraan getoetst wordt kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze waarden 
strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen 
aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Bij een resultaat ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uit 
gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing 
zijnde normen. Indien het laboratorium een waarde ‘<  een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (dit is hoger dan de vereiste 
rapportagegrens  AS3000 dan dient de desbetreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 
verkregen waarde wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normen. 
 
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de van toepassing zijnde norm 
worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000. 
Bij het berekenen van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de individuele 
componenten de resultaten ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ vermenigvuldigd met 0,7. 
Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ 
hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder 
oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodemkwaliteit.  
Indien een of meer individuele componenten het resultaat hebben ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’, of er een of meer 
gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde 
normen uit de Regeling bodemkwaliteit. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens 
AS3000. 
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Besluit bodemkwaliteit 
Op 1 januari 2008 is de eerste fase van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)1 in werking getreden die het toepassen van grond en 
baggerspecie in oppervlaktewater regelt. Op 1 juli 2008 is de tweede fase van het Bbk van kracht geworden die het toepassen 
van grond en baggerspecie op landbodems en het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater 
regelt. De verschillende onderdelen, Kwalibo, Bouwstoffen en Grond en Baggerspecie zijn gefaseerd in werking getreden: 

� Voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en het verspreiden van baggerspecie in 
oppervlaktewater: per 1-1-2008; 

� Voor het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie op landbodems: per 1-7- 2008.   
 
Kwalibo-regelgeving 
De Kwalibo-regelgeving is vanaf 1 oktober 2006 van kracht. Kwalibo staat voor ‘kwaliteitsborging in het bodembeheer’ en is een 
maatregel om het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo stelt eisen aan de kwaliteit en integriteit van personen, bedrijven en 
overheden die werken aan bodembeheer. Dit betekent dat bepaalde werkzaamheden alleen nog maar door erkende personen en 
bedrijven (bodemintermediairs) uitgevoerd mogen worden. De Kwalibo-regelgeving heeft betrekking op bodemsanering, 
bodembeheer en bodembescherming. Met de invoering van het Besluit bodemkwaliteit is de Kwalibo-regelgeving ook voor 
waterbodems, landbodems en bouwstoffen van toepassing. 
 
Definitie grond en bagger 
Het Besluit hanteert voor grond en baggerspecie de volgende definities: 
• Grond is vast materiaal en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof 

in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in 
de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van 
baggerspecie. 

• Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte 
en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en 
met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende 
schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. 

 
Bodemvreemd materiaal 
Het Besluit stelt aanvullend dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal mag 
bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmengingen van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie nadat het 
materiaal is afgegraven. 
 
Toetsingskaders  
De normstelling voor het toepassen van grond en baggerspecie en het verspreiden van baggerspecie is met het Besluit 
vernieuwd. De nieuwe normstelling sluit beter aan op de relatie tussen het gebruik en de kwaliteit van de (water)bodem en op de 
risico’s die een toepassing met zich mee kan brengen. Ook kunnen lokale normen worden vastgesteld, zodat beter rekening kan 
worden gehouden met de lokale situatie. Het Besluit maakt onderscheid tussen verschillende toepassingsmogelijkheden met 
bijbehorende toetsingskaders. Deze zijn onderstaand weergegeven. 
 
Tabel: toetsingskaders grond en bagger 
 Toepassingsmogelijkheden grond en baggerspecie 
 Toepassen grond en baggerspecie Verspreiden baggerspecie 
Generiek of gebied 
specifiek beleid Op de landbodem In oppervlaktewater 
 In oppervlaktewater Over aangrenzend perceel 
Alleen generiek beleid In grootschalige toepassing 

 
Het generieke kader is van toepassing op elk gebied waarvoor geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. Uitgangspunt van het 
generieke kader voor landbodems is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet aansluiten bij de functie 
die de bodem heeft. Ook mag de actuele kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren. 
Naast de toetsingskaders voor gebiedsspecifiek en generiek beleid, kent het Besluit nog een andere categorie van toepassingen: 
grootschalige toepassingen. Bij deze categorieën hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Wél 
moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen en randvoorwaarden die het Besluit stelt aan deze toepassingen. 
 
Partijen grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit worden toegepast als sprake is van een nuttige 
toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afvalstoffen en gelden 
op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels. Uitgangspunt bij het toepassen van grond en baggerspecie 
is dat de toegepaste grond en baggerspecie onderdeel gaat uitmaken van de ontvangende bodem, zonder dat extra maatregelen 
zoals afscheidingslagen of maatregelen in het kader van isoleren, beheersen en controleren (IBC) worden toegepast. 
  

                                                
1
 Stb. 2007, 469  
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Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
In die gebieden waarvoor de bevoegde bestuursorganen geen lokale maximale waarden in een besluit hebben vastgelegd, wordt 
de toepassing van grond en baggerspecie generiek getoetst. Voor deze generieke toetsing zijn zowel maximale waarden voor 
bodemfunctieklassen (landbodem) als maximale waarden voor bodemkwaliteitsklassen vastgelegd. 
 
Klassenindeling voor bodemfuncties en bodemkwaliteit 
Om te toetsen of de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie aansluit bij de functie en kwaliteit van de ontvangende 
bodem, wordt in het generieke kader gewerkt met een klassenindeling voor de kwaliteit en functie. Uitgangspunt van het Besluit 
is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie. Om hier invulling aan te geven zijn voor 7 bodemfuncties referentiewaarden 
ontwikkeld. Deze functies worden gebruikt in het gebiedsspecifieke beleid. Voor toepassing in het generieke kader zijn de 
functies samengevoegd tot 2 bodemfunctieklassen: wonen en industrie. De functies landbouw en natuur zijn niet ingedeeld in 
een klasse. Hiervoor is gekozen omdat in gebieden met een van deze functies alleen schone grond of baggerspecie mag worden 
toegepast. Dat wil zeggen: grond en baggerspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden. 
 
Tabel: Bodemfuncties 
Gebiedspecifiek Generiek beleid 
wonen met tuin 

wonen plaatsen waar kinderen spelen 
groen met natuurwaarden 
ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie industrie 
moestuinen/volkstuinen Kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie 

moet 
voldoen aan de Achtergrondwaarden 

Landbouw 
Natuur 
 
Naast de bodemfuncties, wordt de bodemkwaliteit ook ingedeeld in de klassen wonen en industrie. De bodemkwaliteit geeft 
hiermee een maat voor de kwaliteit van zowel de ontvangende als de toe te passen bodem en toe te passen baggerspecie. Aan 
de bodemkwaliteitsklassen zijn nieuwe normen gekoppeld: de Maximale waarden voor de klasse wonen en de Maximale waarden 
voor de klasse industrie. Wanneer de maximale waarde voor industrie wordt overschreden, mag deze grond of baggerspecie 
binnen het generieke kader niet worden toegepast. Om een partij grond of baggerspecie toe te mogen passen, moet de partij 
worden getoetst aan de bodemfunctieklasse en de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Bij deze dubbele toetsing geldt 
dat de toe te passen partij grond of baggerspecie moet voldoen aan de strengste norm.  
In onderstaand schema is de toepassingseis voor de toe te passen grond of baggerspecie gegeven. 
 
Tabel: Bepaling toepassingseis voor een partij grond of baggerspecie 
Functie op kaart Actuele bodemkwaliteit Toepassingseis 

Wonen 
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 
Wonen Maximale waarde wonen 
industrie Maximale waarde wonen 

Industrie 
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 
Wonen Maximale waarde wonen 
Industrie Maximale waarde Industrie 

Niet ingedeeld (bijv. landbouw/natuur 
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 
Wonen Achtergrondwaarde 
industrie Achtergrondwaarde 

 
Aan de bodemkwaliteitsklassen en de bodemfunctieklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: de Maximale Waarden voor de 
klasse wonen en de Maximale Waarden voor de klasse industrie. 
Deze Generieken Maximale Waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op de lange 
termijn geschikt te houden voor de betreffende functie. 
 
Met gebiedsspecifiek beleid kunnen locale bodembeheerders zelf bodemkwaliteitsnormen vaststellen. Als randvoorwaarde voor 
het opstellen van gebiedsspecifiek beleid geldt dat sprake moet zijn van standstill op gebiedsniveau. De ruimte voor de Lokale 
Maximale Waarden ligt tussen de achtergrondwaarden en het saneringscriterium. Wanneer de Lokale Maximale Waarden een 
verruiming van de normen ten opzicht van het generieke kader zijn, moet getoetst worden of dit niet leidt tot onaanvaardbare 
risico’s. Voor het bepalen van de gevolgen van de gekozen Lokale Maximale Waarden is een Risicotoolbox ontwikkeld. 
 
In onderstaande figuur is de normstelling schematisch weergegeven. 
 
Figuur: Normstelling en toepassingskader bodem 

 Achtergrond 
waarden 

Maximale waarden 
klasse wonen 

Maximale waarden  
klasse industrie 

  

Generiek  
Altijd toepasbaar 

Klasse wonen Klasse industrie Niet 
toepasbaar 

Nooit 
toepasbaar 

Gebieds 
specifiek 

 
Ruimte voor lokale maximale waarden 

 Achtergrond 
waarden 

 Interventiewaarden 
droge bodem 

 Sanerings 
criterium 
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Normenblad AS3000 onderzoek grond en waterbodem 

 

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 27-4-2009,  

(zie www.wetten.nl; gehaltes in mg/kg ds) 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67 d.d. 7-4-2009 en 6563 d.d. 3-4-2012.  

Interventiewaarden waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, incl. wijzigingen Staatscourant 68, 8-4-2009.  

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) 

    

GROND 
  *) 

WATERBODEM 
  **) 

AS3000 eisen 
***) 

GRONDWATER 
*) 

AW2000 
  

Wonen 
  

Indu- 
 strie 

IW 
  

AW 
  

A 
  

B 
  

IW 
  

grond 
  

Waterb. 
  

SW 
On 
diep 

AW 
diep 

SW 
diep 

IW 

Metalen            
    

Arseen [As]  20 27 76 76 20 29 85 85 20 20 10 7 7,2 60 

Barium [Ba] 5    920    625 190 190 50 200 200 625 

Cadmium [Cd]  0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,6 0,6 0,4 0,06 0,06 6 

Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 55 55 1 2,4 2,5 30 

Cobalt [Co]  15 35 190 190 15 25 240 240 15 15 20 0,6 0,7 100 

Koper [Cu]  40 54 190 190 40 96 190 190 40 40 15 1,3 1,3 75 

Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,15 0,15 0,05  0,01 0,3 

Lood [Pb]  50 210 530 530 50 138 580 580 50 50 15 1,6 1,7 75 

Molybdeen [Mo]  1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5 1,5 5 0,7 3,6 300 

Nikkel [Ni]  35  100 100 35 50 210 210 35 35 15 2,1 2,1 75 

Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5    11 6,5   2,2 50 

Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80    80 80  1,2  70 

Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 140 140 65 24 24 800 

Beryllium [Be] 4    30     0,93   0,05  15 

Antimoon  4 15 22 22 4  15 15 4 4  0,09 0,15 20 

Seleen [Se] 4    100        0,07  160 

Tellurium [Te] 4    600     30     70 

Thallium [Tl] 4    15     9    2 7 

Zilver [Ag] 4    15     3     40 

Overige anorganische stoffen            
    

Chloride 3 200    200    200 200 
100 
mg/l 

   

Cyanide (vrij)  3 3 20 20 3  20 20 3 3 5 
  

1500 

Cyanide (totaal)  5,5 5,5 50 50 5,5  50 50 5 5 10 
  

1500 

Thiocyanaten (som)  6 6 20 20 6  20 20    
  

1500 

Aromatische stoffen             
  

 

Benzeen  0,2 0,2 1 1,1 0,2  1 1 0,25  0,2 
  

30 

Ethylbenzeen  0,2 0,2 1,25 110 0,2  50 50 0,25  4 
  

150 

Tolueen  0,2 0,2 1,25 32 0,2  130 130 0,25  7 
  

1000 

Xylenen (som, 0.7 factor)  0,45 0,45 1,25 17 0,45  25 25 0,525  0,2 
  

70 

Styreen (Vinylbenzeen)  0,25 0,25 86 86 0,25  100 100 0,5  6 
  

300 

Fenol  0,25 0,25 1,25 14 0,25  40 40   0,2 
  

2000 

Cresolen (0,7 som)  0,3 0,3 5 13 0,3  5 5   0,2 
  

200 

dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35      
   

0,02 

1,2,3Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45      
   

 

1,2,4Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

1,3,5Trimethylbenzeen 
(Mesityleen)  0,45 0,45 0,45  0,45      

    

2Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

3Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

4Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

isoPropylbenzeen (Cumeen)  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

Propylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

Aromatische oplosmiddelen (som)  2,5 2,5 2,5 200 2,5      
   150 

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen            
    

naftaleen            0,01   70 
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fenantreen            0,003   5 

antraceen            0,0007   5 

fluorantheen            0,003   1 

chryseen             0,003   0,2 

benzo(a)antraceen             0,0001   0,5 

benzo(a)pyreen            0,0005   0,05 

benzo(k)fluorantheen            0,0004   0,05 

indeno(1,2,3cd)pyreen            0,0004   0,05 

benzo(ghi)peryleen            0,0003   0,05 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor)  1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 1,05 1,05 

    

Vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen            

    

Vinylchloride  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1 0,5  0,01   5 

Dichloormethaan  0,1 0,1 3,9 3,9 0,1  10 10 0,5  0,01   1000 

1,1Dichloorethaan  0,2 0,2 0,2 15 0,2  15 15 0,5  7   900 

1,2Dichloorethaan  0,2 0,2 4 6,4 0,2  4 4 0,5  7   400 

1,1Dichlooretheen  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 0,3 0,5  0,01   10 

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 
factor)  0,3 0,3 0,3 1 0,3  1 1 0,7  0,01   30 
Dichloorpropanen (0,7 som; 
1,1+1,2+1,3)  0,8 0,8 0,8 2 0,8  2 2 0,525  0,8   80 

Trichloormethaan (Chloroform)  0,25 0,25 3 5,6 0,25  10 10 0,25  6   400 

1,1,1Trichloorethaan  0,25 0,25 0,25 15 0,25  15 15 0,25  0,01   300 

1,1,2Trichloorethaan  0,3 0,3 0,3 10 0,3  10 10 0,25  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri)  0,25 0,25 2,5 2,5 0,25  60 60 0,25  24   500 

Tetrachloormethaan (Tetra)  0,3 0,3 0,7 0,7 0,3  1 1 0,25  0,01   10 

Tetrachlooretheen (Per)  0,15 0,15 4 8,8 0,15  4 4 0,25  0,01   40 

Chloorbenzenen                

Monochloorbenzeen  0,2 0,2 5 15 0,2    0,2 0,2 7   180 

Dichloorbenzenen (0.7 factor)  2 2 5 19 2    1,05 1,05 3   50 
Trichloorbenzenen (som, 0.7 
factor)  0,015 0,015 5 11 0,015    0,021 0,0105 0,01   10 

Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 
factor)  0,009 0,009 2,2 2,2 0,009    0,0105 0,0105 0,01   2,5 

Pentachloorbenzeen (QCB)  0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007   0,005 0,005 0,003   1 

Hexachloorbenzeen (HCB)  0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044   0,0085 0,0085 0,00009   0,5 

Chloorbenzenen (som, 0.7 factor)      2  30 30 1,23 1,22     

Chloorfenolen                

Monochloorfenolen (0,7 som)  0,045 0,045 5,4 5,4 0,045      0,3   100 

Dichloorfenolen (0,7 som)  0,2 0,2 6 22 0,2      0,2   30 

Trichloorfenolen (0,7 som)  0,003 0,003 6 22 0,003      0,03   10 

Tetrachloorfenolen (0,7 som)  0,015 1 6 21 0,015      0,01   10 

Pentachloorfenol (PCP)  0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5  0,05 0,04   3 

Chloorfenolen (som, 0.7 factor)  0,2    0,2  10 10   
    

PCB                

PCB 28      0,0015 0,014   0,01 0,005 
    

PCB 52      0,002 0,015   0,01 0,005 
    

PCB 101      0,0015 0,023   0,01 0,005 
    

PCB 118      0,0045 0,016   0,01 0,005 
    

PCB 138      0,004 0,027   0,01 0,005 
    

PCB 153      0,0035 0,033   0,01 0,005 
    

PCB 180      0,0025 0,018   0,01 0,005 
    

PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,02 0,02 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,049 0,0245 0,01   0,01 

Organochloorverbindingen            
    

Aldrin     0,32 0,0008 0,0013   0,005 0,005 
0,009 ng/l   

Dieldrin      0,008 0,008   0,008 0,008 0,1 ng/l    

Endrin      0,0035 0,0035   0,005 0,005 
0,04 
ng/l    

Isodrin      0,001    0,005 0,005     

Telodrin      0,0005    0,005 0,005     
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Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 
factor)  0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0126 0,0126    0,1 

DDT (som, 0.7 factor)  0,2 0,2 1 1,7     0,14 0,14    0,1 

DDD (som, 0.7 factor)  0,02 0,84 34 34     0,014 0,014     

DDE (som, 0.7 factor)  0,1 0,13 1,3 2,3     0,07 0,07     

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)      0,3 0,3 4 4 0,224 0,224 
0,004 
ng/l   0,01 

alfaEndosulfan  0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,005 0,005 0,2 ng/l    

alfaHCH  0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012   0,005 0,005 33 ng/l    

betaHCH  0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065   0,005 0,005 8 ng/l    

gammaHCH  0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003   0,005 0,005 9 ng/l    

HCH (som, 0.7 factor)      0,01 0,01 2 2 0,014 0,014 0,05   1 

Heptachloor  0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,005 0,005 
0,005 
ng/l   0,3 

Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,007 0,007 

0,005 
ng/l   3 

Chloordaan (som, 0.7 factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002  4 4 0,007 0,007 
0,02 
ng/l   0,2 

Hexachloorbutadieen  0,003    0,003 0,0075   0,005 0,005     

OCB (som, 0.7 factor)  0,4 0,4 0,5  0,4          

Minerale olie (totaal)  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 190 190 50   600 

Minerale olie C10  C40  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 190 190 50   600 

Overige gechloreerde 
koolwaterstoffen                

Chlooraniline (som o+m+p) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2  50 50      30 

Dichlooranilinen (som) 4    50          100 

Trichlooranilinen 4    10          10 

Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15         1 

dioxine  0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055  0,001       0,001ng/l

Chloornaftaleen  0,07 0,07 10 23 0,07  10 10      6 

Organofosforpesticiden            
    

Azinphosmethyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075      
    

Organotin 
bestrijdingsmiddelen            

    

Tributyltin (als Sn)  0,065 0,065 0,065  0,065 0,25    0,065 
    

Trifenyltin (als Sn)           0,085 
    

Organotin (som TBT+TFT, als Sn)  0,15 0,5   0,15     0,15 
    

Organotin    2,5 2,5   2,5 2,5   0,05-16   
0,7 
ng/l 

Chloorfenoxy azijnzuur 
herbiciden            

    

4Chloor2methylfenoxyazijnzuur 
(MCPA)   0,55 0,55 0,55 4 0,55  4 4   0,02   50 

Overige bestrijdingsmiddelen            
    

Atrazine  0,035 0,035 0,5 0,71 0,035  6 6   29 ng/l   150 

Carbaryl  0,15 0,15 0,45 0,45 0,15  5 5   2 ng/l   50 

Carbofuran  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  2 2   9 ng/l   100 

4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6      
    

niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 
factor)  0,09 0,09 0,5  0,09      

    

Overige stoffen            
    

Asbest in grond (gewogen, 
NEN5707)   100 100 100  100 100 100   

    

Cyclohexanon  2 2 150 150 2  45 45   0,5   15000 

Dimethylftalaat  0,045 9,2 60 82           

Diethylftalaat  0,045 5,3 53 53           

Diisobutylftalaat  0,045 1,3 17 17           

Dibutylftalaat  0,07 5 36 36           

Butylbenzylftalaat  0,07 2,6 48 48           

Dihexylftalaat  0,07 18 60 220           

Bis(2ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  0,045 8,3 60 60           

Ftalaten (totaal)  0,25      60 60   0,5   5 

Pyridine  0,15 0,15 1 11 0,15  0,5 0,5   0,5   30 

Tetrahydrofuraan  0,45 0,45 2 7 0,45  2 2   0,5   300 

Tetrahydrothiofeen  1,5 1,5 8,8 8,8 1,5  90 90   0,5   5000 
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Tribroommethaan (bromoform)  0,2 0,2 0,2 75 0,2  75 75 1,5     630 

Acrylonitril  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1      0,08   5 

Butanol  2 2 2 30 2         5600 

Butylacetaat  2 2 2 200 2         6300 

Ethylacetaat  2 2 2 75 2         15000 

Diethyleenglycol  8 8 8 270 8         13000 

Ethyleenglycol  5 5 5 100 5         5500 

Formaldehyde  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1         50 

isoPropanol  0,75 0,75 0,75 220 0,75         31000 

Methanol  3 3 3 30 3         24000 

Methylethylketon (MEK)  2 2 2 35 2         6000 

ETBE          1,5      

Methyltertbutylether (MTBE)   0,2 0,2 0,2 100 0,2     44 0,5   
   

9200 

 
*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

***) Grond: protocollen AS3010 t/m 3090, versie 1/10/2008. Waterbodem: protcollen AS3210 t/m 3290, versie 25/6/2008.  

NB: de in AS3000 grond weergegeven eisen gelden voor een zandbodem en zijn hier omgerekend naar een standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum) 
De in AS3000 waterbodem gegeven eisen gelden voor ofwel zandbodem, ofwel een monster met 10% organsich stof en 2% lutum. Hier zijn de eisen omgerekend 
naar de standaardbodem 

De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor). 
1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de 
Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds) 
2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de 
Interventiewaarde voor Hg organisch 

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand 

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)   

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.   
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SAMENVATTING 
 

 

Aanleiding en doel 
In opdracht van BRO heeft AGEL adviseurs een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het 

kader van het inpassingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling op het landgoed Prattenburg te 
Veenendaal en Rhenen.  

 
Het inpassingsplan heeft betrekking op de volgende ruimtelijke ontwikkelingen:  

1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve): het realiseren van een woon-zorgaccomodatie op het 

terrein van een voormalig agrarisch bedrijf; 
2. Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou): het realiseren van een 

hotelaccommodatie op een huidig bosperceel; 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp): Het realiseren van 5 recreatiewoningen en 

natuurcompensatie ter plaatse van de voormalige jeugdherberg. 

 
Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen in 
de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn die een belemmering vormen voor het 

gebruik van de locatie.  
 
Resultaten vooronderzoek en hypothese 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn, behoudens de aanwezigheid van asbest 
verdacht materiaal, de locaties aangemerkt als voor bodemverontreiniging onverdachte locaties. 

 
Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek 
Het plaatsen van de boringen is op 11 januari 2013 door C. Snoeren en M. van Ast uitgevoerd, 

conform de voorschriften en werkwijze van het protocol 2001. De monstername van het 
grondwater heeft, aangezien reeds een peilbuis op locatie 1 aanwezig was eveneens op deze 

datum plaatsgevonden en is uitgevoerd conform protocol 2002. Ter plaatse van de locaties 2 en 
3 bevond het grondwater zich dieper dan 5 m-mv waardoor hier geen grondwateronderzoek is 

uitgevoerd. 

 
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van OMEGAM 

Laboratoria te Amsterdam. De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie 
AS3000 waarvoor OMEGAM Laboratoria door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend is als 

testlaboratorium. 
 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen, behoudens de geconstateerde 

asbestverdachte materialen (zie hoofdstuk 2) geen significante afwijkingen gerapporteerd die 
van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen. 

 
Het uitvoeren van een onderzoek naar asbest in bodem gewenst valt buiten de scope van 

onderhavig onderzoek. 

 
Resultaten en conclusies en conclusies 
Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
 De bovengrond is plaatselijk puin en baksteenhoudend; 

 Bij de veldinspectie zijn indicatief geen asbestverdachte materialen op het maaiveld 
waargenomen; 

 In de puin- en baksteenhoudende bovengrond komen licht verhoogde gehalten aan 

barium, cadmium, lood, zink en PAK voor; 
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 In de zintuiglijk niet verontreinigde boven- en ondergrond zijn geen overschrijdingen van 
de achtergrondwaarden aangetoond;  

 In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

 
Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteenhoudend; 
 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er plaatselijk sprake is van een afvaldump (< 1 

m3). Hierbij zijn tevens restanten asbestverdacht materiaal waargenomen; 
 In zowel de boven- als en ondergrond zijn geen overschrijdingen van de 

achtergrondwaarden aangetoond;  

 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 m-mv voorkomt 
en er geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

 
Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteen en kolengruishoudend; 

 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er net buiten de onderzoekslocatie asbestverdacht 
materiaal op het maaiveld aanwezig is; 

 De zintuiglijk niet verontreinigde bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, 
lood, zink, PAK, minerale olie en PCB. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen 

aangetoond; 
 In het zintuiglijk puin- en houtskool bevattende grondmonster is een sterk verhoogd 

gehalte aan PAK aangetoond. Daarnaast zijn zink matig verhoogd en barium en minerale 

olie licht verhoogd aangetoond; 
 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 m-mv voorkomt 

en er geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 
 

Aanbevelingen en opmerkingen 
Voor locatie drie (Eikelkamp) geldt dat de aangetoonde verontreiniging met PAK en zink 
aanleiding geeft tot het uitvoeren van een nader onderzoek naar de ernst, aard en omvang van 

deze verontreiniging. In verband met het aantreffen van asbest verdacht materiaal op of nabij 
meerdere locaties wordt aanvullend op het verkennend bodemonderzoek een onderzoek asbest 

in bodem geadviseerd. 

 
 

 
 



AGEL adviseurs 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20120450 
omgevingsonderzoeken inpassingsplan  januari 2013 
Landgoed Prattenburg Veenendaal/Rhenen  blad 2 

 

 

 

SAMENVATTING 

 
INHOUD blz. 

 

1 INLEIDING 4 

2 VOORONDERZOEK 5 

2.1 Algemeen en bronvermelding 5 

2.2 Locatiegegevens en huidige situatie 6 

2.2.1 Situering 6 

2.2.2 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 7 

2.2.3 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 8 

2.2.4 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 8 

2.3 Voormalig gebruik 9 

2.3.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 9 

2.3.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 9 

2.3.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 9 

2.4 Toekomstig gebruik 9 

2.4.1 Convenant 9 

2.4.2 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 10 

2.4.3 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 10 

2.4.4 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 10 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 10 

2.6 Financieel juridische informatie 11 

2.7 Conclusie vooronderzoek en hypothese(n) 11 

3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 12 

3.1 Kwalibo vereisten 12 

3.2 Opzet en uitvoering 12 

3.3 Resultaten veldonderzoek 13 

3.4 Monsterselectie en chemische analyses 14 

4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 16 

4.1 Toetsingskader 16 

4.1.1 Circulaire bodemsanering 16 

4.2 Toetsing analyseresultaten 16 

4.2.1 Analyseresultaten 16 

4.2.2 Resultaten grondonderzoek 17 

4.2.3 Resultaten grondwateronderzoek 17 

4.3 Bespreking van de resultaten 18 

4.3.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 18 

4.3.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 18 

4.3.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 18 

4.3.4 Toetsing van de hypothese 18 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 19 

5.1.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 19 



AGEL adviseurs 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20120450 
omgevingsonderzoeken inpassingsplan  januari 2013 
Landgoed Prattenburg Veenendaal/Rhenen  blad 3 

 

 

 

5.1.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 19 

5.1.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 19 

6 NORMERING EN BETROUWBAARHEID 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 
 

 

1 Locatiekaart 
2 Kadastrale gegevens 

3 Situatietekening met boorpunten 
4 Boorbeschrijvingen 

5 Analysecertificaten 
6 Toetsing analyseresultaten 

7 Toelichting en achtergrond toetsingskader 

8 Relevante informatie vooronderzoek 
9 Fotoreportage 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

© AGEL adviseurs 2013    

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan 
ook zonder voorgaande toestemming van AGEL adviseurs bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander 
werk dan waarvoor het is vervaardigd. 



AGEL adviseurs 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20120450 
omgevingsonderzoeken inpassingsplan  januari 2013 
Landgoed Prattenburg Veenendaal/Rhenen  blad 4 

 

 

 

1 INLEIDING 

 
 

In opdracht van BRO heeft AGEL adviseurs een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het 

kader van het inpassingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling op het landgoed Prattenburg te 
Veenendaal en Rhenen.  

 
Het inpassingsplan heeft betrekking op de volgende ruimtelijke ontwikkelingen:  

1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve): het realiseren van een woon-zorgaccomodatie op het 
terrein van een voormalig agrarisch bedrijf; 

2. Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou): het realiseren van een 

hotelaccommodatie op een huidig bosperceel; 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp): Het realiseren van 5 recreatiewoningen en 

natuurcompensatie ter plaatse van de voormalige jeugdherberg. 
 

Daarnaast vindt er een ontwikkeling plaats bij het Schupse Bosje (locatie 3A) waar een 

hotelbestemming wordt omgezet naar bos.  
 

Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen in 

de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn die een belemmering vormen voor het 
gebruik van de locatie.  

 

Het voorliggende bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijn voor verkennend bodem-
onderzoek (NEN 5740, Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, versie januari 2009). De veldwerk-
zaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002) waarvoor 

AGEL adviseurs erkend is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  

 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 Vooronderzoek en onderzoekshypothese (hoofdstuk 2); 
 Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 

 Resultaten (hoofdstuk 4); 

 Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 
 

In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een toelichting gegeven op het normenkader en de factoren die 
van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek 

 



AGEL adviseurs 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20120450 
omgevingsonderzoeken inpassingsplan  januari 2013 
Landgoed Prattenburg Veenendaal/Rhenen  blad 5 

 

 

 

2 VOORONDERZOEK 

 
 

2.1 Algemeen en bronvermelding 

 
Onderdeel van het verkennend bodemonderzoek is het verrichten van een vooronderzoek (ook 

wel historisch bodemonderzoek) conform de NEN 5725 (Bodem - Leidraad voor het uitvoeren 
van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, versie januari 2009). Op 

basis van het vooronderzoek is bepaald of op de locatie of op delen van de locatie bodem-
verontreiniging kan worden verwacht.  

 

Voor de afbakening van de onderzoekslocatie is gekozen voor een afbakening voor het deel van 
het perceel waarop de voor de ontwikkeling aangegeven bouwvlakken betrekking hebben. Het 

geografisch gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft richt zich op de 
onderzoekslocatie waarbinnen het geografisch besluitvormingsgebied valt en de aangrenzende 

percelen tot een maximale afstand van 25 meter. Bij het vooronderzoek is informatie verzameld 

over het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van de locatie. Het vooronderzoek heeft 
bestaan uit de volgende activiteiten: 

 Opvragen van informatie bij de opdrachtgever, eigenaar en gemeente; 
 Bepaling omvang (bodem- en) vooronderzoeksgebied; 

 Het verrichten van een locatie-inspectie. 
 

In het kader van het vooronderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Tevens is 

aangegeven of voor de onderzoekslocatie relevante informatie aangetroffen is. Aangezien uit de 
navraag bij de gemeente en omgevingsdienst geen bepaalde verdachtheid is gebleken is 

aanvullend archiefonderzoek verricht. De verkregen relevante informatie is opgenomen in 
bijlage 9. 

 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Instantie  Geraadpleegd Aspect Relevante info 
aanwezig 

Opdrachtgever Ja Afbakening onderzoeksgebied 
Informatie huidig en voormalig gebruik 
Toekomstig gebruik 
Eerder bodemonderzoek 
Verwachting niet gesprongen explosieven 
Verwachting aanwezigheid archeologische waarden 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 

Gemeente/omgevings
diernst 

Ja BodemInformatiesysteem (BIS) en/of eerder 
onderzoek 
Vervallen Hinderwetvergunningen (statisch) 
Actuele milieuvergunningen (dynamisch) 
Bouwvergunningen 
Archief tankenbestand 
Bodemkwaliteitskaart 
Meldingen grondverzet 

+ 
 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 

Bevoegd gezag Wbb Nee Beschikkingen Wet bodembescherming - 

Regionaal archief Nee Historische informatie - 

Kadaster Ja Kadastrale situatie 
Kabels en leidingen informatie (KLIC) 

+ 
- 

Locatie-inspectie Ja Bodembedreigende activiteiten 
Verwachting t.a.v. asbest 

- 
- 

Bodemloket Ja Informatie Landsdekkend beeld/Globis# - 

Locatie-interviews Nee N.v.t.  

Literatuur en eigen 
archief  

Ja Bodemkaart van Nederland (Stiboka/Alterra) 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO 
Luchtfoto google earth 
Historische atlas en watwaswaar.nl 
Topografische kaart 

+ 
+ 
- 
- 
- 
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Grondwateronttrekkingen 
Provinciale milieuverordening (PMV) 

- 
- 

Overig N.v.t. N.v.t.  

+  : Informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie; 
-  : Geen voor het onderzoek relevante informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie; 
GHG/GLG : Gemiddeld hoogste resp. laagste grondwaterstaand; 
#  : Dit betreft o.a. uitgevoerd bodemonderzoek, saneringen en historisch verdachte activiteiten. 

 
2.2 Locatiegegevens en huidige situatie 

 
2.2.1 Situering 
De locaties zijn gelegen binnen het Landgoed Prattenburg in de gemeente Veenendaal. 

Landgoed Prattenburg is gelegen in twee gemeenten aan de oostkant van de Utrechtse 
Heuvelrug, in de gemeente Rhenen en de gemeente Veenendaal. Het landgoed is 432 ha groot. 

Het merendeel bestaat uit multifunctioneel bos. Circa 30 ha wordt gebruikt voor agrarische 
doeleinden. Het landgoed - met uitzondering van 100 ha oostelijk van de 

Veenendaalsestraatweg - is vrijwillig toegetreden tot het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 
Onderstaand figuren geven de ligging van de locaties weer. 

 
Figuur 2.1: Topografie deellocaties 

 (bron: provincie Utrecht) 
1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
3A. Schupse bosje  
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Figuur 2.2: Situering deellocaties 

 
Deellocaties:              (bron: Google maps) 
1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 

 
Onderstaande paragraven geven per deellocatie de huidige situatie weer. Naast de locatiefoto’s 

zijn in bijlage 9 aanvullende foto’s ten tijde van het onderzoek opgenomen. In bijlage 3 zijn 

situatietekeningen opgenomen met daarin de ligging van de bouwvlakken als zijnde 
onderzoekslocaties. 

 
2.2.2 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
De Juliahoeve betreft een voormalig agrarisch bedrijf en heeft een monumentale status. Bij de 
omgevingsdienst staat de locatie als paardenhouderij geregistreerd. Momenteel vindt anti-kraak 

bewoning plaats. In de huidige situatie vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. 

Opgemerkt is dat er veel opstallen aanwezig zijn met mogelijk asbesthoudende daken. 
 
Tabel 2.2: Locatiegegevens locatie 1 

Aspect Gegevens 

Adres Zandheuvelweg 5 te Veenendaal 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Veenendaal 

Sectie: B Nummer(s): 8635 en 8636 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 164957 y: 447412 

Eigenaar L.H.J.M. van Asch van Wijck en Landgoed Prattenburg 

Bestemming/Gebruik Wonen, agrarisch, tuin en grasland 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 2,54 ha Onderzoekslocatie: circa 3.800 m² 

 

2 

3 

1 
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Figuur 2.3: Huidige situatie deellocatie 1 

bron: opdrachtgever 
 
2.2.3 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
Deellocatie 2 is gelegen aan de Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66. De 

locatiegegevens zijn samengevat in tabel 2.3. In de huidige situatie vinden geen 
bodembedreigende activiteiten plaats. Wel is ten tijde van het bodemonderzoek asbestverdacht 

materiaal (gecodeerd als AB2) waargenomen, vermoedelijk als gevolg van ‘dumping’. 
 
Tabel 2.3: Locatiegegevens locatie 2 

Aspect Gegevens 

Adres Oude Veensegrindweg ong. te Rhenen 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Rhenen 

Sectie: G Nummer(s): 1385 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 165928 y: 445513 

Eigenaar Landgoed Prattenburg 

Bestemming/Gebruik Terrein/natuur 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 1,35 ha Onderzoekslocatie: circa 5.800 m² 

 
Figuur 2.4: Huidige situatie deellocatie 2 

 bron: opdrachtgever 
 

2.2.4 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Op deellocatie 3 was tot recent een voormalige jeugdherberg aanwezig. Momenteel is het 

terrein deels braakliggend en deels ingericht als bosgebied. De locatiegegevens zijn samengevat 
in tabel 2.4. In de huidige situatie vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. Wel is ten 

tijde van het bodemonderzoek, net buiten de onderzoekslocatie, asbestverdacht materiaal 

(gecodeerd als AB1) waargenomen (3 scherven, totaal 40 gram). 
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Tabel 2.4: Locatiegegevens locatie 3 

Aspect Gegevens 

Adres Veenendaalsestraatweg 65 te Elst (Ut) 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Rhenen 

Sectie: H Nummer(s): 6842 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 163555 y: 444626 

Eigenaar Landgoed Prattenburg 

Bestemming/Gebruik Wonen, terrein en natuur 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 15 ha Onderzoekslocatie: circa 2.625 m² 

 
Figuur 2.5: Huidige situatie deellocatie 3 

 bron: opdrachtgever 
 

2.3 Voormalig gebruik 
 

2.3.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
De Juliahoeve betreft een voormalig agrarisch bedrijf en heeft een monumentale status. Bij de 

omgevingsdienst staat de locatie als paardenhouderij geregistreerd. De bij de omgevingsdienst 
relevante informatie is opgenomen in bijlage 8. Tevens zijn in bijlage 8 historische kaarten 

opgenomen. De Juliahoeve is reeds op kaarten van rond 1900 aanwezig. Van de locatie zijn 

geen (voormalige) bodemverdachte activiteiten bekend. Volgens de verkregen informatie heeft 
er waarschijnlijk in 2011/2012 een bodemonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is niet bij 

de gemeente, omgevingsdienst of opdrachtgever bekend. 
 

2.3.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
Op basis van historische kaarten wijkt het gebruik van deze locatie niet noemenswaardig af van 
de huidige situatie. Er is bij de gemeente Rhenen geen relevante informatie aanwezig omtrent 

een mogelijke verdenking voor bodemverontreiniging. 
 

2.3.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
De naam Eikelkamp en aanwezige bebouwing is reeds op historische kaarten van rond 1900 

vermeld. In het verleden was hier een jeugdherberg gevestigd. Er is bij de gemeente Rhenen 

geen relevante informatie aanwezig omtrent een mogelijke verdenking voor 
bodemverontreiniging. Wel is van de voormalige jeugdherberg een (voormalige) 

omgevingsvergunning in het dossier aanwezig. 
 

2.4 Toekomstig gebruik 

 
2.4.1 Convenant 
In het convenant Landgoed Prattenburg (gemeente Veenendaal, gemeente Rhenen, provincie 
Utrecht en Landgoed Prattenburg, d.d. 8 februari 2011) is de opgave voor de drie 

ontwikkelinglocaties op landgoed nader uitgewerkt.  
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Dit omvat: 

1. Zandheuvelweg 5: het voormalig agrarisch bedrijf Juliahoeve zal worden omgevormd tot 
woon- zorgaccommodatie rekening houdend met het cultuurhistorisch karakter van de 

locatie en van de hoeve; 

2. Oude Veensegrindweg, naast nr 66: Het bosje van Wartou zal worden omgevormd tot een 
kleine hotelaccommodatie; 

3. Veenendaalsestraatweg 65: intensief gebruik als dagrecreatie en verblijfsrecreantje 
beëindigen. De aanwezige opstalen zijn thans al gesloopt waarna ten behoeve van een 

groene invulling en ontwikkeling van vijf recreatiebungalows. Deze bungalows zullen 
landschappelijk ingepast worden. De groene invulling zal uitgevoerd worden in de vorm van 

een bomenkathedraal. Het aanwezige openluchttheater zal worden gerestaureerd. 

 
2.4.2 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
Met de voorgenomen ontwikkeling zal er ter hoogte van de Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) een 
woon- zorgaccommodatie op het terrein van het voormalig agrarisch bedrijf worden 

gerealiseerd. De Juliahoeve is een monument en blijft behouden met de voorgenomen 

ontwikkeling. De overige aanwezige bedrijfsbebouwing mag worden gesloopt. 
 

2.4.3 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
Deellocatie 2 is gelegen aan de Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66. Het voornemen 

is om op deze deellocatie een landschappelijk familie-/ sporthotelaccommodatie met maximaal 
170 kamers te realiseren. Voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zal er een 

boscompensatie van 1,3 hectare dienen te worden bewerkstelligt binnen het landgoed om aan 

deze verplichting te voldoen. Maximaal de helft van het perceel (14.000 m²) mag ontbost 
worden (circa 0,7 ha) en gebruikt worden voor hotel, parkeerplaatsen en de inrichting van de 

openbare ruimte. De 1,3 hectare boscompensatie wordt gecompenseerd op locatie 3a (Schupse 
bosje).  

 

2.4.4 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Op deellocatie 3 zullen vijf duurzame recreatiewoningen en natuurcompensatie ter plaatse van 

de voormalige jeugdherberg worden gerealiseerd. Streven is gericht op realisatie van een 
bomenkathedraal. De recreatiewoningen krijgen de bestemming ‘verblijfsrecreatie’. De exacte 

locatie van de recreatiewoningen moet nog bepaald worden.  

 
2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
De maaiveldhoogten variëren tussen de 8,5 m+ NAP (locatie 1), 21.9 m+ NAP (locatie 2) en 

34,8 m+ NAP (locatie 2). Van de omgeving van de locatie is de volgende regionale 
bodemopbouw achterhaald (bron: Dino-loket, regis II kartering, boring B39E-1148). 
 

Tabel 2.5: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv.) Formatie Geohydrologische eenheid Samenstelling 

0 – 9 Boxtel 1ste watervoerende pakket Zand 

9 – 12 Woudenberg Zandig veen 

12 - 24 Drente en Schaarsbergen Grindhoudend zand 

24 – 33 Drenthe en Gieten Slecht doorlatende laag Leem 

34 – 53 Waalte 2de watervoerende pakket Fijn tot grof zand 

 

Ter plaatse van deellocatie 1 bevindt het grondwater zich op ongeveer 7 m + NAP. Ter plaatse 

van de deellocaties 2 en 3 bevindt het grondwater zich dieper dan 5 m-mv. 
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De regionale grondwaterstromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is overwegend 

noordwestelijk. De locatie(s) is/zijn niet gelegen in een grondwaterwin- of –
beschermingsgebied.  

 

2.6 Financieel juridische informatie 
 

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de in bijlage 2 opgenomen 
kadastrale gegevens geen nadere financieel juridische informatie verzameld. 

 
2.7 Conclusie vooronderzoek en hypothese(n) 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn, behoudends de aanwezigheid van 
asbest verdacht materiaal, de volgende hypothesen gesteld. 

 
Tabel 2.6: Hypothesen 

Deellocatie Naam Verdacht ten aanzien van Strategie 

1 Juliahoeve Onverdacht ONV 

2 Bosje van Wartou Onverdacht ONV 

3 Eikelkamp Onverdacht ONV 

ONV onverdachte locatie 

 

De aanwezigheid van asbest verdacht materiaal kan betekenen dat aanvullend op het 
onderhavige verkennend bodemonderzoek een onderzoek naar asbest in bodem gewenst kan 

zijn. Dit valt buiten de scope van onderhavig onderzoek. 
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

3.1 Kwalibo vereisten 

 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door AGEL adviseurs conform de 

vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen. AGEL adviseurs is voor 
deze werkzaamheden gecertificeerd door Eerland Certification (nummer EC-SIK-20258) en 

erkend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (zie 
www.senternovem.nl/Bodemplus/verklaringen/erkenningen). 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van OMEGAM 
Laboratoria te Amsterdam. De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie 

AS3000 waarvoor OMEGAM Laboratoria door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend is als 
testlaboratorium. 

 

3.2 Opzet en uitvoering 
 

Het plaatsen van de boringen is op 11 januari 2013 door C. Snoeren en M. van Ast uitgevoerd, 
conform de voorschriften en werkwijze van het protocol 2001. De monstername van het 

grondwater heeft, aangezien reeds een peilbuis op locatie 1 aanwezig was eveneens op deze 
datum plaatsgevonden en is uitgevoerd conform protocol 2002. Ter plaatse van de locaties 2 en 

3 bevond het grondwater zich dieper dan 5 m-mv. 

 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden zijn de locatie en het maaiveld visueel geïnspecteerd, 

waarna de plaats van de boringen is bepaald. In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de 
onderzoeksopzet en hierbij behorende veldwerkzaamheden en verrichte analyses. De situering 

van de boringen is weergegeven in bijlage 3. 

 
Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Aantal boringen 
(en boornummers) 

Chemische analyses 

Beton- en 
asfalt-

boringen 

Tot 0,5 
m -mv 

Tot 1,0 
m -mv 

Tot 2,0 
m -mv 

Met 
peilbuis 

Grond Grondwater 

1 -- 8 2* 2 # 4 x A pakket 1 x B pakket 

 A6 t/m A13 A4 en A5 A1 t/m A3    

2 -- 11 1* 3 1@ 4 x A pakket Vervallen 

 B5, B7 t/m 
B16 

B6 B2, B3 en 
B4 

B1   

3 -- 8 1* 2 1@ 4 x A pakket Vervallen 

 C4-C10 en 
C12 

C11 C2 en C2 C1   

1.  Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
2.  Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
3.  Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
# reeds bestaande peilbuis 
@ geen grondwater binnen 5 m-mv; 
* doorgezet tot 1 m-mv in verband met bodemvreemde bestanddelen 
m -mv Meter min maaiveld; 
A pakket Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen    
 barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters  
 som-PCB’s, som-PAK’s en minerale olie; 
B pakket Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige   
 gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium,  
 cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

http://www.senternovem.nl/Bodemplus/verklaringen/erkenningen
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Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen, behoudens de geconstateerde 
asbestverdachte materialen (zie hoofdstuk 2) geen significante afwijkingen gerapporteerd die 

van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen. 
 

Als gevolg van het reeds aanwezig zijn van een peilbuis ter plaatse van deellocatie 1, is in 

verband met de geboden spoed van het onderzoek, geen nieuwe peilbuis geplaatst en voor de 
monsterneming van het grondwater gebruik gemaakt van de aanwezige peilbuis. 

 
De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw), 

beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch onderzoek bemonsterd. 

Afwijkende of verontreinigde bodemlagen (zoals de aanwezigheid van bodemvreemde materialen 
als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd. 

De grondmonsters zijn direct verpakt in glazen potten en afgesloten met een neopreen deksel. 
De potten zijn vervolgens gekoeld opgeslagen. Een grondmonster heeft betrekking op een 

maximaal bodemtraject van 0,5 meter. Indien bij een boring meerdere grondmonsters zijn 
genomen, is met een toenemende diepte de codering -1, -2, -3 enz. aan het monsternummer 

toegevoegd. 

 
De waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen monsters zijn geregistreerd in een 

veldcomputer en verwerkt in een boorprogramma. De resultaten worden onderstaand 
besproken. 

 

3.3 Resultaten veldonderzoek 
 

In bijlage 4 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen 
weergegeven. Globaal is de bodem tot de maximale boordiepte als volgt opgebouwd: 

 0,0 – 0,5 m -mv : zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig; 
 0,5 - 1,0 m -mv : zand, matig fijn, matig siltig; 

 1,0 - 5,5 m -mv : zand, matig fijn, zwak siltig, grindig. 

Ter plaatse van deellocatie 1 bevond het grondwater zich op circa 1 m,-mv. Bij de overige is dit 
dieper dan 5 m-mv. 

 
In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de zintuiglijke waargenomen bijzonderheden aan de 

opgeboorde grond tijdens het veldwerk. 

 
Tabel 3.2: Zintuiglijk aangetroffen bijzonderheden 

Boring Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Hoofdbestand-
deel 

Zintuiglijke waarneming Selectie voor 
analyse 
(zie tabel 3.4) 

Deellocatie 1 
A1 2,00 0,0 - 0,5 Zand Sterk puinhoudend A1-1 

A3 2,00 0,0 - 0,7 Zand Sporen baksteen, sporen puin A MM2 

0,7 – 1,0 Zand Sporen baksteen  

A4 0,90 0,0 - 0,4 Zand Sporen baksteen, sporen puin A MM2 

A5 1,00 0,06 - 0,5 Zand Zwak baksteenhoudend A MM2 

Deellocatie 2 
B6 1,00 0,0 - 0,5 Zand Zwak baksteenhoudend B MM2 

Deellocatie 3 
C11 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin, resten houtskool C11-1 

 
In tabel 3.3 staan de veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater. 
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Tabel 3.3: Veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater 

Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Stijghoogte 
(m -mv) 

Temp. 
 ( 0C) 

pH* Ec 
(µS/cm) 
** 

Zintuiglijke waarneming 

Deellocatie 1 
ABP - 1,00 8,8 7,47 807 Nee 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1500 µS/cm. 

 

Aan het opgepompte grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. 
 

3.4 Monsterselectie en chemische analyses 
 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt in de te analyseren 
grondmonsters waarbij een aantal grondmonsters is samengesteld tot mengmonsters. Voor 

mengmonsters is de codering MM1 etc aangehouden. Het samenstellen van de mengmonsters 

is uitgevoerd door het laboratorium. Separate grondmonsters zijn benoemd als boornummer-
monsternummer (bijvoorbeeld 1-2). De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de 

parameters van de standaardpakketten voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zoals 
vastgelegd in de Regeling Bodemkwaliteit en de NEN 5740. 

 

Een overzicht van de uitgevoerde analyses is voor de grond- en grondwatermonsters weer-
gegeven in de tabellen 3.4 en 3.5. 

 
Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grond 

Monster-
code 

Samenstelling deelmonsters 
(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Deellocatie 1 
A MM1 A11-1, A12-1, A13-1, A2-1, A7-

1, A9-1 
0,0 - 0,5 Zand A pakket 

A MM2 A3-1, A4-1, A5-2 0,0 - 0,5 Zand, sporen-zwak puin, 
zwak baksteen 

A pakket 

A MM3 A3-4, A5-3 0,5 - 1,5 Zand A pakket 

A1-1 A1-1 0,0 - 0,5 Zand, sterk puin A pakket 

Deellocatie 2 
B MM1 B1-1, B11-1, B12-1, B13-1, 

B14-1, B15-1, B16-1 
0,0 - 0,5 Zand  A pakket 

B MM2 B10-1, B2-1, B3-1, B5-1, B6-1, 
B7-1, B8-1, B9-1 

0,0 - 0,5 Zand, zwak baksteen in B6 A pakket 

B MM3 B1-2, B2-2, B3-2, B4-2, B6-2 0,5 - 1,0 Zand  A pakket 

B MM4 B1-3, B2-3, B3-3, B4-3 1,0 - 1,5 Zand A pakket 

Deellocatie 3 
C MM1 C1-2, C10-1, C3-1, C8-1, C9-1 0,0 - 0,7 Zand A pakket 

C MM2 C2-1, C4-1, C5-1, C6-1, C7-1 0,0 - 0,5 Zand A pakket 

C11-1 C11-1 0,0 - 0,5 Zand, resten houtskool, 
sporen puin 

A pakket 

C MM3 C1-4, C2-3, C3-4 0,7 - 1,5 Zand A pakket 

A pakket : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen  
   barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische     
   parameters som-PCB’s, som-PAK’s en minerale olie; 
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Tabel 3.5: Uitgevoerde analyses grondwater 

Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Monstercode Analysepakket 

Deellocatie 1 
ABP - ABP-1-1 B-pakket 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1500 µS/cm. 

 

De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. Door het laboratorium 

zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd. De resultaten van de chemische analyses 
worden in volgend hoofdstuk weergegeven en geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

 
 

4.1 Toetsingskader 

 
4.1.1 Circulaire bodemsanering 
De analyseresultaten zijn vergeleken met het referentiekader van de Circulaire bodemsanering 
2009 van 3 april 2012. Daarnaast zijn de resultaten getoetst aan de waarden van het Besluit 

bodemkwaliteit voor ontvangende bodem. Een toelichting op het toetsingscriteria en het 
wettelijk kader is opgenomen in bijlage 7.  

 

Bij de toetsing aan de Circulaire bodemsanering worden drie toetsingsniveaus gebruikt: 
1. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de 

lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 
 De streefwaarden voor grond zijn sinds 2008 niet meer opgenomen in de Circulaire en 

vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000) uit de Regeling bodemkwaliteit. De 

gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-
gronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigings-

bronnen. 
2. De tussenwaarde geeft het niveau aan waarbij nader bodemonderzoek noodzakelijk is. De 

tussenwaarde voor grond was voorheen het gemiddelde van streef -en interventiewaarde 
en is nu vervangen door het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de 

interventiewaarden voor grond. Voor grondwater blijft de tussenwaarde ongewijzigd: het 

gemiddelde van streef- en interventiewaarden voor grondwater. 
3. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen 

die de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 

 

Bij de bespreking van de resultaten wordt de volgende gradatie aangehouden: 
 Niet verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties beneden de 

landelijke achtergrondwaarden danwel voor grondwater beneden de streefwaarden; 
 Licht verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de landelijke 

achtergrondwaarden (of voor grondwater streefwaarden) maar beneden de tussenwaarden; 

 Matig verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de tussen-
waarden maar kleiner dan de interventiewaarden; 

 Sterk verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de inter-
ventiewaarden. 

 
4.2 Toetsing analyseresultaten 

 
4.2.1 Analyseresultaten 
De volledige toetsing van de analyseresultaten heeft plaatsgevonden in bijlage 7. 

De toetsingswaarden voor grond zijn afhankelijk gesteld van de lutum- en organische 
stofgehalten van de grond. De hiervoor gecorrigeerde toetsingswaarden zijn weergegeven in 

bijlage 7. 

 
Bij de toetsing is rekening gehouden met verhoogde rapportagegrenzen van de eisen uit de 

AS3000. Hierdoor is een aantal waarden waaraan getoetst wordt strenger dan het niveau 
waarop gemeten wordt. Bij de interpretatie van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ 

wordt ervan uitgaan dat de kwaliteit voldoet aan de betreffende toetsingswaarde.  
 

In de tabellen 4.2 en 4.3 zijn de resultaten van de toetsing samengevat. 
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4.2.2 Resultaten grondonderzoek 
 

Tabel 4.2: Overzicht toetsingsresultaat - grond 

Monster- 
code 

Omschrijving Toetsing Wbb Toets Bbk 

Traject 
(m -mv) 

Samenstelling > aw2000 > T > IW Actuele bodem 
Kwaliteit 
(indicatief) 

Deellocatie 1 

A MM1 0,0 - 0,5 Zand - - - AW2000 

A MM2 0,0 - 0,5 Zand, pu0, bs1 Ba, Cd, Pb, Zn, 
PAK 

- - Industrie 

A MM3 0,5 - 1,5 Zand - - - AW2000 

A1-1 0,0 - 0,5 Zand, bs3 PAK - - Wonen 

Deellocatie 2 

B MM1 0,0 - 0,5 Zand  - - - AW2000 

B MM2 0,0 - 0,5 Zand, bs1  - - - AW2000 

B MM3 0,5 - 1,0 Zand  - - - AW2000 

B MM4 1,0 - 1,5 Zand - - - AW2000 

Deellocatie 3 

C MM1 0,0 - 0,7 Zand - - - AW2000 

C MM2 0,0 - 0,5 Zand Hg, Pb, Zn, 
min.olie, PAK, PCB 

  Industrie 

C11-1 0,0 - 0,5 Zand, hk, pu0 Ba, min.olie Zn PAK Niet toepasbaar 

C MM3 0,7 - 1,5 Zand - - - AW2000 

Pu  : puin    1 : zwak 
Bs  : baksteen   2 : matig 
Hk  : houtskool   3  : sterk 
      0 : sporen 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
-  : Het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde;  
> AW2000 : Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; 
> T  : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
> IW  : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde; 
Bbk            : Indeling actuele bodemkwaliteit volgens besluit bodemkwaliteit bij grondverzet; 

 
 

4.2.3 Resultaten grondwateronderzoek 
 

Tabel 4.3: Overzicht toetsingsresultaat - grondwater 

Monster- 
code 

Omschrijving Toetsing Wbb 

Peilbuis Filter 
(m -mv) 

> S > T > IW 

Deellocatie 1 

ABP-1-1 ABP - - - - 

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt 

geclassificeerd: 
- : Het gehalte is kleiner dan de streefwaarde;  
> S : Het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; 
> T : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
> IW : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
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4.3 Bespreking van de resultaten 

 
4.3.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
Ter plaatse van de locatie Juliahoeve zijn in de bovengrond, waarschijnlijk als gevolg van 

plaatselijke bijmengingen met puin en baksteen, licht verhoogde gehalten aan barium, 
cadmium, lood, zink en PAK aangetoond. Bij de veldinspectie zijn indicatief1 geen 

asbestverdachte materialen op het maaiveld waargenomen. 
 

In de zintuiglijk niet verontreinigde boven- en ondergrond zijn geen overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden aangetoond.  

 

In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 

4.3.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
Ter plaatse van het bosperceel aan de Oude Veengrondweg zijn bij één boring (B6) in de 

bovengrond zwak resten baksteen waargenomen. Analytisch zijn in geen van de onderzochte 

mengmonsters van de boven- en ondergrond verontreinigingen aangetoond. De kwaliteit van 
het grondwater is niet bepaald aangezien het grondwaterniveau zich dieper dan 5 m-mv 

bevindt. 
Geconstateerd is dat er plaatselijk sprake is van een afvaldump (< 1 m3). Hierbij zijn tevens 

restanten asbestverdacht materiaal waargenomen. 
 

4.3.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
Ter plaatse van het terrein van de voormalige jeugdherberg zijn bij één boring (C11) sporen 
puin en resten houtskool in de bovengrond waargenomen. Op het terrein, buiten de 

onderzoekslocatie, zijn restanten (scherven, 3 st.) asbest verdacht materiaal waargenomen. 
 

De zintuiglijk niet verontreinigde bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood, 

zink, PAK, minerale olie en PCB. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
In het zintuiglijk puin en houtskool bevattende grondmonster ter plaatse van boring C11 is een 

sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. Daarnaast zijn zink matig verhoogd en barium en 
minerale olie licht verhoogd aangetoond. 

 

De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien het grondwaterniveau zich dieper 
dan 5 m-mv bevindt. 

 
4.3.4 Toetsing van de hypothese 
De op basis van de in het vooronderzoek gestelde hypothese worden de hypothesen als volgt 
getoetst: 

 
Tabel 4.4: Hypothesen 

Deellocatie Betreft strategie Toetsing Motivatie Noodzaak 
nader 
onderzoek 

1 Juliahoeve Onverdacht Verwerpen Er zijn in de grond lichte 
verontreinigingen 
aangetoond 

Nee 

2 Bosje van Wartou Onverdacht Bevestigd Niet verontreinigd Nee# 

3 Eikelkamp Onverdacht Verwerpen Er zijn in de grond lichte 
tot sterke  
verontreinigingen 
aangetoond 

Ja 

                                                
1 er heeft geen volledig onderzoek en inspectie volgens NEN5707 plaatsgevonden 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 
5.1.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg (Juliahoeve) 
 De bovengrond is plaatselijk puin en baksteenhoudend; 

 Bij de veldinspectie zijn indicatief geen asbestverdachte materialen op het maaiveld 
waargenomen; 

 In de puin- en baksteenhoudende bovengrond komen licht verhoogde gehalten aan 
barium, cadmium, lood, zink en PAK voor; 

 In de zintuiglijk niet verontreinigde boven- en ondergrond zijn geen overschrijdingen van 

de achtergrondwaarden aangetoond;  
 In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

 
5.1.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteenhoudend; 
 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er plaatselijk sprake is van een afvaldump (< 1 

m3). Hierbij zijn tevens restanten asbestverdacht materiaal waargenomen; 

 In zowel de boven- als en ondergrond zijn geen overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden aangetoond;  

 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 m-mv voorkomt 
en er geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

 

5.1.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
 De bovengrond is zeer plaatselijk zwak baksteen en kolengruishoudend; 

 Bij de veldinspectie is geconstateerd dat er net buiten de onderzoekslocatie asbestverdacht 
materiaal op het maaiveld aanwezig is; 

 De zintuiglijk niet verontreinigde bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, 
lood, zink, PAK, minerale olie en PCB. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen 

aangetoond; 

 In het zintuiglijk puin- en houtskool bevattende grondmonster is een sterk verhoogd 
gehalte aan PAK aangetoond. Daarnaast zijn zink matig verhoogd en barium en minerale 

olie licht verhoogd aangetoond; 
 De kwaliteit van het grondwater is niet bepaald aangezien dit dieper dan 5 m-mv voorkomt 

en er geen reden bestaat een verontreiniging in het grondwater te vermoeden. 

 
Aanbevelingen en opmerkingen 
Voor locatie drie (Eikelkamp) geldt dat de aangetoonde verontreiniging met PAK en zink 
aanleiding geeft tot het uitvoeren van een nader onderzoek naar de ernst, aard en omvang van 

deze verontreiniging. In verband met het aantreffen van asbest verdacht materiaal op of nabij 

meerdere locaties wordt aanvullend op het verkennend bodemonderzoek een onderzoek asbest 
in bodem geadviseerd. 

 
Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond van de locatie vrijkomt, dient er rekening te 

worden gehouden met beperkingen ten aanzien van hergebruik en afzet van de grond. 
Opgemerkt wordt dat dit onderzoek geen bewijsmiddel is zoals bedoeld in het Besluit 

bodemkwaliteit voor toepassing van grond elders. Voor de definitieve kwaliteitsbepaling van 

grond die vrijkomt van de onderzoekslocatie kan afhankelijk van de bestemming en toepassing 
bij afvoer van de grond een partijkeuring noodzakelijk zijn (AP04). De gemeente is bevoegd 

gezag inzake grondverzet en toepassing van grond binnen de restricties en voorwaarden van de 
bodemkwaliteitskaart. Hiervoor geldt een meldingsprocedure. 
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6 NORMERING EN BETROUWBAARHEID 

 
 

De volgende documenten hangen samen met verricht bodemonderzoek conform de NEN 5740:   

 NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de conservering en 
behandeling van watermonsters; 

 NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de 
uitvoering van milieukundig bodemonderzoek; 

 NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 
 NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 

anorganische parameters in grond; 

 NEN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek in 
waterbodem; 

 NEN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek; 

 NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie; 

 NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van metalen; 
 Anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische 

eigenschappen; 
 NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van 

vluchtige verbindingen; 
 NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht; 

 NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden. 

 
Het onderhavige bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen 

en in het kader van de BRL 2000 van toepassing zijnde protocollen. Het uitgevoerde bodem-
onderzoek is gebaseerd op de thans beschikbare informatie en de hieruit afgeleide onderzoeks-

strategie. Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en reproduceer-

baarheid van het onderzoek kunnen ten gevolge van heterogeniteit in de bodem en onvolledige 
informatie buiten de schuld van AGEL Adviseurs afwijkingen in de verkregen resultaten voor-

komen. Er blijft altijd een kans aanwezig dat een op de locatie aanwezige verontreiniging niet 
wordt vastgesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samen-

stellen van (meng-)monsters. Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde 

onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de grond- en 
grondwaterkwaliteit worden beïnvloed door bijvoorbeeld grondverzetwerkzaamheden zoals de 

aanvoer van grond van elders, opslag van milieubelastende producten, calamiteiten of ver-
spreiding van verontreiniging vanaf nabij gelegen terreinen. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voor-
zichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  

 

AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. AGEL 
adviseurs heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoeks-

locatie waarop het onderzoek betrekking heeft. AGEL adviseurs heeft als onderzoeksbureau 
vastgelegd in haar kwaliteitszorgsysteem dat de (mogelijke) beïnvloeding van werknemers door 

derden te allen tijde dient te worden wordt vastlegt en vermeld. Mocht hiervan sprake zijn en 

heeft dit invloed op de onderzoeksstrategie dan wordt dit in de verslaglegging en rapportage 
vermeld. AGEL adviseurs garandeert hiermee dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig 

onderzoek is uitgevoerd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 
 

 

LOCATIEKAART 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 
 

 

KADASTRALE GEGEVENS  



Kadastraal bericht object 1 

Betreft: VEENENDAAL B 8635  29-1-2013 
  bij Zandheuvelweg 5  VEENENDAAL 17:21:35 

Uw referentie: 20120450cb 
Toestandsdatum: 28-1-2013 

Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: VEENENDAAL B 8635  

  Grootte: 1 ha 99 a 52 ca 

  Coördinaten: 164957-447412 

  
Omschrijving kadastraal 

object: 
TERREIN (GRASLAND) 

  Locatie: bij Zandheuvelweg 5  
  VEENENDAAL 

  Ontstaan op: 5-3-2009 
  

  Ontstaan uit: VEENENDAAL B 7655 gedeeltelijk  
  

Aantekening kadastraal object  

  KWALITATIEVE VERBINTENIS 
  Ontleend aan: HYP4  55240/3    d.d. 12-8-2008   

  
Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 

kadastrale registratie. 
  

 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Landgoed Prattenburg Bv  

  Cuneraweg 420  
  3911 RW  RHENEN 

  Zetel: RHENEN 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  55240/3    d.d. 12-8-2008   

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

VEENENDAAL B 7655 gedeeltelijk 

  
 

Gerechtigde  

 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

  Gemeente Veenendaal  

  Raadhuisplein 1  

  3901 GA  VEENENDAAL 

  Postadres: Postbus: 1100 
  3900 BC  VEENENDAAL 

  Zetel: VEENENDAAL 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  12951/123 reeks UTRECHT    d.d. 10-2-2003   

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 
Betreft: VEENENDAAL B 8636  29-1-2013 

  Zandheuvelweg 5  3904 MD VEENENDAAL 17:22:47 

Uw referentie: 20120450cb 
Toestandsdatum: 28-1-2013 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=8635&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=7655&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55240&nummer=3&z=HYPERLINK+STUK&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146177843&subjectnummer=6614396158&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Landgoed%20Prattenburg%20Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55240&nummer=3&z=HYPERLINK+STUK&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109229&subjectnummer=6602138632&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente%20Veenendaal&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=12951&nummer=123&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: VEENENDAAL B 8636  

  Grootte: 54 a 86 ca 
  Coördinaten: 165001-447499 

  
Omschrijving kadastraal 
object: 

WONEN (AGRARISCH) ERF - TUIN 

  Locatie: Zandheuvelweg 5  

  3904 MD  VEENENDAAL 
  Ontstaan op: 5-3-2009 

  
  Ontstaan uit: VEENENDAAL B 7655 gedeeltelijk  

  
Aantekening kadastraal object  

  LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 

  Ontleend aan: ATG  75248   d.d. 9-9-2011   
  

Publiekrechtelijke beperkingen  
  Beschermd monument, Gemeentewet 

  Ontleend aan: 150 datum in werking 9-9-2008 

  (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie) 
  Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Veenendaal 

  
  

 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  De heer Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck 

  Cuneraweg 420  
  3911 RW  RHENEN 

 
Geboren op: 22-02-1928 

 
Geboren te: 'S-HERTOGENBOSCH 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  
  Recht ontleend aan: HYP4  6790/57 reeks UTRECHT    d.d. 7-6-1991   

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

VEENENDAAL B 3573 gedeeltelijk 

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND 

 
Ontleend aan: BSA  506/17001  reeks UTRECHT d.d. 14-6-2005 

  
  

 

Gerechtigde  

 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

  Gemeente Veenendaal  

  Raadhuisplein 1  
  3901 GA  VEENENDAAL 

  Postadres: Postbus: 1100 
  3900 BC  VEENENDAAL 

  Zetel: VEENENDAAL 

  
  Recht ontleend aan: HYP4  12951/123 reeks UTRECHT    d.d. 10-2-2003   

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=8636&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VND00&sectie=B&perceelnummer=7655&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=133561478&subjectnummer=6600035160&voornaam=Lodewijk%20Henrick%20Johan%20Mari&voorvoegsel=van&naam=Asch%20van%20Wijck&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=6790&nummer=57&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109229&subjectnummer=6602138632&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente%20Veenendaal&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=12951&nummer=123&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


Kadastraal bericht object 2 

Betreft: RHENEN G 1385  29-1-2013 
     17:25:27 

Uw referentie: 20120450cb 
Toestandsdatum: 28-1-2013 

Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: RHENEN G 1385  

  Grootte: 1 ha 35 a 

  Coördinaten: 165928-445513 

  
Omschrijving kadastraal 

object: 
TERREIN (NATUUR) 

  Ontstaan op: 16-9-1987 
  

Aantekening kadastraal object  
  KWALITATIEVE VERBINTENIS 

  Ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   
  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

  
 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Landgoed Prattenburg Bv  

  Cuneraweg 420  

  3911 RW  RHENEN 

  Zetel: RHENEN 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

RHENEN G 1385  

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

 

Kadastraal bericht object 3 

Betreft: RHENEN H 6842  29-1-2013 

  Veenendaalsestraatweg 65  3921 EB ELST UT 17:28:31 
Uw referentie: 20120450cb 

Toestandsdatum: 28-1-2013 
Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: RHENEN H 6842  

  Grootte: 14 ha 96 a 50 ca 

  Coördinaten: 163555-444626 

  
Omschrijving kadastraal 
object: 

WONEN TERREIN (NATUUR) 

  Locatie: Veenendaalsestraatweg 65  
  3921 EB  ELST UT 

  Ontstaan op: 27-4-2005 

  
  Ontstaan uit: RHENEN H 6466 gedeeltelijk  

  
Aantekening kadastraal object  

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=G&perceelnummer=1385&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146177843&subjectnummer=6614396158&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Landgoed%20Prattenburg%20Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=H&perceelnummer=6842&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=H&perceelnummer=6466&index_letter=D&index_nummer=5&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


  LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 

  Ontleend aan: ATG  75239   d.d. 29-8-2011   

  
  KWALITATIEVE VERBINTENIS 

  Ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   
  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie. 

  
 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Landgoed Prattenburg Bv  

  Cuneraweg 420  

  3911 RW  RHENEN 
  Zetel: RHENEN 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  13230/28 reeks UTRECHT    d.d. 15-12-2004   

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

RHENEN H 6466 gedeeltelijk 

  
 

Gerechtigde  

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

  Gemeente Rhenen  

  Nieuwe Veenendaalseweg 75  
  3911 MG  RHENEN 

  Postadres: Postbus: 201 
  3910 AE  RHENEN 

  Zetel: RHENEN 
  

  Recht ontleend aan: HYP4  3956/67 reeks UTRECHT    d.d. 20-12-1979   

  
 

Gerechtigde  

 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL  

  Vitens N.V.  

  Reactorweg 47  

  3542 AD  UTRECHT 
  Zetel: UTRECHT 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  53300/64    d.d. 17-10-2007   
  

 

Einde overzicht 
 

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

 

 

 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146177843&subjectnummer=6614396158&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Landgoed%20Prattenburg%20Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13230&nummer=28&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109205&subjectnummer=6602136814&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente%20Rhenen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=3956&nummer=67&reeks=UTT&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=254268777&subjectnummer=6614940607&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Vitens%20N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53300&nummer=64&z=HYPERLINK+STUK&id=r9Gg67MbDqFM8O2OsNGo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 
 

 

SITUATIETEKENING MET BOORPUNTEN 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 
 

 

BOORBESCHRIJVINGEN 



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: A1

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, donker grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-2,00

Boring: A2

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-2,00

Boring: A3

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, sporen grind, sporen 
puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-2,00

Boring: A4

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-0,90



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: A5

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

2

3

klinker0,00

-0,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-1,00

Boring: A6

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

2

3

klinker0,00

-0,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,56

Boring: A7

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

-0,50

Boring: A8

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, grijsbeige, Edelmanboor

-0,50

Boring: A9

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,50

Boring: A10

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

2

3

klinker0,00

-0,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,56

Boring: A11

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: A12

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: A13

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: B1

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen grind, zwak gleyhoudend, 
geelgrijs, Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, grijsgeel, 
Edelmanboor

-5,50

Boring: B2

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, grijsgeel, 
Edelmanboor

-2,00



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: B3

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, resten 
wortels, grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, laagjes leem, 
sporen gley, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: B4

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, laagjes leem, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, grijsgeel, Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, grijsgeel, Edelmanboor

-2,00

Boring: B5

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: B6

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1

2

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: B7

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B8

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: B9

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B10

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B11

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B12

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: B13

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: B14

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: B15

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: B16

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: C1

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, neutraalbruin, Edelmanboor

-0,70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, beigegeel, 
Edelmanboor

-3,00

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
grindhoudend, beigegeel, 
Edelmanboor

-5,50

Boring: C2

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, sporen gley, 
grijsgeel, Edelmanboor

-2,00



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: C3

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, bruingeel, Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, neutraal grijsgeel, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: C4

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: C5

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
zwak gleyhoudend, geelbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: C6

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
geelbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: C7

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, geelbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: C8

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
geelbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20120450

Projectnaam: 3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenendaal

Boormeester: C.A.P. Snoeren 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: C9

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
bruingeel, Edelmanboor

-0,50

Boring: C10

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen grind, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: C11

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1,00

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, sporen 
grind, resten houtskool, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, grijsbruin, Edelmanboor

-1,00

Boring: C12

X:

Y:

Datum: 11-1-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, geelbruin, 
Edelmanboor

-0,50



 

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geen 

zwakke 

matige 

sterke 

uiterste 

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

filter

bentoniet afdichting

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 
 

 

ANALYSECERTIFICATEN 

 

 



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer C. van den Broek
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Ons kenmerk : Project 436722
Validatieref. : 436722_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NJAI-YXGR-SFPK-PYTM
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 7 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 21 januari 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,1 76,4 84,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,6 4,5 2,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 1,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 22 27
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds < 2,0 < 2,0 < 2,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 < 10 11
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 12 19 30
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 5 < 5 5
S zink (Zn) mg/kg ds 34 49 35

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 74 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,26
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,78
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,32
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,39
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,31
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,36
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,26
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,21

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0 3,1

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335171 = A MM1
0335173 = A MM3
0335174 = A1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Monstercode : 0335171 0335173 0335174
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,5 81,9 91,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,2 5,8 1,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 1,4 1,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds < 2,0 < 2,0 2,7
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 14 24 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 5 < 5 7
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 73 56 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335175 = B MM1
0335176 = B MM2
0335177 = B MM3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Monstercode : 0335175 0335176 0335177
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 90,3 95,7 86,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,1 0,5 4,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,7 < 1 1,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32 < 20 140
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 0,38
S kobalt (Co) mg/kg ds 2,4 2,1 2,5
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 < 10 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,09 < 0,05 0,10
S lood (Pb) mg/kg ds 27 < 10 99
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 5 6
S zink (Zn) mg/kg ds 29 < 20 240

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 1000

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,18
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 21
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 9,3
S fluoranteen mg/kg ds 0,18 < 0,15 31
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 11
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 11
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 6,1
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 6,0

S som PAK (10) mg/kg ds 1,1 1,0 130

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335179 = C MM1
0335181 = C MM3
0335182 = C11-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Monstercode : 0335179 0335181 0335182
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,3 91,3 88,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 61 < 20 41
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,36 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,6 2,9 2,5
S koper (Cu) mg/kg ds 15 < 10 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,12
S lood (Pb) mg/kg ds 52 < 10 40
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 9 8 7
S zink (Zn) mg/kg ds 95 < 20 52

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 37 < 35 96

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds 0,41 < 0,15 2,2
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,79
S fluoranteen mg/kg ds 0,78 < 0,15 2,7
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,23 < 0,15 0,84
S chryseen mg/kg ds 0,28 < 0,15 1,3
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,23 < 0,15 0,82
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,20 < 0,15 0,77
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,15 < 0,15 0,46
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,45

S som PAK (10) mg/kg ds 2,6 1,0 10

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,003
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,010

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335172 = A MM2
0335178 = B MM4
0335180 = C MM2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Monstercode : 0335172 0335178 0335180
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335173
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : A MM3
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 40 %
3) fractie C29 - C35 46 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

totale minerale olie gehalte: 74 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335174
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : A1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 41 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

totale minerale olie gehalte: 50 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335175
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : B MM1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 15 %
3) fractie C29 - C35 73 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

totale minerale olie gehalte: 73 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335176
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : B MM2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 29 %
3) fractie C29 - C35 65 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

totale minerale olie gehalte: 56 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335182
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : C11-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 53 %
3) fractie C29 - C35 24 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

totale minerale olie gehalte: 1000 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335172
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : A MM2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 38 %
3) fractie C29 - C35 50 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

totale minerale olie gehalte: 37 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0335180
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Uw referentie : C MM2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 13 %
2) fractie C19 - C29 44 %
3) fractie C29 - C35 35 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

totale minerale olie gehalte: 96 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 7

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

0335171 A MM1 A11 0-0.5 1289997AA
A12 0-0.5 1289924AA
A13 0-0.5 1289944AA
A2 0-0.5 1289942AA
A7 0-0.5 1289991AA
A9 0-0.5 1289939AA

0335173 A MM3 A5 0.5-1 1289901AA
A3 1-1.5 1289993AA

0335174 A1-1 A1 0-0.5 1289985AA

0335175 B MM1 B1 0-0.5 1289986AA
B11 0-0.5 1290158AA
B12 0-0.5 1290178AA
B13 0-0.5 1290172AA
B14 0-0.5 1290179AA
B15 0-0.5 1290187AA
B16 0-0.5 1290153AA

0335176 B MM2 B10 0-0.5 1290141AA
B2 0-0.5 1289984AA
B3 0-0.5 1289949AA
B5 0-0.5 1290176AA
B6 0-0.5 1290185AA
B7 0-0.5 1290165AA
B8 0-0.5 1290163AA
B9 0-0.5 1290175AA

0335177 B MM3 B1 0.5-1 1289888AA
B2 0.5-1 1289897AA
B3 0.5-1 1290169AA
B4 0.5-1 1290167AA
B6 0.5-1 1290150AA

0335179 C MM1 C10 0-0.5 1290235AA
C3 0-0.5 1289911AA
C8 0-0.5 1290216AA
C9 0-0.5 1290204AA
C1 0.2-0.7 1289932AA

0335181 C MM3 C2 0.7-1.2 1289772AA
C1 1-1.5 1289950AA
C3 1-1.5 1290205AA

0335182 C11-1 C11 0-0.5 1290238AA

0335172 A MM2 A3 0-0.5 1289994AA
A4 0-0.4 1289990AA
A5 0.06-0.5 1289989AA

0335178 B MM4 B1 1-1.5 1289795AA
B2 1-1.5 1289908AA
B3 1-1.5 1290166AA
B4 1-1.5 1289884AA

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



0335180 C MM2 C2 0-0.5 1289962AA
C4 0-0.5 1290174AA
C5 0-0.5 1290233AA
C6 0-0.5 1290232AA
C7 0-0.5 1290228AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436722
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJAI-YXGR-SFPK-PYTM Ref.: 436722_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer C. van den Broek
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Ons kenmerk : Project 436705
Validatieref. : 436705_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OPVV-WIAF-OEEV-PXCC
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 januari 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,4
S kobalt (Co) µg/l < 10
S koper (Cu) µg/l < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 10
S molybdeen (Mo) µg/l < 3
S nikkel (Ni) µg/l < 10
S zink (Zn) µg/l < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,05

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,5

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436705
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0335113 = ABP-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2013
Ontvangstdatum opdracht : 14/01/2013
Startdatum : 14/01/2013
Monstercode : 0335113
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OPVV-WIAF-OEEV-PXCC Ref.: 436705_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436705
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OPVV-WIAF-OEEV-PXCC Ref.: 436705_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

0335113 ABP-1-1 ABP 0111038MM
ABP 0158665YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436705
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OPVV-WIAF-OEEV-PXCC Ref.: 436705_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 436705
Project omschrijving : 20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OPVV-WIAF-OEEV-PXCC Ref.: 436705_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6 
 

 

TOETSING ANALYSERESULTATEN  

 

 

  



Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 7,76 

<2.0 54 

<10 94 

<0.05 25,18 

12 340 

<1.5 190 

<5 34 

34 308 

<35 1300 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,26 

Eenheid Interventie

waarde (I)
(1)

(2)

61 237 

0.36 7,76 

3.6 54 

15 94 

<0.05 25,18 

52 340 

<1.5 190 

9 34 

95 308 

37 1300 

<0.15     

0.41      

<0.15     

0.78      

0.23      

0.28      

0.23      

0.20      

0.15      

<0.15     

Project

Certificaten

Toetsversie

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  - 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335172

A MM2

%

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

* 60 

186 

95,8 

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

mg/kg ds  

20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen

436722

versie 6.10 - 14

0335171

A MM1

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

2,6

1

Analyseresultaat

2,6

1

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Toetsresultaat

- 

- 

- 

49 

0,36 

4,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

* 

* 

0,005 

49 

0,36 

0,133 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb)

Achtergrond

waarde (AW)

Achtergrond

waarde (AW)

20 

0,1 

32 

1,5 

12 

60 

49 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

1,5 

Sommaties

som PAK (10)

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

4,3 

20 

0,1 

32 

1,5 

12 

49 

29-1-2013

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,06 

29,2 

57 

12,64 

186 

95,8 

23 

184 

675 

20,8 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,06 

29,2 

57 

12,64 

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

23 

184 

675 

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



2.6 40 

0.005 0,26 

Eenheid Interventie

waarde (I)

22 237 

<0.35 8,42 

<2.0 54 

<10 100 

<0.05 25,56 

19 352 

<1.5 190 

<5 34 

49 323 

74 2250 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,45 

Eenheid Interventie

waarde (I)

27 237 

<0.35 7,83 

<2.0 54 

11 94 

<0.05 25,22 

30 342 

<1.5 190 

5 34 

35 310 

50 1400 

<0.15     

0.26      

<0.15     

0.78      

0.32      

0.39      

0.31      

0.36      

0.26      

0.21      

3.1 40 

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  20,8 

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335173

A MM3

%

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335174

A1-1

mg/kg ds  

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

23 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

mg/kg ds  * 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

4,5

1

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Analyseresultaat

mg/kg ds  

2,8

1,5

* 

- 

Toetsresultaat

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

- 

- 

- 

0,36 

4,3 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Achtergrond

waarde (AW)

Achtergrond

waarde (AW)

1,5 

0,005 

49 

0,39 

4,3 

21 

0,11 

33 

1,5 

12 

63 

86 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

- 

1,5 

0,009 

49 - 143 

0,11 

32 

1,5 

12 

60 

53 

1,5 

Sommaties

som PAK (10)

0,133 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,4 

29,2 

60 

12,84 

193 

95,8 

23 

193 

1168 

20,8 

0,23 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

4,1 

29,2 

57 

12,66 

187 

95,8 

185 

727 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

20,8 

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



0.005 0,28 

Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 8,66 

<2.0 54 

<10 102 

<0.05 25,71 

14 357 

<1.5 190 

<5 34 

<20 328 

73 2600 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,52 

Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 8,87 

<2.0 54 

<10 104 

<0.05 25,83 

24 360 

<1.5 190 

<5 34 

<20 333 

56 2900 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

som PCBs (7) mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335175

B MM1

%

% (m/m ds)

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

- 64 

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335176

B MM2

%

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

5,8

1,4

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Analyseresultaat

5,2

1

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

Toetsresultaat

- 

- 

Achtergrond

waarde (AW)

49 

0,4 

Metalen ICP-AES

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

- 

- 

- 

Achtergrond

waarde (AW)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,0056 

Sommaties

4,3 

21 

0,11 

34 

1,5 

12 

99 

1,5 

0,01 

49 

0,41 

4,3 

22 

0,11 

34 

1,5 

12 

65 

110 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

- 

1,5 

0,143 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,53 

29,2 

62 

12,91 

195 

95,8 

23 

196 

1349 

20,8 

0,265 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,64 

29,2 

63 

12,97 

197 

95,8 

23 

199 

1505 

20,8 

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



0.005 0,58 

Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 7,55 

2.7 54 

<10 92 

<0.05 25,06 

<10 337 

<1.5 190 

7 34 

<20 303 

<35 1000 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,2 

Eenheid Interventie

waarde (I)
(1)

(2)

<20 237 

<0.35 7,55 

2.9 54 

<10 92 

<0.05 25,06 

<10 337 

<1.5 190 

8 34 

<20 303 

<35 1000 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335177

B MM3

mg/kg ds  

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335178

B MM4

%

% (m/m ds)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

- 59 181 

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

1

1,4

Analyseresultaat

1

1,4

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

Toetsresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

- 

- 

- 

143 

3,95 

29,2 

56 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

- 

Toetsresultaat

- 

- 0,35 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

3,95 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,35 

4,3 

19 

0,1 

0,012 

49 

Achtergrond

waarde (AW)

- 

32 

1,5 

12 

59 

38 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

nikkel (Ni)

zink (Zn)

1,5 

0,004 

49 

Achtergrond

waarde (AW)

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

Monsterreferentie

4,3 

19 

0,1 

32 

1,5 

12 

38 

1,5 

0,296 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

12,58 

184 

95,8 

23 

181 

519 

20,8 

0,102 

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

29,2 

56 

12,58 

184 

95,8 

23 

519 

20,8 

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



0.005 0,2 

Eenheid Interventie

waarde (I)

32 258 

<0.35 7,67 

2.4 58,2 

<10 94 

0.09 25,36 

27 342 

<1.5 190 

7 36 

29 315 

<35 1050 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

0.18      

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.1 40 

0.005 0,21 

Eenheid Interventie

waarde (I)
(1)

(2)

41 258 

<0.35 7,67 

2.5 58,2 

10 94 

0.12 25,36 

40 342 

<1.5 190 

7 36 

52 315 

96 1050 

<0.15     

2.2       

0.79      

2.7       

0.84      

1.3       

0.82      

0.77      

0.46      

0.45      

10 40 

0.010 0,21 

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335179

C MM1

%

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335180

C MM2

mg/kg ds  

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

24 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

* 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

2,1

2,7

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Analyseresultaat

mg/kg ds  

2,1

2,7

- 

Toetsresultaat

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

- 

- 

0,35 

4,6 

20 

156 

* 

* 

- 

- 

- 

* 

* 

- 

- 

0,004 

53 

0,35 

4,6 

20 

0,11 

Achtergrond

waarde (AW)

32 

1,5 

13 

61 

40 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

- 

1,5 

0,004 

53 

Achtergrond

waarde (AW)

0,11 

32 

1,5 

13 

61 

40 

1,5 

0,004 

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

0,102 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

156 

4,01 

31,4 

57 

12,73 

187 

95,8 

24 

188 

545 

20,8 

0,107 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

4,01 

31,4 

57 

12,73 

187 

95,8 

188 

545 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

21 

0,107 

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



Eenheid Interventie

waarde (I)

<20 237 

<0.35 7,55 

2.1 54 

<10 92 

<0.05 25,06 

<10 337 

<1.5 190 

5 34 

<20 303 

<35 1000 

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0 40 

0.005 0,2 

Eenheid Interventie

waarde (I)

140 237 

0.38 8,49 

2.5 54 

10 100 

0.10 25,6 

99 354 

<1.5 190 

6 34 

240 324 

1000 2350 

0.18      

21        

9.3       

31        

15        

15        

11        

11        

6.1       

6.0       

130 40 

0.005 0,47 

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335181

C MM3

%

% (m/m ds)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

- 59 

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

- 

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335182

C11-1

%

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

4,7

1,3

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Analyseresultaat

0,5

1

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Toetsresultaat

- 

- 

49 

0,35 

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toetsresultaat

* 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

** 

*** 

- 

Achtergrond

waarde (AW)

Achtergrond

waarde (AW)

4,3 

19 

0,1 

32 

1,5 

12 

38 

1,5 

0,004 

49 

0,39 

4,3 

21 

0,11 

33 

1,5 

12 

63 

89 

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

* 

1,5 

0,009 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

3,95 

29,2 

56 

12,58 

184 

95,8 

23 

181 

519 

20,8 

0,102 

Tussenwaarde

(1/2(AW+I))

143 

4,44 

29,2 

61 

12,86 

193 

95,8 

23 

194 

1220 

21 

0,24 

AGEL adviseurs
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(1)

(2)

Opmerkingen

Legenda

<= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000

>  Achtergrondwaarde (AW)

>  Tussenwaarde (T)

>  Interventiewaarde (I)

-

*

**

***

1/1

Toetsing volgens de vigerende versie 'Regeling bodemkwaliteit' en 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzig op 3 april 2012

Organische stof betreft ingevoerde/afgeleide waarde

Lutum betreft ingevoerde/afgeleide waarde

AGEL adviseurs

20120450 29-1-2013



Eenheid Industrie

237 

2,57 

54 

94 

3,36 

340 

190 

34 

308 

130 

40 

0,13 

Eenheid Industrie

(1)

(2)

237 

2,57 

54 

94 

3,36 

340 

190 

34 

308 

130 

13 

86 

49 

0,72 

10 

27 

0,58 

135 

88 

6,8 

49 

Wonen

142 

0,72 

10 

27 

0,58 

Toetsing Bodem Kwaliteit

29-1-2013

135 

88 

13 

86 

60 

49 

4,3 

20 

0,1 

32 

1,5 

12 

1,5 

0,005 

49 

49 

0,36 

4,3 

20 

0,1 

32 

1,5 

Achtergrond

Achtergrond

12 

60 

49 

Industrie

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Wonen

Wonen 0,36 

0,005 

Wonen

142 

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

0.20      

0.15      

<0.15     

0.41      

<0.15     

0.78      

0.23      

0.28      

0.23      

15

<0.05

52

<1.5

9

95

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<20

<0.35

<2.0

<10

<0.05

Analyseresultaat

2,6

1

Analyseresultaat

2,6

1

12

<1.5

<5

34

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen

436722

Toe te passen grond

Generiek

versie 6.10 - 14

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

37

<0.15     

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

61

0.36

3.6

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335172

A MM2

%

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

<35

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335171

A MM1

%

% (m/m ds)

Project

Certificaten

Grondgebruik

Toetskader

Toetsversie

AGEL adviseurs
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40 

0,13 

Eenheid Industrie

237 

2,79 

54 

100 

3,41 

352 

190 

34 

323 

225 

40 

0,225 

Eenheid Industrie

237 

2,59 

54 

94 

3,36 

342 

190 

34 

310 

140 

40 6,8 

53 

27 

0,58 

135 

88 

13 

86 

6,8 

0,009 

Wonen

142 

0,72 

10 

90 

86 

10 

28 

0,59 

140 

88 

13 

6,8 

0,005 

Wonen

142 

0,78 

1,5 

12 

60 

53 

0,36 

4,3 

20 

0,11 

32 

1,5 

12 

63 

86 

0,39 

4,3 

21 

0,11 

33 

1,5 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

1,5 

0,009 

49 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Wonen

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

1,5 

0,005 

49 

0.31      

0.36      

0.26      

0.21      

3.1

<0.15     

0.26      

<0.15     

0.78      

0.32      

0.39      

0.005

27

<0.35

<2.0

11

<0.05

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

19

<1.5

<5

49

74

<0.15     

2.6

0.005

22

4,5

1

Analyseresultaat

2,8

1,5

<0.35

<2.0

<10

<0.05

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  Wonen

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

50

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

30

<1.5

5

35

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335174

A1-1

%

% (m/m ds)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

1.0

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

<0.15     

<0.15     

<0.15     

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Achtergrond

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335173

A MM3

mg/kg ds  

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds  

AGEL adviseurs
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0,14 

Eenheid Industrie

237 

2,87 

54 

102 

3,43 

357 

190 

34 

328 

260 

40 

0,26 

Eenheid Industrie

237 

2,93 

54 

104 

3,44 

360 

190 

34 

333 

290 

40 6,8 

30 

0,6 

143 

88 

13 

92 

6,8 

0,01 

Wonen

142 

0,82 

10 

13 

91 

99 

0,8 

10 

29 

0,59 

141 

88 

1,5 

0,11 

34 

1,5 

12 

65 

110 

1,5 

99 

21 

0,11 

34 

1,5 

12 

64 

0,0056 

49 

0,4 

4,3 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

49 

0,41 

4,3 

22 

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

0,01 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

0,0056 

Wonen

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

24

<1.5

<5

<20

56

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

<20

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<10

<0.05

14

<1.5

<5

<20

0.005

5,8

1,4

<0.35

<2.0

<10

<0.05

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

5,2

1

<20

<0.35

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  1.0

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

<0.15     

<0.15     

<0.15     

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  110 

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335176

B MM2

mg/kg ds  

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

73

<0.15     

Achtergrond

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

<2.0 Achtergrond

142 

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335175

B MM1

%

Sommaties

AGEL adviseurs
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0,29 

Eenheid Industrie

237 

2,5 

54 

92 

3,34 

337 

190 

34 

303 

100 

40 

0,1 

Eenheid Industrie

(1)

(2)

237 

2,5 

54 

92 

3,34 

337 

190 

34 

303 

100 

40 

0,1 0,004 

6,8 

38 

26 

0,58 

133 

88 

13 

84 

6,8 

0,004 

Wonen

142 

88 

13 

84 

38 

142 

0,7 

10 

26 

0,58 

133 

0,012 

0,004 

1,5 

38 

19 

0,1 

32 

1,5 

12 

59 

1,5 

0,004 

0,1 

32 

1,5 

12 

59 

38 

0,012 

Achtergrond

49 

0,35 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond 4,3 

0,7 

10 

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

49 

0,35 

4,3 

19 

Achtergrond

Toetsresultaat Achtergrond Wonen

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<10

<0.05

<10

<1.5

8

<20

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

0.005

<20

<0.35

2.7

<10

<0.05

Analyseresultaat

1

1,4

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

1

1,4

<20

<0.35

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds  

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

<35

<0.15     

Achtergrond

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

2.9

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

0335178

B MM4

%

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

<35

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

<10

<1.5

7

<20

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335177

B MM3

%

% (m/m ds)

som PCBs (7) mg/kg ds  

AGEL adviseurs
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Eenheid Industrie

258 

2,54 

58,2 

94 

3,38 

342 

190 

36 

315 

105 

40 

0,105 

Eenheid Industrie

(1)

(2)

258 

2,54 

58,2 

94 

3,38 

342 

190 

36 

315 

105 

40 

0,105 

7 

0,004 

135 

88 

14 

88 

40 

Wonen

154 

0,71 

10,7 

27 

0,58 

6,8 

0,004 

0,58 

135 

88 

14 

88 

40 

Wonen

154 

0,71 

10,7 

27 

1,5 

0,004 

0,11 

32 

1,5 

13 

61 

40 

1,5 

0,004 

53 

32 

1,5 

13 

61 

40 

53 

0,35 

4,6 

20 

0,11 

Achtergrond

Achtergrond

Industrie

Industrie

Wonen

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Industrie

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

0,35 

4,6 

20 

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

0.82      

0.77      

0.46      

0.45      

10

0.010

<0.15     

2.2       

0.79      

2.7       

0.84      

1.3       

0.005

41

<0.35

2.5

10

0.12

<0.15     

<0.15     

0.18      

<0.15     

<0.15     

<0.15     

27

<1.5

7

29

<35

<0.15     

32

2,1

2,7

Analyseresultaat

2,1

2,7

<0.35

2.4

<10

0.09

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335181

C MM3

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

96

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

40

<1.5

7

52

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Organische stof

Lutum

0335180

C MM2

%

% (m/m ds)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

1.1

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

<0.15     

<0.15     

<0.15     

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335179

C MM1
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Eenheid Industrie

237 

2,5 

54 

92 

3,34 

337 

190 

34 

303 

100 

40 

0,1 

Eenheid Industrie

237 

2,81 

54 

100 

3,41 

354 

190 

34 

324 

235 

40 

0,235 

(1)

(2)

7 

0,009 

0,59 

140 

88 

13 

90 

89 

0,004 

Wonen

142 

0,78 

10 

29 

6,8 

38 

26 

0,58 

133 

88 

13 

84 

Wonen

0,009 

33 

1,5 

12 

63 

89 

0,004 

49 

0,39 

4,3 

21 

0,11 

1,5 

38 

19 

0,1 

32 

1,5 

12 

59 

Achtergrond

Achtergrond

Niet toepasbaar

Achtergrond

1,5 

Achtergrond

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Industrie

Niet toepasbaar

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Toetsresultaat

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

49 

0,35 

4,3 

142 

21        

9.3       

31        

15        

15        

11        

99

<1.5

6

240

1000

0.18      

<0.15     

<0.15     

<0.15     

1.0

0.005

140

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<0.15     

<10

<0.05

<10

<1.5

5

<20

4,7

1,3

0.38

2.5

10

0.10

Analyseresultaat

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

0,5

1

<20

<0.35

Opmerkingen

Toetsing volgens de vigerende versie 'Regeling bodemkwaliteit' en 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzig op 3 april 2012

Organische stof betreft ingevoerde/afgeleide waarde

Lutum betreft ingevoerde/afgeleide waarde

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

130

0.005

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

11        

6.1       

6.0       

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Analyse

Organische stof

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

%

% (m/m ds)

mg/kg ds  

Analyseresultaat

Sommaties

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

0335182

C11-1

mg/kg ds  

benzo(a)pyreen                                    

benzo(ghi)peryleen                                

indeno(1,2,3-cd)pyreen                            

Sommaties

som PAK (10)

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

mg/kg ds  

fenantreen                                        

anthraceen                                        

fluoranteen                                       

benzo(a)antraceen                                 

chryseen                                          

benzo(k)fluoranteen                               

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen                                         

<35

<0.15     

Achtergrond

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Lutum

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

% (m/m ds)

2.1

0,7 

10 

Analyse

Organische stof %
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Industrie

Achtergrond

Niet toepasbaar

1/1

Wonen

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

Classificatie

Achtergrond

Industrie

Achtergrond

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

wonen+achtergro

0

0

0

0

0

3

0

3

0

1

0

0

0

0

wonen

4

0

0

0

0

3

0

2x 

0

0

0

1

0

0

0

5

0

4

4

0

1

0

0

0

Overschrijdingen

achtergrond

0

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0335177

0335178

0335179

0335180

0335181

0335182

0335171

0335172

0335173

0335174

0335175

0335176

Conclusie

Monster totaal getoetst
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Eenheid Analyseresultaat Toetsresultaat Interventie

waarde (I)

µg/l      <20 - 625 

µg/l      <0.4 - 6 

µg/l      <10 - 100 

µg/l      <10 - 75 

µg/l      <0.05 - 0,3 

µg/l      <10 - 75 

µg/l      <3 - 300 

µg/l      <10 - 75 

µg/l      <20 - 800 

µg/l      <100 - 600 

µg/l      <0.2 - 300 

µg/l      <0.2 - 30 

µg/l      <0.2 - 1000 

µg/l      <0.2 - 150 

µg/l      <0.1      

µg/l      <0.2      

µg/l      <0.05 - 70 

µg/l      0.2 - 70 

µg/l      <0.2 - 1000 

µg/l      <0.5 - 900 

µg/l      <0.5 - 400 

µg/l      <0.1 - 10 

µg/l      <0.1      

µg/l      <0.1      

µg/l      <0.25     

µg/l      <0.25     

µg/l      <0.25     

µg/l      <0.1 - 400 

µg/l      <0.1 - 10 

µg/l      <0.1 - 300 

µg/l      <0.1 - 130 

µg/l      <0.1 - 500 

µg/l      <0.1 - 40 

µg/l      <0.2 - 5 

µg/l      0.1 - 20 

µg/l      0.52 - 80 

µg/l      <0.5 - 630 

1/1

262 

20 

2,5 

10 

40,4 

-

203 

5 

150 

65 

453,5 

203,5 

5 

15,1 

503,5 

77 

35,01 

0,18 

45 

152 

45 

432 

325 

Toetsing Water

Tussenwaarde

(1/2(SW+I))

338 

3,2 

60 

45 

6 

0,01 

0,01 

0,01 

7 

7 

0,01 

0,2 

7 

4 

0,01 

15 

0,05 

15 

5 

15 

65 

20120450-3 locaties Landgoed Prattenburg te Veenen

436705

versie 6.10 - 14

0335113

ABP-1-1

29-1-2013

Opmerkingen

Toetsing volgens 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzigd op 3 april 2012

<= Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000

>  Streefwaarde (SW)

>  Tussenwaarde (T)

>  Interventiewaarde (I)

Legenda

-

*

**

***

som dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan

0,8 

-

trichlooretheen

tetrachlooretheen

vinylchloride

Sommaties

som C+T dichlooretheen

24 

0,01 

0,01 

0,01 

1,2-dichloorpropaan                               

1,3-dichloorpropaan                               

trichloormethaan

tetrachloormethaan

1,1,1-trichloorethaan

1,1,2-trichloorethaan

1,1-dichloorethaan

1,2-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen

1,2-dichlooretheen (trans)                        

1,2-dichlooretheen (cis)                          

1,1-dichloorpropaan                               

Sommaties aromaten

som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

dichloormethaan

0,2 

0,01 

35,1 

500 

benzeen

tolueen

ethylbenzeen

xyleen (ortho)                                    

xyleen (som m+p)                                  

naftaleen

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

styreen

50 

6 153 

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Analyse

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

Streefwaarde

(SW)

50 

0,4 

20 

Project

Certificaten

Toetsversie

Monsterreferentie

Monsteromschrijving
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TOELICHTING EN ACHTERGROND TOETSINGSKADER
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In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de resultaten 
van uitgevoerd bodemonderzoek. 
 
Circulaire bodemsanering 2009  
Op 3 april 2012 is de vernieuwde Circulaire bodemsanering 2009 gepubliceerd (Staatscourant 6563) die een herziening betreft 
van de Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gepubliceerd op 7 april 2009 (Staatscourant 67). De Circulaire is van toepassing voor 
de droge bodem en sluit aan bij het Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit 
bodemkwaliteit) en aan de toetsingswaarden uit de ‘Regeling bodemkwaliteit’, Staatscourant 20 december 2007, nr. 247 / pag. 
67, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem zoals gewijzigd op 7 april 2009 (Staatscourant 67). 
 
De Circulaire gaat in op de saneringsdoelstelling en de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van een geval van 
bodemverontreiniging wordt vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden van het 
Besluit bodemkwaliteit. De gewijzigde streef- en interventiewaarden voor grondwater en gewijzigde interventiewaarden voor 
grond zijn opgenomen als bijlage in de Circulaire. Daarnaast wordt in de circulaire ingegaan op de uitwerking van de 
saneringsdoelstelling zoals die is opgenomen in de gewijzigde tekst van artikel 38 van de Wbb. Bij de uitwerking van de 
saneringsdoelstelling is aansluiting gezocht bij het Besluit bodemkwaliteit en wordt ruimte geboden voor een gebiedsgerichte 
aanpak. In de circulaire worden de volgende toetsingswaarden genoemd: 
 
Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaar-
loosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn overeenkomstig de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep grondwater. Als grens tussen diep 
en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. 
 
Interventiewaarden bodemsanering 
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier 
en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor het verontreinigingsniveau 
waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De interventiewaarden grond gelden voor droge 
bodem. Voor waterbodem zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 
(Staatscourant 20 december 2007, nr. 247) en in de Circulaire sanering waterbodems 2008 (Staatscourant 2007, nr. 245). De 
interventiewaarden grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). 
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal, niet bij regulier bodemonderzoek gangbare stoffen, zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
vastgesteld. Een interventiewaarde ontbreekt. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de 
interventiewaarden. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde en 
derhalve hier buiten beschouwing gelaten. 
 
Tussenwaarde 
Naast de toetsingswaarden uit de circulaire is bij de interpretatie van bodemonderzoek de tussenwaarden van belang.  De 
tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden uitgevoerd, omdat 
het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het gemiddelde van streef -en 
interventiewaarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de interventiewaarden. 
 
Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van 
minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Er kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet 
wordt overschreden en er toch sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Ook in het geval van verontreinigingen met 
stoffen waarvoor geen interventiewaarde is afgeleid kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. 
Als de bodem op een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet te worden 
bepaald of er met spoed dient te worden gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op 
grond van de regels voor bodemsanering. Als een gemeente een gebiedskwaliteit heeft vastgesteld op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit, dan kan de gemeente wel bevorderen dat bij bijvoorbeeld bouwactiviteiten de gebiedskwaliteit als uitgangspunt 
geldt. Als er grond moet worden toegepast kan dat ook verplicht worden gesteld. Het is echter niet zo dat bij niet ernstig 
verontreinigde grond een verplichting kan worden opgelegd op grond van de bodemregelgeving om de bodem schoner te maken. 
  
Saneringscriterium 
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot een 
vorm van saneren of beheren. Het saneringscriterium dient om vast te stellen of sanering van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met spoed dient te worden uitgevoerd. Wanneer sprake is van spoed, is het nemen van maatregelen 
verplicht. De werkwijze van het saneringscriterium geldt voor: 
 Een geval van ernstige verontreiniging; 
 Een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) 

van toepassing; 
 Huidige en voorgenomen gebruik; 
 Grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld; 
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 Alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest.  
Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch 
saneringscriterium, protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. 
 
Wanneer sanering niet met spoed hoeft plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden aangesloten bij 
maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de eigenaar of andere 
belanghebbende met het oog op gewenst gebruik van de bodem. Uiteindelijk moet het resultaat van de sanering zijn dat de 
locatie geschikt is voor het (toekomstig) gebruik. Het saneringscriterium is een instrument voor het bevoegd gezag waarmee zij 
een (schuldig) eigenaar kan verplichten tot saneren binnen een gestelde termijn. 
 
Risico’s hebben een directe relatie met het gebruik van de bodem en daarmee met de functie. Als er aan het gebruik binnen de 
aanwezige of toekomstige functie onaanvaardbare risico’s zijn verbonden staat voorop dat maatregelen zo snel mogelijk moeten 
worden genomen.  De risico’s die aanleiding kunnen zijn om met spoed te saneren worden verdeeld in: a) risico’s voor de mens, 
b) risico’s voor het ecosysteem en c) risico’s van verspreiding van verontreiniging.  
 
ad a) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de locatie een 
situatie bestaat waarbij:  
 Chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden; 
 Acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. 
Indien de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidig gebruik leidt tot aantoonbare hinder voor de mens (door o.a. 
huidirritatie en stank) dient eveneens met spoed te worden gesaneerd. 
 
ad b) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de locatie:  
 De biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten); 
 Kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen); 
 Bio-accumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden. 
 
ad c) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s van verspreiding van verontreiniging indien:  
 Het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door de verspreiding van verontreiniging in het 

grondwater waardoor kwetsbare objecten hinder ondervinden; 
 Er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien: 

1. Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 
verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

2. Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit verspreiding 
van verontreiniging kan plaatsvinden; 

3. De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging en de verspreiding nog steeds plaatsvindt. 
 
Geval van verontreiniging met asbest 
In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 van de circulaire, is geregeld 
wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor een 
bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing. 
 
Zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming 
Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 13 Wbb). Voor deze gevallen geldt dat 
degene die de in artikel 13 beschreven handelingen heeft verricht alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden gevergd. Dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk de gevolgen beperken of ongedaan maken, 
ongeacht de aangetroffen gehalten en de risico’s van de verontreinigde stoffen. De bepaling ernst van de verontreiniging en 
spoed van de sanering spelen hier geen rol. 
 
Toetsing rapportagegrenzen 
De normen waaraan getoetst wordt kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze waarden 
strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen 
aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Bij een resultaat ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uit 
gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing 
zijnde normen. Indien het laboratorium een waarde ‘<  een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (dit is hoger dan de vereiste 
rapportagegrens  AS3000 dan dient de desbetreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 
verkregen waarde wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normen. 
 
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de van toepassing zijnde norm 
worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000. 
Bij het berekenen van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de individuele 
componenten de resultaten ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ vermenigvuldigd met 0,7. 
Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ 
hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder 
oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodemkwaliteit.  
Indien een of meer individuele componenten het resultaat hebben ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’, of er een of meer 
gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde 
normen uit de Regeling bodemkwaliteit. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens 
AS3000. 
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Besluit bodemkwaliteit 
Op 1 januari 2008 is de eerste fase van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)1 in werking getreden die het toepassen van grond en 
baggerspecie in oppervlaktewater regelt. Op 1 juli 2008 is de tweede fase van het Bbk van kracht geworden die het toepassen 
van grond en baggerspecie op landbodems en het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater 
regelt. De verschillende onderdelen, Kwalibo, Bouwstoffen en Grond en Baggerspecie zijn gefaseerd in werking getreden: 

 Voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en het verspreiden van baggerspecie in 
oppervlaktewater: per 1-1-2008; 

 Voor het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie op landbodems: per 1-7- 2008.   
 
Kwalibo-regelgeving 
De Kwalibo-regelgeving is vanaf 1 oktober 2006 van kracht. Kwalibo staat voor ‘kwaliteitsborging in het bodembeheer’ en is een 
maatregel om het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo stelt eisen aan de kwaliteit en integriteit van personen, bedrijven en 
overheden die werken aan bodembeheer. Dit betekent dat bepaalde werkzaamheden alleen nog maar door erkende personen en 
bedrijven (bodemintermediairs) uitgevoerd mogen worden. De Kwalibo-regelgeving heeft betrekking op bodemsanering, 
bodembeheer en bodembescherming. Met de invoering van het Besluit bodemkwaliteit is de Kwalibo-regelgeving ook voor 
waterbodems, landbodems en bouwstoffen van toepassing. 
 
Definitie grond en bagger 
Het Besluit hanteert voor grond en baggerspecie de volgende definities: 
 Grond is vast materiaal en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof 

in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in 
de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van 
baggerspecie. 

 Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte 
en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en 
met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende 
schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. 

 
Bodemvreemd materiaal 
Het Besluit stelt aanvullend dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal mag 
bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmengingen van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie nadat het 
materiaal is afgegraven. 
 
Toetsingskaders  
De normstelling voor het toepassen van grond en baggerspecie en het verspreiden van baggerspecie is met het Besluit 
vernieuwd. De nieuwe normstelling sluit beter aan op de relatie tussen het gebruik en de kwaliteit van de (water)bodem en op de 
risico’s die een toepassing met zich mee kan brengen. Ook kunnen lokale normen worden vastgesteld, zodat beter rekening kan 
worden gehouden met de lokale situatie. Het Besluit maakt onderscheid tussen verschillende toepassingsmogelijkheden met 
bijbehorende toetsingskaders. Deze zijn onderstaand weergegeven. 
 
Tabel: toetsingskaders grond en bagger 
 Toepassingsmogelijkheden grond en baggerspecie 
 Toepassen grond en baggerspecie Verspreiden baggerspecie 

Generiek of gebied 
specifiek beleid Op de landbodem In oppervlaktewater 

 In oppervlaktewater Over aangrenzend perceel 

Alleen generiek beleid In grootschalige toepassing 

 
Het generieke kader is van toepassing op elk gebied waarvoor geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. Uitgangspunt van het 
generieke kader voor landbodems is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet aansluiten bij de functie 
die de bodem heeft. Ook mag de actuele kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren. 
Naast de toetsingskaders voor gebiedsspecifiek en generiek beleid, kent het Besluit nog een andere categorie van toepassingen: 
grootschalige toepassingen. Bij deze categorieën hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Wél 
moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen en randvoorwaarden die het Besluit stelt aan deze toepassingen. 
 
Partijen grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit worden toegepast als sprake is van een nuttige 
toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afvalstoffen en gelden 
op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels. Uitgangspunt bij het toepassen van grond en baggerspecie 
is dat de toegepaste grond en baggerspecie onderdeel gaat uitmaken van de ontvangende bodem, zonder dat extra maatregelen 
zoals afscheidingslagen of maatregelen in het kader van isoleren, beheersen en controleren (IBC) worden toegepast. 
  

                                                
1
 Stb. 2007, 469  
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Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
In die gebieden waarvoor de bevoegde bestuursorganen geen lokale maximale waarden in een besluit hebben vastgelegd, wordt 
de toepassing van grond en baggerspecie generiek getoetst. Voor deze generieke toetsing zijn zowel maximale waarden voor 
bodemfunctieklassen (landbodem) als maximale waarden voor bodemkwaliteitsklassen vastgelegd. 
 
Klassenindeling voor bodemfuncties en bodemkwaliteit 
Om te toetsen of de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie aansluit bij de functie en kwaliteit van de ontvangende 
bodem, wordt in het generieke kader gewerkt met een klassenindeling voor de kwaliteit en functie. Uitgangspunt van het Besluit 
is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie. Om hier invulling aan te geven zijn voor 7 bodemfuncties referentiewaarden 
ontwikkeld. Deze functies worden gebruikt in het gebiedsspecifieke beleid. Voor toepassing in het generieke kader zijn de 
functies samengevoegd tot 2 bodemfunctieklassen: wonen en industrie. De functies landbouw en natuur zijn niet ingedeeld in 
een klasse. Hiervoor is gekozen omdat in gebieden met een van deze functies alleen schone grond of baggerspecie mag worden 
toegepast. Dat wil zeggen: grond en baggerspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden. 
 
Tabel: Bodemfuncties 
Gebiedspecifiek Generiek beleid 
wonen met tuin 

wonen plaatsen waar kinderen spelen 

groen met natuurwaarden 

ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie industrie 

moestuinen/volkstuinen Kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie 
moet 
voldoen aan de Achtergrondwaarden 

Landbouw 

Natuur 

 
Naast de bodemfuncties, wordt de bodemkwaliteit ook ingedeeld in de klassen wonen en industrie. De bodemkwaliteit geeft 
hiermee een maat voor de kwaliteit van zowel de ontvangende als de toe te passen bodem en toe te passen baggerspecie. Aan 
de bodemkwaliteitsklassen zijn nieuwe normen gekoppeld: de Maximale waarden voor de klasse wonen en de Maximale waarden 
voor de klasse industrie. Wanneer de maximale waarde voor industrie wordt overschreden, mag deze grond of baggerspecie 
binnen het generieke kader niet worden toegepast. Om een partij grond of baggerspecie toe te mogen passen, moet de partij 
worden getoetst aan de bodemfunctieklasse en de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Bij deze dubbele toetsing geldt 
dat de toe te passen partij grond of baggerspecie moet voldoen aan de strengste norm.  
In onderstaand schema is de toepassingseis voor de toe te passen grond of baggerspecie gegeven. 
 
Tabel: Bepaling toepassingseis voor een partij grond of baggerspecie 
Functie op kaart Actuele bodemkwaliteit Toepassingseis 

Wonen 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

industrie Maximale waarde wonen 

Industrie 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

Industrie Maximale waarde Industrie 

Niet ingedeeld (bijv. landbouw/natuur 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde 

industrie Achtergrondwaarde 

 
Aan de bodemkwaliteitsklassen en de bodemfunctieklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: de Maximale Waarden voor de 
klasse wonen en de Maximale Waarden voor de klasse industrie. 
Deze Generieken Maximale Waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op de lange 
termijn geschikt te houden voor de betreffende functie. 
 
Met gebiedsspecifiek beleid kunnen locale bodembeheerders zelf bodemkwaliteitsnormen vaststellen. Als randvoorwaarde voor 
het opstellen van gebiedsspecifiek beleid geldt dat sprake moet zijn van standstill op gebiedsniveau. De ruimte voor de Lokale 
Maximale Waarden ligt tussen de achtergrondwaarden en het saneringscriterium. Wanneer de Lokale Maximale Waarden een 
verruiming van de normen ten opzicht van het generieke kader zijn, moet getoetst worden of dit niet leidt tot onaanvaardbare 
risico’s. Voor het bepalen van de gevolgen van de gekozen Lokale Maximale Waarden is een Risicotoolbox ontwikkeld. 
 
In onderstaande figuur is de normstelling schematisch weergegeven. 
 
Figuur: Normstelling en toepassingskader bodem 

 Achtergrond 
waarden 

Maximale waarden 
klasse wonen 

Maximale waarden  
klasse industrie 

  

Generiek  
Altijd toepasbaar 

Klasse wonen Klasse industrie Niet 
toepasbaar 

Nooit 
toepasbaar 

Gebieds 
specifiek 

 
Ruimte voor lokale maximale waarden 

 Achtergrond 
waarden 

 Interventiewaarden 
droge bodem 

 Sanerings 
criterium 
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Normenblad AS3000 onderzoek grond en waterbodem 

 

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 27-4-2009,  

(zie www.wetten.nl; gehaltes in mg/kg ds) 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67 d.d. 7-4-2009 en 6563 d.d. 3-4-2012.  

Interventiewaarden waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, incl. wijzigingen Staatscourant 68, 8-4-2009.  

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) 

    

GROND 
  *) 

WATERBODEM 
  **) 

AS3000 eisen 
***) 

GRONDWATER 
*) 

AW2000 
  

Wonen 
  

Indu- 
 strie 

IW 
  

AW 
  

A 
  

B 
  

IW 
  

grond 
  

Waterb. 
  

SW 
On 

diep 

AW 
diep 

SW 
diep 

IW 

Metalen            
    

Arseen [As]  20 27 76 76 20 29 85 85 20 20 10 7 7,2 60 

Barium [Ba] 5    920    625 190 190 50 200 200 625 

Cadmium [Cd]  0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,6 0,6 0,4 0,06 0,06 6 

Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 55 55 1 2,4 2,5 30 

Cobalt [Co]  15 35 190 190 15 25 240 240 15 15 20 0,6 0,7 100 

Koper [Cu]  40 54 190 190 40 96 190 190 40 40 15 1,3 1,3 75 

Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,15 0,15 0,05  0,01 0,3 

Lood [Pb]  50 210 530 530 50 138 580 580 50 50 15 1,6 1,7 75 

Molybdeen [Mo]  1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5 1,5 5 0,7 3,6 300 

Nikkel [Ni]  35  100 100 35 50 210 210 35 35 15 2,1 2,1 75 

Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5    11 6,5   2,2 50 

Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80    80 80  1,2  70 

Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 140 140 65 24 24 800 

Beryllium [Be] 4    30     0,93   0,05  15 

Antimoon  4 15 22 22 4  15 15 4 4  0,09 0,15 20 

Seleen [Se] 4    100        0,07  160 

Tellurium [Te] 4    600     30     70 

Thallium [Tl] 4    15     9    2 7 

Zilver [Ag] 4    15     3     40 

Overige anorganische stoffen            
    

Chloride 3 200    200    200 200 
100 
mg/l 

   

Cyanide (vrij)  3 3 20 20 3  20 20 3 3 5 
  

1500 

Cyanide (totaal)  5,5 5,5 50 50 5,5  50 50 5 5 10 
  

1500 

Thiocyanaten (som)  6 6 20 20 6  20 20    
  

1500 

Aromatische stoffen             
  

 

Benzeen  0,2 0,2 1 1,1 0,2  1 1 0,25  0,2 
  

30 

Ethylbenzeen  0,2 0,2 1,25 110 0,2  50 50 0,25  4 
  

150 

Tolueen  0,2 0,2 1,25 32 0,2  130 130 0,25  7 
  

1000 

Xylenen (som, 0.7 factor)  0,45 0,45 1,25 17 0,45  25 25 0,525  0,2 
  

70 

Styreen (Vinylbenzeen)  0,25 0,25 86 86 0,25  100 100 0,5  6 
  

300 

Fenol  0,25 0,25 1,25 14 0,25  40 40   0,2 
  

2000 

Cresolen (0,7 som)  0,3 0,3 5 13 0,3  5 5   0,2 
  

200 

dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35      
   

0,02 

1,2,3Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45      
   

 

1,2,4Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

1,3,5Trimethylbenzeen 
(Mesityleen)  0,45 0,45 0,45  0,45      

    

2Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

3Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

4Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

isoPropylbenzeen (Cumeen)  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

Propylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45      
    

Aromatische oplosmiddelen (som)  2,5 2,5 2,5 200 2,5      
   150 

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen            

    

naftaleen            0,01   70 
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fenantreen            0,003   5 

antraceen            0,0007   5 

fluorantheen            0,003   1 

chryseen             0,003   0,2 

benzo(a)antraceen             0,0001   0,5 

benzo(a)pyreen            0,0005   0,05 

benzo(k)fluorantheen            0,0004   0,05 

indeno(1,2,3cd)pyreen            0,0004   0,05 

benzo(ghi)peryleen            0,0003   0,05 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor)  1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 1,05 1,05 

    

Vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen            

    

Vinylchloride  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1 0,5  0,01   5 

Dichloormethaan  0,1 0,1 3,9 3,9 0,1  10 10 0,5  0,01   1000 

1,1Dichloorethaan  0,2 0,2 0,2 15 0,2  15 15 0,5  7   900 

1,2Dichloorethaan  0,2 0,2 4 6,4 0,2  4 4 0,5  7   400 

1,1Dichlooretheen  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 0,3 0,5  0,01   10 

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 
factor)  0,3 0,3 0,3 1 0,3  1 1 0,7  0,01   30 

Dichloorpropanen (0,7 som; 

1,1+1,2+1,3)  0,8 0,8 0,8 2 0,8  2 2 0,525  0,8   80 

Trichloormethaan (Chloroform)  0,25 0,25 3 5,6 0,25  10 10 0,25  6   400 

1,1,1Trichloorethaan  0,25 0,25 0,25 15 0,25  15 15 0,25  0,01   300 

1,1,2Trichloorethaan  0,3 0,3 0,3 10 0,3  10 10 0,25  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri)  0,25 0,25 2,5 2,5 0,25  60 60 0,25  24   500 

Tetrachloormethaan (Tetra)  0,3 0,3 0,7 0,7 0,3  1 1 0,25  0,01   10 

Tetrachlooretheen (Per)  0,15 0,15 4 8,8 0,15  4 4 0,25  0,01   40 

Chloorbenzenen                

Monochloorbenzeen  0,2 0,2 5 15 0,2    0,2 0,2 7   180 

Dichloorbenzenen (0.7 factor)  2 2 5 19 2    1,05 1,05 3   50 

Trichloorbenzenen (som, 0.7 
factor)  0,015 0,015 5 11 0,015    0,021 0,0105 0,01   10 

Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 
factor)  0,009 0,009 2,2 2,2 0,009    0,0105 0,0105 0,01   2,5 

Pentachloorbenzeen (QCB)  0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007   0,005 0,005 0,003   1 

Hexachloorbenzeen (HCB)  0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044   0,0085 0,0085 0,00009   0,5 

Chloorbenzenen (som, 0.7 factor)      2  30 30 1,23 1,22     

Chloorfenolen                

Monochloorfenolen (0,7 som)  0,045 0,045 5,4 5,4 0,045      0,3   100 

Dichloorfenolen (0,7 som)  0,2 0,2 6 22 0,2      0,2   30 

Trichloorfenolen (0,7 som)  0,003 0,003 6 22 0,003      0,03   10 

Tetrachloorfenolen (0,7 som)  0,015 1 6 21 0,015      0,01   10 

Pentachloorfenol (PCP)  0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5  0,05 0,04   3 

Chloorfenolen (som, 0.7 factor)  0,2    0,2  10 10   
    

PCB                

PCB 28      0,0015 0,014   0,01 0,005 
    

PCB 52      0,002 0,015   0,01 0,005 
    

PCB 101      0,0015 0,023   0,01 0,005 
    

PCB 118      0,0045 0,016   0,01 0,005 
    

PCB 138      0,004 0,027   0,01 0,005 
    

PCB 153      0,0035 0,033   0,01 0,005 
    

PCB 180      0,0025 0,018   0,01 0,005 
    

PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,02 0,02 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,049 0,0245 0,01   0,01 

Organochloorverbindingen            
    

Aldrin     0,32 0,0008 0,0013   0,005 0,005 
0,009 ng/l   

Dieldrin      0,008 0,008   0,008 0,008 0,1 ng/l    

Endrin      0,0035 0,0035   0,005 0,005 

0,04 

ng/l    

Isodrin      0,001    0,005 0,005     

Telodrin      0,0005    0,005 0,005     
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Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 

factor)  0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0126 0,0126    0,1 

DDT (som, 0.7 factor)  0,2 0,2 1 1,7     0,14 0,14    0,1 

DDD (som, 0.7 factor)  0,02 0,84 34 34     0,014 0,014     

DDE (som, 0.7 factor)  0,1 0,13 1,3 2,3     0,07 0,07     

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)      0,3 0,3 4 4 0,224 0,224 

0,004 

ng/l   0,01 

alfaEndosulfan  0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,005 0,005 0,2 ng/l    

alfaHCH  0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012   0,005 0,005 33 ng/l    

betaHCH  0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065   0,005 0,005 8 ng/l    

gammaHCH  0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003   0,005 0,005 9 ng/l    

HCH (som, 0.7 factor)      0,01 0,01 2 2 0,014 0,014 0,05   1 

Heptachloor  0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,005 0,005 
0,005 
ng/l   0,3 

Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,007 0,007 

0,005 
ng/l   3 

Chloordaan (som, 0.7 factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002  4 4 0,007 0,007 
0,02 
ng/l   0,2 

Hexachloorbutadieen  0,003    0,003 0,0075   0,005 0,005     

OCB (som, 0.7 factor)  0,4 0,4 0,5  0,4          

Minerale olie (totaal)  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 190 190 50   600 

Minerale olie C10  C40  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 190 190 50   600 

Overige gechloreerde 
koolwaterstoffen                

Chlooraniline (som o+m+p) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2  50 50      30 

Dichlooranilinen (som) 4    50          100 

Trichlooranilinen 4    10          10 

Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15         1 

dioxine  0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055  0,001       0,001ng/l 

Chloornaftaleen  0,07 0,07 10 23 0,07  10 10      6 

Organofosforpesticiden            
    

Azinphosmethyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075      
    

Organotin 
bestrijdingsmiddelen            

    

Tributyltin (als Sn)  0,065 0,065 0,065  0,065 0,25    0,065 
    

Trifenyltin (als Sn)           0,085 
    

Organotin (som TBT+TFT, als Sn)  0,15 0,5   0,15     0,15 
    

Organotin    2,5 2,5   2,5 2,5   0,05-16   
0,7 
ng/l 

Chloorfenoxy azijnzuur 
herbiciden            

    

4Chloor2methylfenoxyazijnzuur 

(MCPA)   0,55 0,55 0,55 4 0,55  4 4   0,02   50 

Overige bestrijdingsmiddelen            
    

Atrazine  0,035 0,035 0,5 0,71 0,035  6 6   29 ng/l   150 

Carbaryl  0,15 0,15 0,45 0,45 0,15  5 5   2 ng/l   50 

Carbofuran  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  2 2   9 ng/l   100 

4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6      
    

niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 
factor)  0,09 0,09 0,5  0,09      

    

Overige stoffen            
    

Asbest in grond (gewogen, 
NEN5707)   100 100 100  100 100 100   

    

Cyclohexanon  2 2 150 150 2  45 45   0,5   15000 

Dimethylftalaat  0,045 9,2 60 82           

Diethylftalaat  0,045 5,3 53 53           

Diisobutylftalaat  0,045 1,3 17 17           

Dibutylftalaat  0,07 5 36 36           

Butylbenzylftalaat  0,07 2,6 48 48           

Dihexylftalaat  0,07 18 60 220           

Bis(2ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  0,045 8,3 60 60           

Ftalaten (totaal)  0,25      60 60   0,5   5 

Pyridine  0,15 0,15 1 11 0,15  0,5 0,5   0,5   30 

Tetrahydrofuraan  0,45 0,45 2 7 0,45  2 2   0,5   300 

Tetrahydrothiofeen  1,5 1,5 8,8 8,8 1,5  90 90   0,5   5000 
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Tribroommethaan (bromoform)  0,2 0,2 0,2 75 0,2  75 75 1,5     630 

Acrylonitril  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1      0,08   5 

Butanol  2 2 2 30 2         5600 

Butylacetaat  2 2 2 200 2         6300 

Ethylacetaat  2 2 2 75 2         15000 

Diethyleenglycol  8 8 8 270 8         13000 

Ethyleenglycol  5 5 5 100 5         5500 

Formaldehyde  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1         50 

isoPropanol  0,75 0,75 0,75 220 0,75         31000 

Methanol  3 3 3 30 3         24000 

Methylethylketon (MEK)  2 2 2 35 2         6000 

ETBE          1,5      

Methyltertbutylether (MTBE)   0,2 0,2 0,2 100 0,2     44 0,5   
   

9200 

 
*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

***) Grond: protocollen AS3010 t/m 3090, versie 1/10/2008. Waterbodem: protcollen AS3210 t/m 3290, versie 25/6/2008.  

NB: de in AS3000 grond weergegeven eisen gelden voor een zandbodem en zijn hier omgerekend naar een standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum) 

De in AS3000 waterbodem gegeven eisen gelden voor ofwel zandbodem, ofwel een monster met 10% organsich stof en 2% lutum. Hier zijn de eisen omgerekend 
naar de standaardbodem 

De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor). 
1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de 
Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds) 

2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de 
Interventiewaarde voor Hg organisch 

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand 

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)   

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.   
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RELEVANTE INFORMATIE VOORONDERZOEK 
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locatie 1, omstreeks 1931 

 

locatie 1, omstreeks 1958  

 
 

locatie 1: omstreeks 1966 

 
 

locatie 1: omstreeks 1985 

 

locatie 2, omstreeks 1912 

 

locatie 2, omstreeks 1958 

 
locatie 2, omstreeks 1966 

 

locatie 2, omstreeks 1985 
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locatie 3, omstreeks 1912 

 

 
locatie 3, omstreeks 1958 

 
locatie 3, omstreeks 1966 

 
 
 

locatie 3, omstreeks 1985 
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VERZOEK BODEMINFORMATIE 
 

Vul hieronder uw gegevens in. 

 

naam aanvrager  Maarten den Besten 

naam bedrijf  Agel Adviseurs 

e-mail  mdbesten@ageladviseurs.nl 

fax   

telefoon    

datum  7 januari 2013 

 

 

 

Vul het adres en de gemeente in waarvoor u bodeminformatie zoekt (max. 1 adres per verzoek). 

 

adres Zandheuvelweg 5 te Veenendaal 

gemeente Veenendaal 

 

Raadpleeg eerst het Geoloket (www.odru.nl > Geoloket) en dan voor evt. Wbb-locaties het Bodemloket van de 

provincie (http://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/bodemloket/#backlink) en noteer hieronder de 

resultaten. 

 

de door u gevonden resultaten 

Nr Subthema Kaartlaag Object 

(J/N) 

Advies: Vervolg ? (J/N; *) 

1 Verdachte locaties Historisch bodembestand  

(voormalige bedrijfsactiviteiten) 

  

2 Bomkraters   

3 (Sloot-)dempingen   

4 Bodemonderzoek 

en -saneringen 

Ondergrondse tanks   

5 Bodemonderzoeken   

6 Wbb locaties  Als bij het object J is 

genoteerd:  “Neem contact 

op met Provincie Utrecht” 

7 Vergunnings- en 

handhavings-

gegevens 

Huidige bedrijven PM PM 

 

* J als bij het object is genoteerd: “Neem contact op met Omgevingsdienst” (alleen met dit formulier). 

  N als bij het object is genoteerd: “Geen verdere actie nodig”. 

 

 

Mail dit formulier ingevuld naar: geoloket@odru.nl (of fax naar nummer 030 – 69 99 599). 

 

De Omgevingsdienst vult dan aan met eventueel bekende bijzonderheden (zie blz. 2). 

http://www.odru.nl/
http://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/bodemloket/#backlink
mailto:geoloket@odru.nl
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in te vullen door Omgevingsdienst 

 

Nr Thema Bijzonderheid 

1 Historisch 

bodembestand 

(voormalige 

bedrijfsactiviteiten) 

Bij de Omgevingsdienst zijn geen voormalige bedrijven op de 

locatie bekend. De HBB indicatie op het Geoloket heeft betrekking 

op een niet verdachte  activiteit. 

 

2 Bomkraters Bij de Omgevingsdienst is geen informatie bekend over bomkraters 

op of in de directe omgeving van de locatie.  

 

3 (Sloot-)dempingen Voor zover bekend bij de Omgevingsdienst zijn er op de locatie 

geen (sloot)dempingen aanwezig. 

 

4 Ondergrondse tanks Op de locatie is bij de Omgevingsdienst geen ondergrondse tank 

bekend. 

 

5 Bodemonderzoeken Voor zover bekend bij de Omgevingsdienst zijn er op de locatie 

geen bodemonderzoeken bekend. 

 

Van nabijgelegen locaties zijn  wel onderzoeken bekend bij de 

Omgevingsdienst. 

 Zandheuvelweg 4; Verkennend onderzoek, Grontmij,kenmerk 

1296051, d.d. 26 maart 1999. Aanleiding was transactie. 

Onderzoek gaf geen aanleiding tot verder bodemonderzoek. 

  

 Zandheuvelweg 7; Verkennend onderzoek, Bodem Belang , 

rapportnummer 05 1001634, d.d. 14 februari 2010. Aanleiding 

was een bouwvergunning. Onderzoek gaf geen aanleiding tot 

verder bodemonderzoek. 

 

6 Wbb locaties De locatie valt niet binnen een Wbb-locatie. 

 

7 Huidige bedrijven Bij de Omgevingsdienst staat op dit adres een paardenhouderij 

geregistreerd. 

 

 

 

Bijlage:- 

 

 

behandeld door P. Out 

telefoon 030 – 69 99 537 

 













   

0 10 20 30m

Schaal 1:700Schaal 1:700Schaal 1:700Schaal 1:700Schaal 1:700

24 Oktober 2011

Gemeente Veenendaal

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.

Page 1 of 2NedBrowser

24-10-2011http://nt24/nedbrowser/NBG_Print/NBG_print.asp?Preview=N&TemplateID=12



Page 2 of 2NedBrowser

24-10-2011http://nt24/nedbrowser/NBG_Print/NBG_print.asp?Preview=N&TemplateID=12



   

0 10 20 30m

Schaal 1:700Schaal 1:700Schaal 1:700Schaal 1:700Schaal 1:700

24 Oktober 2011

Gemeente Veenendaal

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.

Page 1 of 2NedBrowser

24-10-2011http://nt24/nedbrowser/NBG_Print/NBG_print.asp?Preview=N&TemplateID=12



Page 2 of 2NedBrowser

24-10-2011http://nt24/nedbrowser/NBG_Print/NBG_print.asp?Preview=N&TemplateID=12







AGEL adviseurs 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20120450 
omgevingsonderzoeken inpassingsplan  januari 2013 
Landgoed Prattenburg Veenendaal/Rhenen  BIJLAGE 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 9 
 

 
FOTOREPORTAGE 
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FOTO’S DEELLOCATIE 1 (Juliahoeve) 

Foto 1. :  

 
 

Foto 2. :  

 

Foto 3. :  

 
 

Foto 4. :  

 
 

Foto 5. :  

 
 

Foto 6. :  

 
 

opname datum: 11-1-2013 
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FOTO’S DEELLOCATIE 2 (Bosje van Wartou) 
Foto 1. :  

 
 

Foto 2. :  

 

Foto 3. :  

 
 

Foto 4. :  

 
 

Vindplaats asbest (AB2) 

 
 

opname datum: 11-1-2013 
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FOTO’S DEELLOCATIE 3 (Eikelkamp) 
Foto 1. :  

 
 

Foto 2. :  

 

Foto 3. :  

 
 

Foto 4. :  

 
 

Foto 5. :  

 

Foto 6. :  

 
Vindplaats asbest (AB1) 

(gelegen buiten bouwvlak) 

opname datum: 11-1-2013 



 inpassingsplan Landgoed Prattenburg 2016  

 
 
 
 
 

inpassingsplan "Landgoed Prattenburg 2016" 
(vastgesteld)    

Bijlage 4  Ecologie 
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NOTITIE 
Partners Ro 

M. Tiekstra 

Julianaplein 8 

5211 BC Den Bosch 

 

DATUM: 21 april 2016 

ONS KENMERK: 15-840/15.07266/DanBe 

UW KENMERK:  - 

AUTEUR: D. Beuker, G.F.J. Smit 
PROJECTLEIDER:  drs. G.F.J. Smit 
STATUS: definitief 
 

Actualisatie bevindingen natuurtoets Pip Prattenburg 

Partners Ro is bezig met de voorbereiding van wijziging van het Provinciaal 
Inpassingsplan Prattenburg (2013) te Veenendaal.  
 

De wijziging betreft de vier locaties van het PIP Prattenburg. Van de vier locaties krijgen 
drie een andere functionele invulling dan in 2013 bedacht. 
- Locatie 1 was woonzorgwoningen, wordt woningen binnen hetzelfde 

bestemmingsvlak. 
- Locatie 2 was hotel, wordt wonen binnen hetzelfde bestemmingsvlak. 
- Locatie 3 was recreatiewoningen, wordt hotel met groter bouwvlak. 
- Locatie 4 was bos en blijft bos, en blijft verder buiten beschouwing. 
 

In 2013 is door BRO voor locaties 1 t/m 3 een verkennend natuurwaarde onderzoek 
uitgevoerd met toetsing aan de Natuurbeschermingswet. Op locatie 1 en 2 is door 
Ecoconsultancy in 2013 vleermuisonderzoek uitgevoerd. Voor vleermuisonderzoek houdt 
RVO een geldigheidstermijn van twee jaar aan, wat betekent dat deze in 2016 verloopt. 
 

Bureau Waardenburg heeft op basis van een controle veldonderzoek (d.d. 20 nov 2015) 
en bronnenonderzoek1 locaties 1 t/m 3 beoordeeld of de situatie dermate verandert is dat 
eerdere conclusies m.b.t. vleermuizen niet meer standhouden. 
 

Methodiek - veldbezoek 
Locaties 1 t/m 3 in het plangebied Pip Prattenburg zijn op 20 November 2015 bezocht. Er 
is met name gelet op de aanwezigheid van de landschappelijke elementen waarmee de 
functie van het leefgebied voor vleermuizen en vogels met een vaste rust- en 
verblijfplaats is beschreven in de verkennende natuurwaardeonderzoeken van BRO (BRO 
2013 a,b,c) en de vleermuisonderzoeken van Econsultancy (Heunink-Verwoerd 2013, 
Witter 2013). 
 

 

                                                        
1
 Bron NDFF geraadpleegd op 30 maart 2016 

Ecologie & landschap
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Figuur 1 Ligging locaties 1 t/m 4 PIP Pratttenburg (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl). 
 

 

Functie van het plangebied voor beschermde soorten 
Locatie 1 - Zandheuvelweg 5 
Door BRO en Econsultancy (BRO 2013a, Heunink-Verwoerd 2013) is aangegeven dat de 
locatie mogelijk functies heeft als verblijfplaats en vliegroutes voor vleermuizen. Bij het 
vleermuisonderzoek (uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol) zijn geen verblijfplaatsen 
aangetoond wel heeft het plangebied een functie als vliegroute en foerageergebied 
(Heunink-Verwoerd 2013).  
 

Situatie 2015 

Op het plangebied “Juliahoeve” zijn enkele bomen en is bebouwing aanwezig. Het gaat 
hier om de boerderij met een aantal bijgebouwen en schuren. Op verzoek van mevrouw 
van Gessel van Provincie Utrecht is het woondeel van de boerderij niet van binnen 
bekeken in verband met de slechte bouwkundige staat. De schuren zijn wel van binnen 
bekeken. De situatie is vergelijkbaar met die als beschreven door BRO en Econsultancy  
(BRO 2013a, Heunink-Verwoerd 2013). De beschreven objecten waren ten tijde van het 
bezoek aanwezig.  
Op basis van de huidige situatie is er geen aanleiding voor andere functies van het 
plangebied voor vleermuizen. In de schuren zijn geen sporen aangetroffen, en de lange 
leegstand en slechte bouwkundige staat van het hoofdgebouw maakt deze ook weinig 
geschikt voor vleermuizen. Aangenomen kan worden dat de in 2013 vastgestelde 
vliegroutes nog steeds aanwezig zijn. Indien de structuur van de beplanting behouden 
blijft zijn er geen risico’s op overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van 
vleermuizen. 

1 

2 

3 

4 
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In één van de schuren is de aanwezigheid van een kerkuil vastgesteld. Ook in de 
kapschuur zijn sporen (braakballen) aangetroffen van kerkuil wat er op wijst dat de vogel 
al langer gebruik maakt van de boerderij. Bij het onderzoek in 2013 was kerkuil niet 
aangetroffen. Dit betekent dat de opstallen recent (2014-2015) in gebruik genomen 
kunnen zijn als verblijfplaats. Er zijn geen aanwijzingen voor een nest aangetroffen, 
echter boven een enkele locatie met braakballen is boven in de schuur een plafond 
aanwezig met een diepe ruimte erboven die niet geïnspecteerd kon worden. Hoewel er 
geen aanwijzingen zijn dat de opstallen op dit moment een functie hebben als jaarrond 
beschermde nestlocatie is een dergelijke functie ook niet uit te sluiten. De nestplaats is 
als zodanig in gebruik in de periode van februari tot en met half augustus (RVO 2014). 
Mogelijk is de schuur slechts in gebruik als rustplek (winterlocatie) voor één of enkele 
dieren. De winterverblijfplek is vaak een andere plaats dan de voortplantingsplek (RVO 
2014). Indien de opstallen ook in 2016 leeg staan is het in gebruik nemen als nestlocatie 
echter niet uit te sluiten. Het inventariseren van een broedpaar kerkuil kan vanaf februari 
(RVO 2014). Het slopen van een nestlocatie van kerkuil betekent een overtreding van 
artikel 11 van de Flora- en faunawet. 
 

Functies voor andere beschermde soorten zijn ten tijde van het veldbezoek in 2015 niet 
vastgesteld, wat aansluit op de bevindingen uit 2013. 
 

Locatie 2 - Bosje van Wartou 
Door BRO en Econsultancy (BRO 2013b, Witter 2013) is aangegeven dat de locatie 
mogelijk functies heeft als verblijfplaats en vliegroutes voor vleermuizen en verblijfplaats 
voor eekhoorn en vogels met een jaarrond beschermd nest. Bij het veldonderzoek in 2013 
(vleermuisonderzoek uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol) zijn geen verblijfplaatsen 
van vleermuizen aangetoond, wel heeft het plangebied een functie als vliegroute en 
foerageergebied.  Er zijn in 2013 ook geen verblijfplaatsen van eekhoorn en van vogels 
met een jaarrond beschermd nest aangetroffen (Witter 2013).  
 
Situatie 2015 

Het plangebied “Bosje van Wartou” betreft een stuk bos met matige ondergroei. Het bos 
bevat bomen met holtes en scheuren die in potentie geschikt zijn als verblijfplaats voor 
vleermuizen zoals ook in 2013 was vastgesteld. Op basis van de huidige situatie is er 
geen aanleiding voor andere functies in het plangebied voor vleermuizen. Aangenomen 
kan worden dat de in 2013 vastgestelde vliegroutes nog steeds aanwezig zijn. 
 

Functies voor andere beschermde soorten (eekhoorn, vogels met jaarrond beschermd 
nest) zijn ten tijde van het veldbezoek in 2015 niet vastgesteld, wat aansluit op de 
bevindingen uit 2013. 
 

Locatie 3 - Eikelkamp 
Door BRO is aangegeven dat de locatie mogelijk functies heeft voor beschermde 
plantensoorten en algemeen voorkomende beschermde soorten zoogdieren (BRO 2013c). 
Uit de NDFF zijn van locatie 3 geen waarnemingen van beschermde soorten planten 
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bekend. Van de waarnemingen in en rondom het gebied zijn uit 2013 twee rode 
lijstsoorten gemeld, bosdroogbloem en Duits viltkruid2.   
De locatie kan een functie hebben als jachtgebied voor vleermuizen. Verblijfplaatsen van 
vleermuizen en vogels met een jaarrond beschermd nest zijn in 2013 uitgesloten. In 2013 
is voor locatie 3 geen veldonderzoek of vleermuisonderzoek uitgevoerd conform het 
Vleermuisprotocol uitgevoerd. 
 

Situatie 2015 

Het plangebied op locatie “Eikelkamp” bestaat uit een half open terrein met loofbomen en 
een enkele naaldboom. Op het terrein staan geen gebouwen, deze waren al voor 2013 
gesloopt. Rondom het terrein zijn verschillende opgaande structuren. In veel bomen 
bevinden zich holtes. De aanwezigheid van vleermuizen met vaste rust- en 
verblijfplaatsen kan mede gezien de ligging in het bos niet worden uitgesloten. De functie 
verandering wonen-hotel heeft betrekking op hetzelfde bestemmingsvlak. In de plannen 
wordt geen kap van bomen voorzien, maar juist aanplant van bomen (bomenkathedraal). 
Indien bomen met holten gekapt worden kan overtreding van artikel 11 ten aanzien van 
vleermuizen niet op voorhand worden uitgesloten. 
 

Functies voor andere beschermde soorten (eekhoorn, vogels met jaarrond beschermd 
nest) zijn ten tijde van het veldbezoek in 2015 niet vastgesteld, wat aansluit op de 
bevindingen uit 2013. De nieuwbouw valt volledig binnen het bestaande bouwvlak en blijft 
daarmee buiten de bosrand. Mogelijke natuurlijke (potentiele) groeiplaatsen van 
beschermde soorten planten zijn hierbij niet aan de orde. 
 

Het is niet duidelijk waarom de bevindingen ten aanzien van vleermuizen in 2015 afwijken 
van 2013. De nieuwe functie ‘hotel’ heeft echter geen gevolgen voor het bouwoppervlak 
of de toename van het groen (informatie Partners RO). De betekenis van het gebied als 
jachtlocatie is niet bekend en onduidelijk is of de nieuwe functie wezenlijke gevolgen heeft 
voor deze betekenis. Open ‘parkachtige’ plekken in het bos kunnen een belangrijke 
betekenis hebben als jachtgebied voor vleermuizen en daarmee indirect voor 
verblijfplaatsen in de directe omgeving. Afhankelijk van de landschappelijke inpassing van 
het hotel kan de (mogelijke) betekenis van het gebied voor vleermuizen behouden blijven 
of met uitbreiding van de opgaande beplanting mogelijk zelfs verbeteren. 
 

 

Conclusie t.a.v. Flora- en faunawet 
Locatie 1 

Op basis van de huidige situatie is er geen aanleiding voor andere functies van het 
plangebied voor vleermuizen dan in 2013 aangetoond. De opstallen zijn sinds 2013 in 
gebruik genomen door kerkuil, er zijn echter geen aanwijzingen voor een nest 
aangetroffen, maar dit kan ook niet worden uitgesloten. Indien de opstallen ook in 2016 
leegstaan is het in gebruik nemen als nestlocatie niet uit te sluiten. De nestlocatie van 
een kerkuil is jaarrond beschermd.  
Het slopen van een nestlocatie van kerkuil betekent een overtreding van artikel 11 van de 
Flora- en faunawet. In dit kader is het volgende van belang: 

                                                        
2
 NDFF dd. 30-03-2016 
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• Voor ‘verstoring’ van verblijfplaatsen in de zin van artikel 11 kan een ontheffing 
worden afgegeven op grond van het belang ‘ruimtelijke ontwikkeling’. 

• Er is duidelijkheid nodig over de functie van locatie 1 voor de kerkuil. Aanbevolen 
wordt de locatie in februari 2016 opnieuw te controleren op aanwezigheid van een 
mogelijk broedpaar.  

• Indien geen broedpaar aanwezig is kunnen de schuren ongeschikt gemaakt worden 
door openingen in het dak aan te brengen (dakpannen of platen te verwijderen). 
Indien een individuele kerkuil aanwezig kan dit worden uitgevoerd als het dier naar 
een andere locatie is uitgeweken.  

• Indien een broedpaar kerkuil aanwezig is zal een vervangende nestlocatie moeten 
worden aangeboden en een ontheffing artikel 11 van de Flora- en faunawet moeten 
worden aangevraagd (‘verstoring’ van een jaarrond beschermd nest).  

• Een vervangende nestlocatie kan bestaan uit een nestkast geplaatst in een of 
meerdere schuren binnen een afstand van circa 500 meter van locatie 1. Zij moet 
minimaal 3 maanden voor de sloop gerealiseerd zijn in verband met gewenning. 
Slopen kan plaatsvinden buiten de periode februari-augustus. 

 

Locatie 2 

Op basis van de huidige situatie is er geen aanleiding voor andere functies in het 
plangebied voor vleermuizen dan in 2013 aangetoond. Omdat nooit uitgesloten kan 
worden dat potentiele verblijfplaatsen in gebruik worden genomen, wordt aanbevolen de 
bomen met holten en scheuren de zomer voorafgaande aan de kap te controleren op 
mogelijk gebruik door vleermuizen. 
 

Locatie 3 

De aanwezigheid van vleermuizen met vaste rust- en verblijfplaatsen niet worden 
uitgesloten. De plannen voorzien niet in kap van bomen, maar in uitbreiding van opgaand 
groen. Indien bomen met holten gekapt worden kan echter overtreding van artikel 11 ten 
aanzien van vleermuizen niet op voorhand worden uitgesloten. 
De betekenis van het gebied als jachtlocatie voor vleermuizen is niet bekend en 
onduidelijk is of de nieuwe functie ‘hotel’ met groter bouwoppervlak dan oorspronkelijk 
gepland wezenlijke gevolgen heeft voor deze betekenis. 
 

 

Actualisatie natuurtoetsen 2013 i.h.k.v. de PAS 
In 2013 is door BRO voor de locaties 1, 2 en 3 een beoordeling opgesteld in het kader 
van de Natuurbeschermingswet. Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De 
beoordelingen van BRO worden hieronder opnieuw beschouwd in het licht van de PAS en 
beschikbare gebiedsdocumentatie voor de PAS. Doel is vast te stellen of er ten aanzien 
van de recente wetgeving knelpunten ten aanzien van stikstof depositie te verwachten 
zijn. 
 



   NOTITIE Actualisatie bevindingen natuurtoets Pip Prattenburg 6 

 
Figuur 2 Ligging locaties 1 t/m 3 PIP Pratttenburg t.o.v. Natura 2000 (Data: CC-By-SA by 

OpenStreetMap). 
 

De drie locaties liggen in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Binnenveld en het 
Natura 2000-gebied Rijntakken (figuur 2). Zowel voor Binnenveld als Rijntakken geldt dat 
de huidige achtergronddepositie hoger is dan de kritische depositiewaarde van voor 
stikstofgevoelige habitats. Een projectbijdrage meer dan 0,05 mol kan beschouwd worden 
als een negatief effect en is vergunningsplichtig.  
 

Voor de voor stikstof gevoelige habitattypen in Binnenveld zijn in het kader van de PAS 
herstelmaatregelen voorzien3. De Gebiedsanalyse PAS voor Binnenveld geeft aan dat 
voor herstel van de habitattypen waterhuishoudkundige maatregelen nodig zijn, inundatie 
met Griftwater moet worden beperkt en een adequaat beheer nodig is om de effecten van 
stikstofdepositie te verminderen4. Ondanks de huidige overschrijding van de kritische 
depositiewaarden voor habitattypen is, door de uitvoering van de herstelmaatregelen, het 
bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen mogelijk. 
 

Voor de voor stikstof gevoelige habitattypen in Rijntakken zijn in het kader van de PAS 
herstelmaatregelen voorzien als extra hooien of nabeweiden5. Voor Droge 
hardhoutooibossen zijn in het kader van de PAS geen herstelmaatregelen voorzien. De 
Gebiedsanalyse PAS geeft aan dat ondanks de huidige overschrijding van de kritische 
depositiewaarden voor een aantal habitattypen en stikstofgevoelige leefgebieden, door de 
uitvoering van de herstelmaatregelen die zijn opgenomen in het (concept)beheerplan en 
aanvullende PAS- herstelmaatregelen, het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen 
mogelijk is6.  
 

                                                        
3
 Programmatische Aanpak Stikstof - Gebiedswijzer Binnenveld 

4
 065 Binnenveld gebiedsanalyse 

5
 Programmatische Aanpak Stikstof - Gebiedswijzer Rijntakken 

6
 038 Rijntakken gebiedsanalyse 

1 

2 

3 
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Locatie 1 - Zandheuvelweg 5, Locatie 2 - Bosje van Wartou 
Zandheuvelweg 5 ligt op circa 2,5 km van het Natura 2000-gebied Binnenveld en op circa 
4 km van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Bosje van Wartou ligt op circa 2,2 km van 
het Natura 2000-gebied Binnenveld en op circa 2,8 km van het Natura 2000-gebied 
Rijntakken. Door BRO is aangegeven dat mogelijk verstorende effecten op de huidige 
staat van instandhouding van aangewezen habitattypen en habitatsoorten door de grote 
afstand en fysieke barrières zijn uitgesloten (BRO, 2013a,b). 
 

Voor locatie 1 en 2 is woningbouw voorzien. Huishoudens met verkeer naar en van de 
woningen leiden tot emissie van stikstof verbindingen. Voor woningen kan gebruik worden 
gemaakt van gegevens uit de landelijke emissieregistratie, voor verkeersaantrekkende 
werking van woningen zijn CROW-kentallen beschikbaar. Het aantal te realiseren 
woningen op locatie 1 en 2 is beperkt en ligt in de orde van grote van maximaal 5 
woningen per locatie. Bij een dergelijk klein aantal woningen reiken meetbare effecten op 
de stikstofdepositie niet verder dan enkele honderden meters7. Op een afstand van meer 
van 2,2 km treden geen meetbare effecten op (de projectbijdrage zal op 0,00 mol/ha/jaar 
liggen). Effecten op voor stikstof gevoelige habitattypen in Binnenveld en Rijntakken zijn 
op voorhand uit te sluiten.  
 

Locatie 3 - Eikelkamp 
Eikelkamp ligt op circa 4,3 km van het Natura 2000-gebied Binnenveld en op circa 1,2 km 
van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Door BRO is aangegeven dat mogelijk 
verstorende effecten op de huidige staat van instandhouding van aangewezen 
habitattypen en habitatsoorten door de grote afstand en fysieke barrières zijn uitgesloten 
(BRO, 2013c). 
 

Voor locatie 3 is voorzien in realisatie van een hotel. De exploitatie van het hotel met 
verkeer naar en van het hotel zal leiden tot emissie van stikstof verbindingen. Een 
berekening met Aerius waarbij we uitgaan van een hotel met circa 170 kamers en het 
(niet realistische) worst case scenario met een jaarrond volledige bezetting geeft alleen 
voor verkeer geen effecten op Natura 2000 op. De berekende bijdrage van het verkeer 
aan stikstofdepositie is op een afstand van 500 meter lager dan 0,05 mol/ha/jaar. 
Binneveld ligt op meer dan 2 kilometer van de rondweg van Veenendaal waarover het 
verkeer in het noordelijke richting loopt. Rijntakken ligt weliswaar op korte afstand 
aansluiting N416 met N225 waarover het verkeer in zuidelijke richting loopt, maar in de 
uiterwaarde liggen hier geen beschermde voor stikstof gevoelige habitats. Deze habitats 
liggen in Rijntakken op meer dan 2 kilometer van de aansluiting (Amerongse Bovenpolder 
en Blauwe kamer). De effectafstand voor emissie van het door bos omsloten hotel zal niet 
meer dan enkele honderden meters bedragen, ruim buiten de ligging van voor stikstof 
gevoelige habtats in Rijntakken.  
Effecten op voor stikstof gevoelige habitattypen in Binnenveld en Rijntakken zijn op 
voorhand uit te sluiten. 
 

                                                        
7
 Voor realisatie van 28 woningen nabij Ulvenhout lag de grens waarbij de bijdrage minder dan 0,05 

mol/ha/jr bedraagt op circa 600 meter van het plangebied. Notitie 20121907-02 Bouwplan Hertespoor te 
Ulvenhout Cauberg-Huygen. 
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Conclusie t.a.v. Natuurbeschermingswet 
Door BRO is voor de drie locaties aangegeven dat mogelijk verstorende effecten op de 
huidige staat van instandhouding van aangewezen habitattypen en habitatsoorten door de 
grote afstand en fysieke barrières zijn uitgesloten. 
 

Er is geen aanleiding deze conclusie in het kader van de beschikbare informatie uit de 
PAS te herzien. Effecten op voor stikstof gevoelige habitattypen in Binnenveld en 
Rijntakken zijn op voorhand uit te sluiten. 
 

 

Locatie 3 – Ecologische Hoofdstructuur, EHS - wijzer 
De Provinciale verordening geeft aan dat gebieden die grenzen aan de EHS niet hoeven 
te worden getoetst. Daardoor is alleen een EHS toets nodig voor locatie 3. Hiervoor is het 
stappenplan van de EHS-wijzer van Provincie Utrecht doorlopen. 
 

• Ligt de locatie (deels) binnen de EHS? 

Ja: locatie 3 ligt geheel binnen de begrenzing van de EHS. 
• Past de ontwikkeling binnen het geplande bestemmingsplan ? 

Nee: momenteel heeft het gebied een recreatieve functie (figuur 3). Tot recentelijk 

was een jeugdherberg aanwezig. Met voorgenomen functie van hotel vindt er feitelijk 
geen functie verandering plaats. De bestemming wijzigt echter wel. Hotel valt onder 
de bestemming Horeca. 

• Komt er een nieuw bestemmingsplan of buitenplanse procedure? 

Ja: locatie 3 maakt deel uit van het PIP Prattenburg in voorbereiding. 
• Gaat het om een kleinschalige uitbreiding van een bestaande functie? 

Nee: het betreft een functie wijziging. 
• Is er sprake van een bijzondere situatie? 

Nee: het hotel met bijbehorende voorzieningen kan niet beschouwd worden als een 
recreatieve poort: een bovenlokaal toeristisch-recreatief attractiepunt, een knooppunt 
van wandel-, fiets- en/of vaarroutes waar tevens het achterliggende toeristische 
recreatieve gebied ervaren kan worden. Recreatieve poorten bieden informatie over 
het gebied, zelfstandige horeca en voldoende parkeervoorzieningen. Dit is niet van 
toepassing. 
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Figuur 3 Bestemming locaties 3 PIP Pratttenburg conform het huidige bestemmingsplan 

buitengebied (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl). 
 

De 6 EHS toetsingsaspecten 

1. Bestaande en potentiële waarden van het ecosysteem, inclusief de vereiste 
omgevingsfactoren (zoals donkerte, bodem, water en milieu). 
Voor een gedetailleerde terreinbeschrijving zie BRO 2013c. Het bestaande bos binnen 
het plangebied is in het Natuurbeheerplan 2015 als ambitie Nog om te vormen natuur 
naar natuur weergegeven. Voor het grootste oppervlak is geen beheertype of ambitie 
aangegeven. Daar het bestaande bos binnen de begrenzing behouden blijft is met de 
functiewijziging (jeugdherberg naar hotel) geen verandering in potentie gemoeid. 

2. De robuustheid en aaneengeslotenheid van de EHS. 
Het voorgenomen plan heeft betrekking op een relatief klein oppervlak open gebied in 
verder groot aaneengesloten bos. Het open terrein ligt aan een bestaande provinciale 
weg. De functiewijziging heeft geen ander ruimtebeslag tot gevolg. Gebruik van het 
hotel betekent autoverkeer, verlichting en recreatie (wandelen door bezoekers). Deze 
aspecten speelde ook bij het voormalige gebruik als jeugdherberg. Bij de 
jeugdherberg was sprake van 60.000 bezoekers per jaar. Het gebruik van het hotel zal 
niet hoger liggen (opgave Partners RO).  De functiewijziging heeft geen intensiever 
gebruik tot gevolg. Tevens wordt een verlichtingsplan opgesteld om eventuele effecten 
op natuur te beperken. Gelet op de ligging aan een provinciale weg in groot 
aaneengesloten bosgebied is de uitstraling van het gebruik relatief beperkt. Doordat 
het ruimtebeslag en gebruik ten opzicht van de situatie met jeugdherberg niet 
toeneemt is een effect op  robuustheid en aaneengeslotenheid van de EHS niet aan 
de orde. 

3. De aanwezigheid van bijzondere soorten. 
Voor een gedetailleerde beschrijving zie BRO 2013c. Van de locatie zijn geen 
bijzondere soorten bekend. Er zijn waarnemingen bekend van de rode lijstsoorten 
bosdroogbloem en Duits viltkruid. Bosdroogbloem heeft een ruime regionale 
verspreiding die de Utrechtse Heuvelrug, Gelderse vallei en de Veluwe beslaat. Het 
bos en bosrandhabitat wordt met de plannen niet aangetast. Duits viltkruid komt onder 
andere voor op gronden met een openbegroeiing waar de grond geroerd is. In het 
plangebied is dat onder andere in het voormalige bouwvlak. Verder komen op de 
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locatie bomen met holten voor die betekenis kunnen hebben als verblijfplaatsen voor 
boombewonende vleermuizen. De voorgenomen plannen voorzien niet in kap van 
bomen. De plannen doen geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van 
vleermuizen op de Utrechtse Heuvelrug. Voor de landschappelijk inpassing van het 
hotel wordt een verlichtingsplan opgesteld, waarmee rekening wordt gehouden met de 
(mogelijke) functie van het plangebied voor vleermuizen. 

4. De verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen 

Het voorgenomen plan heeft betrekking op een relatief klein oppervlak open gebied in 
verder groot aaneengesloten bos. Het open terrein ligt aan een bestaande provinciale 
weg. De functiewijziging heeft geen effect op migratieroutes of verbindingszones. 

5. Behoud van oppervlakte. 
Het voorgenomen plan heeft betrekking op een relatief klein oppervlak open gebied in 
verder groot aaneengesloten bos. De functiewijziging heeft geen ander ruimtebeslag 
tot gevolg en een effect behoud van oppervlak van de EHS is niet aan de orde. 

6. Behoud van samenhang. 
Het voorgenomen plan heeft betrekking op een relatief klein oppervlak open gebied in 
verder groot aaneengesloten bos. Het open terrein ligt aan een bestaande provinciale 
weg. De functiewijziging heeft geen effect op  behoud van samenhang. 

 

Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat significante aantasting wordt 
uitgesloten. Het oppervlak bestaande bos binnen de begrenzing blijft behouden en de 
plannen voorzien in aanplant van extra bomen en het opstellen van een verlichtingsplan. 
Bij dit laatste wordt rekening gehouden met vleermuizen (en andere nacht-actieve 
soorten). 
 

Indien binnen het plangebied bomen gekapt worden kunnen er lokaal effecten optreden 
op het beheertype bos. Bij herplant van bomen binnen het plangebied zal de betekenis 
van locatie 3 voor flora en fauna van bos binnen de EHS alleen tijdelijk en (zeer) 
plaatselijk afnemen. Op lange termijn zijn er geen effecten op de EHS omdat bij herplant 
behoud van robuustheid, verbindingsfunctie en samenhang niet wordt aangetast.  
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Bij deze ontvangt u het verslag van het veldbezoek PIP Prattenburg locatie 1.

Op maandag 29 maart heeft Daniel Beuker van Bureau Waardenburg een bezoek
gebracht aan de locatie PIP Prattenburg. De omstandigheden voor het
inventariseren van uilen waren op deze avond optimaal.

Methode
Allereerst is er gekeken in de voor een waarnemer toegankelijke opstallen
(schuren). Hier is gezocht naar sporen aanwezigheid van uilen. Sommige opstallen
zijn niet toegankelijk omdat de staat dermate slecht is dat de veiligheid van de
veldmedewerker niet kan worden gegarandeerd.

Na zonsondergang is gewacht op een strategische positie om een uitvliegende
kerkuil waar te nemen. Later is met een geluidsdrager de territoriumroep van
kerkuil afgespeeld om hiermee een reactie uit te lokken.
De aanpak en en periode van het veldbezoek zijn conform de Soortenstandaard
Kerkuil (RVO, 2014).

Resultaat
In de voor de waarnemer toegankelijke opstallen zijn geen verse braakballen van
Kerkuil aangetroffen. Bij de controle vorig jaar waren deze wel aangetroffen. Met
het veldbezoek op 29 maart is niet vastgesteld dat in de toegankelijke opstallen
een nest aanwezig is.

Tot een uur na zonsondergang zijn er geen (uitvliegende) uilen waargenomen.
Na het afspelen van de territoriumroep van kerkuil reageerde er echter vrijwel
direct een vogel vanuit een beschutte boom op het terrein. Dit kan als teritoriaal
gedrag worden geinterpreteerd en wijst op een territorium.
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Geachte mevrouw Tiekstra,

ons kenmerk 15-840/16.02540/GerSm
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Volgens de Soortenstandaard Kerkuil (RVO, 2014) is de aanwezigheid van een
nest van een kerkuil aangetoond bij territoriaal gedrag. In de toegankelijke
opstallen kon geen nest worden vastgesteld. Aannemelijk is dat het nest zich
bevindt in de opstallen op het terrein die niet toegankelijk zijn. Deze opstallen
bevatten diverse openingen waardoor een kerkuil binnen kan komen.

Voor het vaststellen in welk van de opstallen het nest zich bevindt zijn meer
bezoeken nodig. Daar echter alle opstallen gesloopt worden en het slopen van de
niet toegankelijke opstallen buiten het broedseizoen plaats zal vinden (er is
immers een ingebruik zijn nest aanwezig) is op dit moment niet van belang in
welk van de opstallen het nest zich bevindt.

Maatregelen
Tern aanzien van maatregelen ter vervanging van verblijfplaatsen meldt de
Soortenstandaard Kerkuil:

Een vervangende verblijfplaats kan een al voor de betreffende functie aanwezige geschikte,
maar nog niet in gebruik zijnde plek zijn. Als onderzoek aantoont dat die plekken niet
aanwezig zijn kunnen nieuwe vervangende verblijfplaatsen worden gerealiseerd in de vorm
van bijvoorbeeld kerkuilkasten, mits deze de betreffende functie kunnen overnemen voor
een vergelijkbaar aantal kerkuilen.

Om de functie van het territorium te behouden schrijft de soortenstandaard voor
dat er minimaal twee maar bijvoorkeur drie kasten op alternatieve locaties binnen
500 meter van de hudige locatie moeten worden gerealiseerd. Alternatieve
locaties kunnen open kapschuren zijn waarbinnen een kast is opgehangen.
(Kasten in bomen of aan gevels voldoen niet.) De kasten moeten drie maanden
voor de sloop hangen. Het is gelet op het citaat hierboven wel van belang dat de
kasten niet in andere terrotiria geplaatst worden.

Een alternatief kan zijn dat de initiatiefnemer zelf een open houten schuur, model
kapschuur, met daarbinnen een kerkkast, plaatst op een rustige plek op het
perceel. Dit kan een tijdelijke plek zijn tijdens de bouwfase waarbij de schuur met
kast na de bouw en broedseizoen eventueel verplaatst wordt naar een definitieve
locatie op het perceel. De plaatsing van de schuur is belangrijk en moet zodanig
zijn dat de dieren eenvoudig toegang hebben tot foerageergebied. Daar de kast
hierbij op korte afstand van het huidige verblijf komt, bevindt deze zich ook
binnen het huidige territorium en is de kans groot dat deze daadwerkelijk in
gebruik wordt genomen.

Bij het plaatsen van een voorziening op eigen terrein is de initiatiefnemer niet
afhankelijk van derden.

pagina 2 van 3



Ecologie & landschap

Conclusie
Een territorium van kerkuil op de locatie van het terrein PIP Prattenburg is
vastgesteld. Met het realiseren van kasten op alternatieve locaties kan worden
voldaan aan de eisen uit de soortenstandaard is een ontheffing redelijkerwijs te
verkrijgen.

Literatuur
RVO, 2014. Soortenstandaard Kerkuil, versie 2.0 © Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland | december 2014.

Vriendelijke groet,

Gerard Smit
Bijlage Zoekgebied alternatieve locaties.
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 Verkennend natuurwaardenonderzoek
  

Locatie: Zandheuvelweg 5, Veenendaal 
Datum: Januari 2013 
  
  
  

 
 
1. Natuurbescherming in Nederland 
 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbescher-
mingswet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van 
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescher-
ming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die is geïntroduceerd in het 
‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal niveau in de Provinciale Structuurvisie 
en Ruimtelijke Verordening van Utrecht zijn vastgelegd. Bij ruimtelijke planvorming is een toet-
sing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en faunaonder-
zoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan heeft op beschermde natuur-
waarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.  
 
Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden 
en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in 
Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van pro-
jecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf 
in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een 
negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermd Na-
tuurmonument) zijn vergunningsplichtig. 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdie-
ren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele 
bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, 
schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de 
soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde 'algemene 
zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende 
maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beper-
ken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perio-
den zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het 
geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.  
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Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de 
juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstel-
ling beschermde dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (teza-
men tabel 3) en met alle vogels. Van deze laatste groep is een lijst opgesteld met vogelsoorten 
waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en een lijst met vogels waarbij inventarisatie ge-
wenst is. Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor dan is de eerste 
vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten 
op dan dient er gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om 
de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen.  
 
Provinciaal beleid 
De Ecologische Hoofdstructuur en de provinciale groenstructuur zijn ruimtelijk in de Structuurvi-
sie en Verordening vastgelegd. De EHS is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenlig-
gende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leg-
gen natuur en verbindingszones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch 
natuurbeheer behoren tot de EHS. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats 
middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen en 
inpassingsplannen.  
 
 
2. Werkwijze verkennend natuurwaardenonderzoek  
 
In het verkennend natuurwaardenonderzoek zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afge-
zet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet en planologisch be-
schermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing 
Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009.  
 
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 20 november 2012 door een ecoloog van 
BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en 
sporen van dieren zijn onderzocht. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. 
Voor dit bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van vrij beschikbare gegevens, zoals de provinci-
ale natuurgegevens van Utrecht en algemene verspreidingsatlassen. Aan de hand van het uitge-
voerde onderzoek is vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke 
ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
 
 

                                                      
1  BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens 
de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaar-
den voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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3. Beschrijving van het plangebied 
 
Ligging van het plangebied 
Het plangebied aan de Zandheuvelweg 5 ligt aan de noordzijde van het Landgoed Prattenburg. 
Landgoed Prattenburg is één van de grootste particuliere landgoederen van Utrecht. Op de loca-
tie is een voormalige agrarisch bedrijf gesitueerd, de Juliahoeve. Rondom het plangebied zijn 
verscheidene groene waarden aanwezig. Zo liggen rondom het plangebied verschillende goed 
ontwikkelde houtwallen. De globale ligging en begrenzing van het plangebied zijn te zien in de 
onderstaande afbeelding.  
 

Ligging en globale begrenzing van het plangebied ‘Juliahoeve’ te Veenendaal.  
 
Huidige situatie 
In de huidige situatie is de bedrijfsactiviteit gestaakt. De Juliahoeve en achtergelegen stallen zijn 
slecht onderhouden en verkeren in een enigszins vervallen staat. Op het terrein zijn enkele soli-
taire bomen aanwezig, daarnaast zijn er weinig tot geen opgaande begroeiingen. Rondom het 
terrein zijn wel verscheidene opgaande structuren aanwezig, aan de westzijde van het terrein is 
een goed ontwikkelde houtwal aanwezig. Zowel ten westen als ten oosten van het terrein kun-
nen wandelaars lopen, het plangebied is afgescheiden door afscheiding. In het plangebied is 
achter de Juliahoeve een verhard erf gelegen. Het overgrote deel van het plangebied is onver-
hard en voor een deel in gebruik als tuin voor de woning.  
 
Toekomstige situatie  
Op de locatie zullen woonzorgvoorzieningen worden gerealiseerd in de bestaande Juliahoeve en 
in twee of meer nieuwe gebouwen. Er komen maximaal 25 zorgeenheden. Op het terrein zullen 
tevens daaraan gelieerde voorzieningen worden gerealiseerd, zoals een theetuin, mogelijkheden 
voor dagbesteding (zoals een moestuin of dierenverzorging) en parkeervoorzieningen. 
 
De Juliahoeve blijft behouden en zal worden opgeknapt. De overige bebouwing mag worden 
gesloopt. De houtwallen zullen worden behouden. Een karakteristieke boom op het erf en een  
haag aan de Zandheuvelweg zullen zoveel mogelijk worden behouden. 
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In het kader van de juridisch-planologische procedure is een toetsing aan de Flora- en faunawet 
verplicht. In de toets worden de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezi-
ge natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet. Daarnaast is gekeken naar de planologische 
bescherming van het gebied (Ecologische Hoofdstructuur).  
 
In de onderstaande afbeeldingen is een beeldimpressie van het plangebied ten tijde van het 
veldbezoek opgenomen.  
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4. Beschrijving van de natuurwaarden van het plangebied en effectbeoordeling  
 
Natuurbeschermingswet 
Het projectgebied ligt ver buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet be-
schermde gebieden. In een straal van 5 kilometer rondom het projectgebied liggen de wettelijk 
beschermde Natura 2000-gebieden “Binnenveld” en “Uiterwaarden Neder-Rijn”.  
 
Het Binnenveld is een blauwgraslandreservaat in het zuidelijk deel van de Gelderse vallei. De 
meent wordt gevoed door basenrijk kwelwater (afkomstig van de Veluwe) dat ervoor zorgt dat 
in het gebied gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Het terrein heeft een venige bodem 
waarin plaatselijk zandopduikingen optreden en juist op deze zandopduikingen, waar basenrijk 
water via de capillaire werking een sterke opstijging kan vertonen, wordt blauwgrasland aange-
troffen. De Neder-Rijn is een weinig dynamische, gestuwde tak van de Rijn met relatief hoogge-
legen uiterwaarden. Deze zijn deels in agrarisch gebruik en worden deels als natuur ontwikkeld. 
Het beschermde deel van de Amerongse Bovenpolder bevat een hoge uiterwaard waar soorten-
rijke glanshaverhooilanden voorkomen. De overgangen naar de hogere zandgronden zijn van 
speciale betekenis vanwege de hier voorkomende randen met restanten hardhoutooibos. Be-
langrijk broedgebied voor soorten van natte, ruige graslanden (zoals porseleinhoen, kwartelko-
ning). Van enig belang voor een soorten van bosrijke watergebieden met voldoende vis (neet 
name ijsvogel).Belangrijk rust- en foerageergebied voor kleine kwaan, kolgans, meerkoet en 
kievit. Daarnaast van enig belang voor fuut, aalscholver, grauwe gans, brandgans, smient, krak-
eend, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, grutto en wulp. Voor de kievit is het 
één van de belangrijkste pleisterplaatsen. 
 
Mogelijk verstorende effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op de huidige staat van instand-
houding van aangewezen habitattypen en habitatsoorten zijn door de grotere afstand en de 
fysieke barrières tussen het projectgebeid en de beschermde Natura 2000-gebieden redelijkerwijs 
uit te sluiten. Vanuit het project hoeft geen rekening te worden gehouden met wettelijke ge-
biedsbescherming.  
 
Flora- en faunawet 
Rondom het plangebied zijn opgaande structuren aanwezig. Tijdens het veldbezoek zijn in het 
plangebied geen beschermde of bedreigde plantensoorten waargenomen. Door het huidige 
gebruik, de aanwezige verhardingen en inrichting van het plangebied zijn er geen geschikte 
standplaatsen voor bijzondere of strikte beschermde plantensoorten aanwezig. Bij planvorming 
waarbij alleen binnen het bouwvlak gebouwd mag worden is het niet nodig rekening te houden 
met de aanwezigheid van bijzondere of beschermde plantensoorten.  
 
In het plangebied kunnen op enige wijze enkele algemeen beschermde diersoorten in het plan-
gebied voorkomen. Het zal gaan om soorten als haas (Lepus europaeus) en huismuis (Mus muscu-
lus). Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Op basis van algemene verspreidingsgegevens en habitatvoorkeur is het voor-
komen van grondgebonden strenger beschermde soorten, zoals steenmarter (Martes foina) en 
das (Meles meles), binnen het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten. Het gebied heeft voor deze 
soorten geen waarde als vast leefgebied of onderdeel daarvan. De das komt wel in de directe 
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omgeving van het plangebied voor. Omdat de ontwikkeling geheel op het bestaande erf plaats-
vindt en er geen (potentieel) foerageergebied verdwijnt, worden geen negatieve effecten op de 
huidige staat van instandhouding van eventueel aanwezige dassen verwacht. Overtreding van de 
Flora- en faunawet voor deze soort is redelijkerwijs uit te sluiten.  
 
De Juliahoeve is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Geschikte verblijfplaatsen in het 
gebouw zijn ruimten achter luiken, daklijsten en onder dakpannen. De hoeve blijft bij de ruimte-
lijke ontwikkeling behouden. Wanneer bij het opknappen de luiken verwijderd worden of dak-
lijsten hersteld worden, kunnen echter verblijfplaatsen van vleermuizen verstoord worden. Het is 
aan te bevelen om bij herstelwerkzaamheden rekening te houden met de eventuele aanwezig-
heid van vleermuizen, bijvoorbeeld in de vorm van een werkprotocol. Daarmee zou verstoring 
van vleermuizen mee uitgesloten kunnen worden en is een aanvullend onderzoek naar vleer-
muizen niet nodig.  
 
Mogelijk wordt een oude schuur op het terrein gesloopt en een boom gerooid. Deze kunnen van 
waarde zijn voor vleermuizen. Aanvullend vleermuizenonderzoek is noodzakelijk. 
 
De houtsingels in het plangebied zijn erg geschikt als vaste vliegroute voor vleermuizen. Omdat 
bij de ruimtelijke ontwikkeling de groenstructuren behouden zullen worden, heeft het plan 
geen effecten op potentieel aanwezige vliegroutes van vleermuizen.  
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn geen jaarrond beschermde nestplaatsen van vogelsoorten volgens de 
‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (2009) waarge-
nomen en ook geen sporen van dergelijke soorten. Deze worden op basis van het veldbezoek 
ook uitgesloten in het plangebied. In de directe omliggende opgaande groenstructuren kunnen 
dit soort vogels wel een nestplaatsen hebben, bijvoorbeeld soorten als zwarte kraai (Corvus co-
rone). De omliggende groene structuren worden niet door het plan aangetast, eventuele effec-
ten van de ruimtelijke  ontwikkeling op aanwezige nestplaatsen van vogels zijn hierdoor uit te 
sluiten.  
Door de aanwezigheid van groene elementen rondom het plangebied is het te verwachten dat 
veel algemene vogelsoorten in het plangebied nestelen, daarbij kunnen verschillende vogelsoor-
ten ook tot broeden komen in de bebouwingen op het erf. Het zal gaan om vogelsoorten als 
houtduif (Columba palumbus) en merel (Turdus merula). Broedgevallen mogen te allen tijde niet 
verstoord worden, ook buiten het ‘algemene’ broedseizoen van maart t/m september. Met in-
achtneming van deze voorwaarde kan de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling betreffende 
vogels in overeenstemming met de Flora- en faunawet uitgevoerd worden.   
 
Vissen, amfibieën en reptielen 
Binnen het plangebied zijn geen permanente oppervlaktewateren aanwezig, de aanwezigheid 
van vissen kan hierdoor worden uitgesloten. Als leefgebied voor amfibieën is het plangebied 
door de openheid matig geschikt, er zijn wel enkele geschikte schuilmogelijkheden voor amfi-
bieën in en rondom het plangebied aanwezig. Algemene soorten als bruine kikker (Rana tempo-
raria) en gewone pad (Bufo bufo) kunnen in het gras en de tuin voorkomen. Er geldt echter een 
algemene vrijstelling voor deze soorten bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van de 
nieuwe woning. In Nederland komen zeven wettelijk beschermde soorten reptielen voor. Het 
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leefgebied van reptielen bestaat over het algemeen uit structuurrijke vegetatie. Die vegetatie 
moet voldoende schuilmogelijkheden bieden. En de plek moet snel opwarmen en voldoende 
open zijn om te kunnen zonnen. De biotoop in het plangebied voldoet niet aan deze habitat-
voorwaarden voor deze soorten. Het is daardoor niet aannemelijk dat het plangebied onderdeel 
uitmaakt van een potentieel leefgebied van beschermde reptielsoorten. Er worden door de ruim-
telijke ontwikkeling geen negatieve effecten op streng beschermde vis-, amfibie of reptielsoor-
ten verwacht. Er hoeft in de planvorming derhalve geen rekening gehouden te worden met be-
schermde vis-, amfibie of reptielsoorten.  
 
Beschermde ongewervelde diersoorten 
Voor beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied weinig waarde door het ontbre-
ken van geschikte biotopen en vegetaties. Het voorkomen van beschermde ongewervelde soor-
ten is echter met voldoende zekerheid uit te sluiten omdat dergelijke soorten zeer specifieke 
eisen aan hun leefomgeving stellen. Derhalve zijn negatieve effecten op deze soortgroep rede-
lijkerwijs niet te verwachten.  
 
Planologisch beschermde natuurwaarden 
De Ecologische Hoofdstructuur is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende 
verbindingszones. Mogelijk verstorende effecten van woningbouwplannen zijn o.a. versnippe-
ring, verandering van de waterhuishouding, verstoring door licht, geluid, trillingen en menselijke 
activiteit etc. De begrenzing van de EHS is in de Provinciale ruimtelijke verordening van provincie 
Utrecht vastgelegd. Het plangebied ligt buiten het gebied aangewezen als EHS (waaronder de 
westelijk gelegen houtwal).  
 
Het plangebied ligt geheel buiten de gebieden aangewezen als EHS. Directe aantasting van de 
EHS is op voorhand uitgesloten. 
 
Conform het provinciale beleid is het niet noodzakelijk mitigerende maatregelen te nemen in 
het kader van ontwikkelingen nabij EHS. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is wel 
gekeken naar eventuele effecten. De toegestane bebouwing moet minimaal 10 meter uit de 
houtwal blijven. Het bestaande water blijft beschermd. De omvang van de ontwikkeling wordt 
zodanig gering geacht, dat aanvullende maatregelen niet noodzakelijk worden geacht.  
 
 
5.  Conclusie en aanbevelingen 
 
Conclusie ten aanzien van de gebiedsbescherming 
Het gehele terrein ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde 
gebieden. De westelijke houtwal, die aangewezen is als EHS ligt buiten het plangebied. De na-
tuurwaarden in het plangebied worden voornamelijk bepaald door het aanwezige groen op het 
achtererf.  
 
Conclusie ten aanzien van de soortbescherming  
In de Juliahoeve zijn geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig (ruimten achter lui-
ken, daklijsten en onder dakpannen). De hoeve blijft behouden. Wanneer bij het opknappen de 
luiken verwijderd worden of daklijsten hersteld worden, kunnen echter verblijfplaatsen van 
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vleermuizen verstoord worden. Het is aan te bevelen om bij herstelwerkzaamheden rekening te 
houden met de eventuele aanwezigheid van vleermuizen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
werkprotocol. Daarmee zou verstoring van vleermuizen op voorhand uitgesloten kunnen wor-
den en is een aanvullend onderzoek naar vleermuizen niet nodig.  
 
Mogelijk wordt een oude schuur op het terrein gesloopt en een boom gerooid. Deze kunnen van 
waarde zijn voor vleermuizen. Aanvullend vleermuizenonderzoek is noodzakelijk. 
  
Daarnaast geldt voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de onthef-
fingsplicht, geldt een zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorg-
plicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aanwezige soor-
ten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet ver-
ontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en 
de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en 
dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing 
of vrijstelling is verleend. In dit kader is daarom in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te 
verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van aanwezige vogelnesten. Voor de realisatie van 
de nieuwe bebouwing op het achtererf geldt daarom dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen 
te worden in de periode dat de kans op broedende vogels het kleinst is: dit is de periode van 
september tot maart. Met inachtneming van deze voorwaarden (ten aanzien van de algemene 
zorgplicht en aanwezige broedgevallen in of direct rondom het plangebied) kan de ruimtelijke 
ontwikkeling in overeenstemming met de natuurwetgeving en het natuurbeleid in Nederland 
worden uitgevoerd. Er is, gezien de aard van de ruimtelijke ontwikkeling, geen aanleiding tot 
het uitvoeren van aanvullend soortspecifiek onderzoek.  
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 Verkennend natuurwaardenonderzoek
  

Locatie: Bosje van Wartou 
Datum: Januari 2013 

 
 
1. Natuurbescherming in Nederland 
 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbescher-
mingswet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van 
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescher-
ming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die is geïntroduceerd in het 
‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal niveau in de Provinciale Structuurvisie 
en Ruimtelijke Verordening van Utrecht zijn vastgelegd. Bij ruimtelijke planvorming is een toet-
sing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en faunaonder-
zoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan heeft op beschermde natuur-
waarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.  
 
Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden 
en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in 
Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van pro-
jecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf 
in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een 
negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermd Na-
tuurmonument) zijn vergunningsplichtig. 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdie-
ren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele 
bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, 
schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de 
soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde 'algemene 
zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende 
maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beper-
ken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perio-
den zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het 
geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.  
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de 
juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstel-
ling beschermde dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (teza-
men tabel 3) en met alle vogels. Van deze laatste groep is een lijst opgesteld met vogelsoorten 
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waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en een lijst met vogels waarbij inventarisatie ge-
wenst is. Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor dan is de eerste 
vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten 
op dan dient er gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om 
de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen.  
 
Provinciaal beleid 
De Ecologische Hoofdstructuur en de provinciale groenstructuur zijn ruimtelijk in de Structuurvi-
sie en Verordening vastgelegd. De EHS is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenlig-
gende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leg-
gen natuur en verbindingszones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch 
natuurbeheer behoren tot de EHS. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats 
middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen dan 
wel inpassingsplannen.  
 
 
2. Werkwijze verkennend natuurwaardenonderzoek  
 
In het verkennend natuurwaardenonderzoek zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afge-
zet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet en planologisch be-
schermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing 
Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009.  
 
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 20 november 2012 door een ecoloog van 
BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en 
sporen van dieren zijn onderzocht. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. 
Voor dit bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van vrij beschikbare gegevens, zoals de provinci-
ale natuurgegevens van Utrecht en algemene verspreidingsatlassen. Aan de hand van het uitge-
voerde onderzoek is vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke 
ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
 
 

                                                      
1  BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens 
de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaar-
den voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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3. Beschrijving van het plangebied 
 
Ligging van het plangebied 
Het plangebied aan de Oude Veensegrindweg ligt ten noordenoosten van het Landgoed Prat-
tenburg. Landgoed Prattenburg is één van de grootste particuliere landgoederen van Utrecht. 
De ontwikkelingslocatie bestaat uit een gebied dat geheel uit bos bestaat. De locatie wordt aan 
de zuidzijde begrensd door de Veensegrindweg, ten oosten en westen zijn enige woonhuizen 
gelegen en ten noorden liggen de bebouwingen aan de Cuneraweg. De globale ligging en be-
grenzing van het plangebied zijn te zien in de onderstaande afbeelding.  
 

Ligging en globale begrenzing van de initiatieflocatie 
 
Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit een stuk bos ten noorden aan de Oude Veensegrindweg. In het plan-
gebied is een matige ondergroei aanwezig. Er is wat rooihout in het plangebied aanwezig. 
Rondom komen algemene verruigingsoorten als gewone braam voor. Het terrein is middels een 
poort toegankelijk.  
 
Toekomstige situatie  
Op de locatie zal een hotel met maximaal 170 kamers worden gerealiseerd. De maximale te be-
bouwen oppervlakte zal 2.400 m2 beslaan, de maximale bouwhoogte is 14 meter. Rondom de 
bebouwing zullen parkeerplaatsen en openbare ruimte worden ingericht.  
Voor de geplande ontwikkeling zal 0,7 hectare bos worden gekapt. Het resterende bos blijft in 
de huidige staat behouden. Het te kappen bos zal binnen hetzelfde inpassingsplan op de locatie 
Eikelkamp worden gecompenseerd. 
 
In het kader van de juridisch-planologische procedure is een toetsing aan de Flora- en faunawet 
verplicht. In de toets worden de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezi-
ge natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet. Daarnaast is gekeken naar de planologische 
bescherming van het gebied (Ecologische Hoofdstructuur).  
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In de onderstaande afbeeldingen is een beeldimpressie van het plangebied ten tijde van het 
veldbezoek opgenomen. 
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4. Beschrijving van de natuurwaarden van het plangebied en effectbeoordeling  
 
Natuurbeschermingswet 
Het projectgebied ligt ver buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet be-
schermde gebieden. In een straal van 5 kilometer rondom het projectgebied liggen de wettelijk 
beschermde Natura 2000-gebieden “Binnenveld” en “Uiterwaarden Neder-Rijn”.  
 
Het Binnenveld is een blauwgraslandreservaat in het zuidelijk deel van de Gelderse vallei. De 
meent wordt gevoed door basenrijk kwelwater (afkomstig van de Veluwe) dat ervoor zorgt dat 
in het gebied gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Het terrein heeft een venige bodem 
waarin plaatselijk zandopduikingen optreden en juist op deze zandopduikingen, waar basenrijk 
water via de capillaire werking een sterke opstijging kan vertonen, wordt blauwgrasland aange-
troffen. De Neder-Rijn is een weinig dynamische, gestuwde tak van de Rijn met relatief hoogge-
legen uiterwaarden. Deze zijn deels in agrarisch gebruik en worden deels als natuur ontwikkeld. 
Het beschermde deel van de Amerongse Bovenpolder bevat een hoge uiterwaard waar soorten-
rijke glanshaverhooilanden voorkomen. De overgangen naar de hogere zandgronden zijn van 
speciale betekenis vanwege de hier voorkomende randen met restanten hardhoutooibos. Be-
langrijk broedgebied voor soorten van natte, ruige graslanden (zoals porseleinhoen, kwartelko-
ning). Van enig belang voor een soorten van bosrijke watergebieden met voldoende vis (neet 
name ijsvogel).Belangrijk rust- en foerageergebied voor kleine kwaan, kolgans, meerkoet en 
kievit. Daarnaast van enig belang voor fuut, aalscholver, grauwe gans, brandgans, smient, krak-
eend, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, grutto en wulp. Voor de kievit is het 
één van de belangrijkste pleisterplaatsen. 
 
Mogelijk verstorende effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op de huidige staat van instand-
houding van aangewezen habitattypen en habitatsoorten zijn door de grotere afstand en de 
fysieke barrières tussen het projectgebeid en de beschermde Natura 2000-gebieden redelijkerwijs 
uit te sluiten. Vanuit het project hoeft geen rekening te worden gehouden met wettelijke ge-
biedsbescherming.  
 
Flora- en faunawet 
Tijdens het veldbezoek zijn geen streng beschermde plantensoorten of geschikte groeiplaatsen 
daarvoor waargenomen in of aan de randen van het plangebied. De ondergroei van het bos 
bestaat uit algemene soorten zoals adelaarsvaren en braam. In het plangebied zullen bestaande 
groenwaarden voor een groot deel verdwijnen (ongeacht of hier groene structuren worden in-
gepast). Het is redelijkerwijs uitgesloten dat de ontwikkeling in het plangebied effect heeft op 
streng beschermde plantensoorten.  
 
In het plangebied kunnen wel op enige wijze enkele algemeen beschermde diersoorten voorko-
men. Het zal gaan om soorten als konijn en huismuis. Er is een oude konijnenburcht waargeno-
men. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke 
ontwikkelingen, echter de Zorgplicht blijft te allen tijden van toepassing.  
Op basis van algemene verspreidingsgegevens en habitatvoorkeur komen in de omgeving twee 
strenger beschermde grondgebonden zoogdiersoorten voor, te weten eekhoorn en das. Tijdens 
het veldbezoek zijn in het plangebied geen dassensporen zoals dassenwissels, graafsporen etc. 
aangetroffen. Op basis van het veldbezoek wordt aangenomen dat het plangebied geen bijzon-
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dere waarde voor dassen heeft. Voor eekhoorns vormt het plangebied een potentieel leefge-
bied. Op basis van de quickscan was de aanwezigheid van eekhoornnesten niet geheel uit te 
sluiten. Door de geplande boskap kunnen vaste rust- en verblijfplaatsen van eekhoorns verdwij-
nen. Aanvullend onderzoek naar deze soort is aan te bevelen om te kunnen beoordelen of er 
daadwerkelijk effecten zullen optreden. 
 
Het bosgebied kan tevens van waarde zijn voor vleermuizen. In het plangebied zijn holle bomen 
aanwezig die verblijfplaatsen kunnen herbergen. Daarnaast kan het bos van waarde zijn als foe-
rageergebied. Omdat er voor de ruimtelijke ontwikkeling bomen gekapt zullen worden, is het 
noodzakelijk na te gaan of het plan effecten heeft op aanwezige vleermuiswaarden. Het is der-
halve noodzakelijk om een soortspecifiek onderzoek naar het voorkomen van en gebruik door 
vleermuizen vast te stellen.  
 
Jaarrond beschermde nestplaatsen van vogelsoorten volgens de ‘Aangepaste lijst jaarrond be-
schermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (2009), zijn tijdens het veldbezoek niet waar-
genomen. Echter, er zijn vele spechtenholen in de bomen in het plangebied waargenomen. Het 
is waarschijnlijk dat er enkele spechtensoorten van het plangebied gebruik maken. In de op-
gaande structuren kunnen daarnaast vele vogelsoorten tot broeden komen. Ook hier is het aan 
te bevelen een nader onderzoek uit te voeren in de daarvoor geschikte onderzoeksperiode. 
Broedgevallen mogen te allen tijde niet verstoord worden, ook buiten het ‘algemene’ broedsei-
zoen van maart tot september.  
 
Binnen het plangebied zijn geen permanente oppervlaktewateren aanwezig, de aanwezigheid 
van vissen kan hierdoor worden uitgesloten. Als landhabitat voor amfibieën is het plangebied 
door de goed ontwikkelde onderlaag wel geschikt. Algemene soorten als bruine kikker (Rana 
temporaria) en gewone pad (Bufo bufo) kunnen derhalve redelijkerwijs voorkomen. Er geldt 
echter een algemene vrijstelling voor deze soorten bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw 
van de nieuwe woning/hotel. In Nederland komen zeven wettelijk beschermde soorten reptielen 
voor. Het leefgebied van reptielen bestaat over het algemeen uit structuurrijke vegetatie. Die 
vegetatie moet voldoende schuilmogelijkheden bieden. En de plek moet snel opwarmen en vol-
doende open zijn om te kunnen zonnen. De biotoop in het plangebied voldoet niet aan deze 
habitatvoorwaarden voor deze soorten. Het is daardoor niet aannemelijk dat het plangebied 
onderdeel uitmaakt van een potentieel leefgebied van beschermde reptielsoorten. Er worden 
door de ruimtelijke ontwikkeling geen negatieve effecten op streng beschermde vis-, amfibie of 
reptielsoorten verwacht. Er hoeft in de planvorming derhalve geen rekening gehouden te wor-
den met beschermde vissen, amfibieën of reptielen.  
 
Beschermde ongewervelde diersoorten 
Voor beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied weinig waarde door het ontbre-
ken van geschikte biotopen en vegetaties. Het voorkomen van beschermde ongewervelde soor-
ten is echter met voldoende zekerheid uit te sluiten omdat dergelijke soorten zeer specifieke 
eisen aan hun leefomgeving stellen. Derhalve zijn negatieve effecten op deze soortgroep rede-
lijkerwijs niet te verwachten.  
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Planologisch beschermde natuurwaarden 
De Ecologische Hoofdstructuur is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende 
verbindingszones. Mogelijk verstorende effecten van woningbouwplannen zijn o.a. versnippe-
ring, verandering van de waterhuishouding, verstoring door licht, geluid, trillingen en menselijke 
activiteit etc. De begrenzing van de EHS is in de Provinciale ruimtelijke verordening van provincie 
Utrecht vastgelegd. Het plangebied ligt geheel buiten de gebieden aangewezen als EHS. Directe 
aantasting van de EHS is op voorhand uitgesloten. Het bos ten zuiden van de Oude Veen-
segrindweg behoort wel tot de EHS. Conform het provinciale beleid is het niet noodzakelijk mi-
tigerende maatregelen te nemen in het kader van ontwikkelingen nabij EHS. In het kader van 
een goede ruimtelijke ordening is wel gekeken naar eventuele effecten. Deze worden zodanig 
gering geacht, dat aanvullende mitigerende maatregelen niet noodzakelijk zijn.  Immers: 
1. Hotelgasten zullen in het aangrenzende natuurgebied recreëren. Maar het gebied kent  al 

een intensief recreatief medegebruik (Kwintelooyen). Via een routing kan ook bereikt wor-
den, dat recreanten alleen het terrein kunnen betreden op plekken, waar dat gewenst is.  

2. De uitstraling van licht en geluid vanuit het hotel op de EHS zal gering zijn omdat zich rond-
om het hotel nog een brede strook met bos bevindt (inpassingsmaatregel). 

 
Het bos valt onder de bescherming van de Boswet. De Boswet kent een meldingsplicht en een 
herplantplicht. De kapmelding moet worden gedaan bij de Dienst Regelingen van het Ministerie 
van EZ en dient ter registratie van de herplantplicht. Voor de herplant geldt dat de te kappen 
oppervlakte (0,7 hectare) 1 op 1 moet worden teruggeplant. Vanuit de provinciale ruimtelijke 
verordening geldt een toeslag van 30% (totaal dus 9.100 m2). Dit zal binnen hetzelfde inpas-
singsplan gebeuren. De publiekrechtelijke waarborging van de herplant zal in het inpassingsplan 
worden geregeld via een voorwaardelijke verplichting.  
 
 
5.  Conclusie en aanbevelingen 
 
Conclusie ten aanzien van de gebiedsbescherming 
Het gehele terrein ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde 
Natura 2000-gebieden. Gelet op de inpassing van het hotel in een bosstrook en de mogelijkheid 
om recreanten te sturen via een routing van wandelpaden is naar de mening van de provincie 
hier sprake van een goede ruimtelijke ordening.  
 
De te compenseren bomen zullen binnen hetzelfde inpassingsplan worden teruggeplant op de 
locatie Eikelkamp. De publiekrechtelijke waarborging van de herplant zal in het inpassingsplan 
worden geregeld via een voorwaardelijke verplichting. 
 
Conclusie ten aanzien van de soortbescherming  
Om inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van vaste verblijf- en/of rustplaatsen voor 
vleermuizen, eekhoorns en vogelsoorten waarvan de nestplaats jaarrond beschermd zijn, is het 
noodzakelijk om een aanvullend soortspecifiek onderzoek naar deze soortgroepen uit te voeren. 
Het vleermuizenonderzoek dient conform het vigerende vleermuizenprotocol uitgevoerd te 
worden. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden voor de aanvraag van een omgevingsver-
gunning voor de voorgenomen ruimtelijk ontwikkeling, en kan eventueel als voorwaardelijke 
verplichting bij vaststelling van het nieuwe inpassingsplan opgenomen worden als voorwaarde.  
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Indien er vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, dan dient de functionele 
leefomgeving van de dieren te worden gewaarborgd. Voor vleermuizen kan dit inhouden dat 
bijvoorbeeld nieuwe verblijfplaatsen gecreëerd worden in het plangebied. Hiervoor kunnen aan-
vullende werkzaamheden in de vorm van een mitigatierapport en/of ontheffingsaanvraag nood-
zakelijk zijn.  
 
Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt een 
zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de 
initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of 
zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren 
in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhanke-
lijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd 
zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. 
In dit kader is daarom in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het ver-
wijderen of verstoren van aanwezige vogelnesten. Voor de kap van de bomen geldt daarom dat 
de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in de periode dat de kans op broedende vo-
gels het kleinst is. Dit is de periode van september tot maart.  
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 Verkennend natuurwaardenonderzoek
  

Locatie: Eikelkamp 
Datum: Januari 2013 

 
 
1. Natuurbescherming in Nederland 
 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbescher-
mingswet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van 
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescher-
ming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die is geïntroduceerd in het 
‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal niveau in de Provinciale Structuurvisie 
en Ruimtelijke Verordening van Utrecht zijn vastgelegd. Bij ruimtelijke planvorming is een toet-
sing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en faunaonder-
zoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan heeft op beschermde natuur-
waarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.  
 
Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden 
en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in 
Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van pro-
jecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf 
in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een 
negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermd Na-
tuurmonument) zijn vergunningsplichtig. 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdie-
ren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele 
bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, 
schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de 
soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde 'algemene 
zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende 
maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beper-
ken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perio-
den zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het 
geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.  
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de 
juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstel-
ling beschermde dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (teza-
men tabel 3) en met alle vogels. Van deze laatste groep is een lijst opgesteld met vogelsoorten 
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waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en een lijst met vogels waarbij inventarisatie ge-
wenst is. Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor dan is de eerste 
vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten 
op dan dient er gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om 
de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen.  
 
Provinciaal beleid 
De Ecologische Hoofdstructuur en de provinciale groenstructuur zijn ruimtelijk in de Structuurvi-
sie en Verordening vastgelegd. De EHS is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenlig-
gende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leg-
gen natuur en verbindingszones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch 
natuurbeheer behoren tot de EHS. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats 
middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen en 
inpassingsplannen.  
 
 
2. Werkwijze verkennend natuurwaardenonderzoek  
 
In het verkennend natuurwaardenonderzoek zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afge-
zet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet en planologisch be-
schermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing 
Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009.  
 
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 20 november 2012 door een ecoloog van 
BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en 
sporen van dieren zijn onderzocht. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. 
Voor dit bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van vrij beschikbare gegevens, zoals de provinci-
ale natuurgegevens van Utrecht en algemene verspreidingsatlassen. Aan de hand van het uitge-
voerde onderzoek is vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke 
ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
 
 

                                                      
1  BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens 
de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaar-
den voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 



 

BRO / Verkennend natuurwaardenonderzoek / Inpassingsplan Landgoed Prattenburg 3 

3. Beschrijving van het plangebied 
 
Ligging van het plangebied 
Het plangebied aan de Veenendaalsestraatweg zuidelijk binnen de grenzen van het Landgoed 
Prattenburg. Landgoed Prattenburg is één van de grootste particuliere landgoederen van 
Utrecht. Op de locatie was een Stay OK hotel gevestigd met twee woningen. Achter op het ter-
rein bevindt zich een openluchttheater. Zowel in als rondom het plangebied zijn verscheidene 
groene waarden aanwezig. De globale ligging en begrenzing van het plangebied zijn te zien in 
de onderstaande afbeelding.  
 

Ligging en globale begrenzing van het plangebied aan de Veenendaalsestraatweg te Rhenen.  
 
Huidige situatie 
In de huidige situatie zijn de voormalige bebouwingen en verhardingen in het plangebied reeds 
gesloopt en geamoveerd. Wel is het openluchttheater nog aanwezig. Op het terrein zijn enkele 
solitaire bomen en kleine bosjes aanwezig. Rondom het terrein zijn wel verscheidene opgaande 
structuren aanwezig, het gebied ligt midden in het bos aan de rand van het Landgoed Pratten-
burg.  
 
Toekomstige situatie  
Op de initiatieflocatie zijn maximaal vijf recreatiewoningen voorzien met een maximale opper-
vlakte van 90 m2 per woning. Daarnaast is de aanleg van een ‘bomenkathedraal’ voorzien: dit is 
een aanplant van bomen in de vorm van een kathedraal. Door de toppen naar elkaar toe te bui-
gen ontstaat een groene overkapping. De ruimte in de bomenkathedraal is voorzien voor cere-
moniële plechtigheden, voor evenementen zoals toneelvoorstellingen en als groene buitenruim-
te bij het openluchttheater. Het openluchttheater zal worden opgeknapt. Daarnaast zal op de 
locatie een groen ingepast parkeerterrein worden aangelegd. In de plantoetsing wordt er vanuit 
gegaan dat de bomen in het plangebied behouden kunnen blijven. 
 
In het kader van de juridisch-planologische procedure is een toetsing aan de Flora- en faunawet 
verplicht. In de toets worden de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezi-
ge natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet. Daarnaast is gekeken naar de planologische 
bescherming van het gebied (Ecologische Hoofdstructuur).  
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In de onderstaande afbeeldingen is een beeldimpressie van het plangebied ten tijde van het 
veldbezoek opgenomen. 
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4. Beschrijving van de natuurwaarden van het plangebied en effectbeoordeling  
 
Natuurbeschermingswet 
Het projectgebied ligt ver buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet be-
schermde gebieden. In een straal van 5 kilometer rondom het projectgebied liggen de wettelijk 
beschermde Natura 2000-gebieden “Binnenveld” en “Uiterwaarden Neder-Rijn”.  
 
Het Binnenveld is een blauwgraslandreservaat in het zuidelijk deel van de Gelderse vallei. De 
meent wordt gevoed door basenrijk kwelwater (afkomstig van de Veluwe) dat ervoor zorgt dat 
in het gebied gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Het terrein heeft een venige bodem 
waarin plaatselijk zandopduikingen optreden en juist op deze zandopduikingen, waar basenrijk 
water via de capillaire werking een sterke opstijging kan vertonen, wordt blauwgrasland aange-
troffen. De Neder-Rijn is een weinig dynamische, gestuwde tak van de Rijn met relatief hoogge-
legen uiterwaarden. Deze zijn deels in agrarisch gebruik en worden deels als natuur ontwikkeld. 
Het beschermde deel van de Amerongse Bovenpolder bevat een hoge uiterwaard waar soorten-
rijke glanshaverhooilanden voorkomen. De overgangen naar de hogere zandgronden zijn van 
speciale betekenis vanwege de hier voorkomende randen met restanten hardhoutooibos. Be-
langrijk broedgebied voor soorten van natte, ruige graslanden (zoals porseleinhoen, kwartelko-
ning). Van enig belang voor een soorten van bosrijke watergebieden met voldoende vis (neet 
name ijsvogel). Belangrijk rust- en foerageergebied voor kleine kwaan, kolgans, meerkoet en 
kievit. Daarnaast van enig belang voor fuut, aalscholver, grauwe gans, brandgans, smient, krak-
eend, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, grutto en wulp. Voor de kievit is het 
één van de belangrijkste pleisterplaatsen. 
 
Mogelijk verstorende effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op de huidige staat van instand-
houding van aangewezen habitattypen en habitatsoorten zijn door de grotere afstand en de 
fysieke barrières tussen het projectgebeid en de beschermde Natura 2000-gebieden redelijkerwijs 
uit te sluiten. Vanuit het project hoeft geen rekening te worden gehouden met wettelijke ge-
biedsbescherming.  
 
Planologisch beschermde natuurwaarden 
De Ecologische Hoofdstructuur is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende 
verbindingszones. Mogelijk verstorende effecten van woningbouwplannen zijn o.a. versnippe-
ring, verandering van de waterhuishouding, verstoring door licht, geluid, trillingen en menselijke 
activiteit etc. De begrenzing van de EHS is in de Provinciale ruimtelijke verordening van provincie 
Utrecht vastgelegd. Het plangebied ligt geheel binnen gebied aangewezen als EHS. Momenteel 
zijn op de locatie recreatieve functies toegestaan. Tot recentelijk waren op de locatie een jeugd-
herberg bestaande uit drie hoofdgebouwen en diverse kleinere gebouwtjes, sportvelden en een 
parkeerterrein aanwezig.  
 
De geplande ontwikkeling gaat gepaard met een forse afname van bebouwing en verharding en 
een toename van de hoeveelheid bos en groen. Een deel van dit groen zal worden gerealiseerd 
in de vorm van de bomenkathedraal. In de bomenkathedraal zullen ook evenementen worden 
voorzien. Om verstoring van de EHS tegen te gaan, zullen in het inpassingsplan beperkingen 
worden gesteld aan de aard en omvang van deze evenementen: maximaal 5 evenementen van 
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maximaal 1 dag, buiten het broedseizoen, maximaal 150 personen en geen nachtelijke activitei-
ten. Negatieve effecten op de EHS zijn daarmee in voldoende mate uit te sluiten.  
 
Flora- en faunawet 
Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geschikte groeiplaatsen voor beschermde of be-
dreigde plantensoorten waargenomen. De mantel- en zoomvegetaties zijn potentieel geschikt 
voor bijzondere plantensoorten. Dit zal in een nader onderzoek vastgesteld dienen te worden.  
 
In het plangebied kunnen op enige wijze enkele algemeen beschermde diersoorten in het plan-
gebied voorkomen. Het zal gaan om soorten als konijn, ree en huismuis. Voor deze soorten geldt 
een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van 
algemene verspreidingsgegevens en habitatvoorkeur is het voorkomen van grondgebonden 
strenger beschermde soorten, zoals steenmarter, eekhoorn en das, binnen het plangebied rede-
lijkerwijs uit te sluiten. Het gebied heeft voor deze soorten geen waarde als vast leefgebied of 
onderdeel daarvan. Bovendien ontbreken sporen of nestplaatsen van deze diersoorten in het 
plangebied. De das en eekhoorn komen wel in de omgeving van het plangebied voor.  
 
In het plangebied zijn geen gebouwen of holle bomen aanwezig. De aanwezigheid van vaste 
rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen is daarmee op voorhand uit te sluiten. Het plangebied 
is door het parkachtige karakter wel geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De geplan-
de ontwikkeling van recreatiewoningen zal nauwelijks effect hebben op de functie als foera-
geergebied. De aanleg van de bomenkathedraal zal naar verwachting gunstig zijn voor vleer-
muizen, doordat een beschutte ruimte ontstaat waar de dieren kunnen foerageren. 
 
Jaarrond beschermde nestplaatsen van vogelsoorten volgens de ‘Aangepaste lijst jaarrond be-
schermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (2009), zoals roofvogelnesten, zijn tijdens het 
veldbezoek niet waargenomen en worden op basis van het veldbezoek ook uitgesloten in het 
plangebied. In de directe omliggende opgaande groenstructuren kunnen dit soort vogels wel 
een nestplaatsen hebben. De omliggende groene structuren worden niet door het plan aange-
tast, eventuele effecten van de ruimtelijke  ontwikkeling op aanwezige nestplaatsen van vogels 
zijn hierdoor uit te sluiten.  
 
Door de aanwezigheid van groene elementen rondom het plangebied is het te verwachten dat 
diverse vogelsoorten in en rondom het plangebied nestelen. Broedgevallen mogen te allen tijde 
niet verstoord worden, ook buiten het ‘algemene’ broedseizoen van maart t/m september. Met 
inachtneming van deze voorwaarde kan de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling betreffende 
vogels in overeenstemming met de Flora- en faunawet uitgevoerd worden.   
 
Binnen het plangebied zijn geen permanente oppervlaktewateren aanwezig, de aanwezigheid 
van vissen kan hierdoor worden uitgesloten. Als leefgebied voor amfibieën is het plangebied 
matig geschikt, er zijn wel enkele geschikte schuilmogelijkheden voor amfibieën in en rondom 
het plangebied aanwezig. Algemene soorten als bruine kikker (Rana temporaria) en gewone pad 
(Bufo bufo) kunnen in takken- en bladerhopen voorkomen. Voor de genoemde soorten geldt 
een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
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In de omgeving van het plangebied komen enkele strenger beschermde reptielsoorten voor, 
zoals hazelworm en levendbarende hagedis. Geschikte schuilmogelijkheden voor deze soorten in 
het plangebied bevinden zich aan de randen van het terrein. In het centrale deel van het plan-
gebied kunnen wellicht incidenteel reptielen aangetroffen worden. De geplande bouw van de 
recreatiewoningen zal geen noemenswaardig effect hebben op het leefgebied van reptielen. 
 
Voor beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied weinig waarde door het ontbre-
ken van geschikte biotopen en vegetaties. Het voorkomen van beschermde ongewervelde soor-
ten is met voldoende zekerheid uit te sluiten omdat dergelijke soorten zeer specifieke eisen aan 
hun leefomgeving stellen. Derhalve zijn negatieve effecten op deze soortgroep redelijkerwijs 
niet te verwachten 
 
 
5.  Conclusie en aanbevelingen 
 
Conclusie ten aanzien van de gebiedsbescherming 
Het gehele terrein ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde 
Natura 2000-gebieden. Het plangebied ligt wel in de Ecologische Hoofdstructuur. De geplande 
ontwikkeling gaat gepaard met een forse afname van bebouwing en verharding en een toena-
me van de hoeveelheid bos en groen. Een deel van dit groen zal worden gerealiseerd in de vorm 
van de bomenkathedraal. In de bomenkathedraal zullen ook evenementen worden voorzien. 
Om verstoring van de EHS tegen te gaan, zullen in het inpassingsplan beperkingen worden ge-
steld aan de aard en omvang van deze evenementen. Negatieve effecten op de EHS zijn daarmee 
in voldoende mate uit te sluiten.  
 
Conclusie ten aanzien van de soortbescherming  
Om inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van beschermde plantensoorten in het 
plangebied, is het noodzakelijk om een aanvullend soortspecifiek onderzoek naar deze soort-
groep uit te voeren. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden in de periode april-juni. Dit on-
derzoek dient uitgevoerd te worden voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de 
voorgenomen ruimtelijk ontwikkeling, en is als voorwaardelijke verplichting bij vaststelling van 
het nieuwe inpassingsplan opgenomen. 
 
Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt een 
zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de 
initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of 
zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren 
in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhanke-
lijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd 
zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. 
In dit kader is daarom in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het ver-
wijderen of verstoren van aanwezige vogelnesten. Voor het verwijderen van begroeiingen geldt 
daarom dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in de periode dat de kans op 
broedende vogels het kleinst is. Dit is de periode van september tot maart.  
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 Verkennend natuurwaardenonderzoek
  

Locatie: Schupse Bos  
Datum: Januari 2013 
  
  
  

 
1. Natuurbescherming in Nederland 
 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbescher-
mingswet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van 
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescher-
ming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die is geïntroduceerd in het 
‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal niveau in de Provinciale Structuurvisie 
en Ruimtelijke Verordening van Utrecht zijn vastgelegd. Bij ruimtelijke planvorming is een toet-
sing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en faunaonder-
zoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan heeft op beschermde natuur-
waarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.  
 
Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden 
en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in 
Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van pro-
jecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf 
in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een 
negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermd Na-
tuurmonument) zijn vergunningsplichtig. 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdie-
ren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele 
bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, 
schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de 
soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde 'algemene 
zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende 
maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beper-
ken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perio-
den zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het 
geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.  
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de 
juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstel-
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ling beschermde dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (teza-
men tabel 3) en met alle vogels. Van deze laatste groep is een lijst opgesteld met vogelsoorten 
waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en een lijst met vogels waarbij inventarisatie ge-
wenst is. Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor dan is de eerste 
vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten 
op dan dient er gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om 
de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen.  
 
Provinciaal beleid 
De Ecologische Hoofdstructuur en de provinciale groenstructuur zijn ruimtelijk in de Structuurvi-
sie en Verordening vastgelegd. De EHS is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenlig-
gende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leg-
gen natuur en verbindingszones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch 
natuurbeheer behoren tot de EHS. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats 
middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen en 
inpassingsplannen. 
 
 
2. Werkwijze verkennend natuurwaardenonderzoek  
 
In het verkennend natuurwaardenonderzoek zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afge-
zet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet en planologisch be-
schermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing 
Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009.  
 
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 20 november 2012 door een ecoloog van 
BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en 
sporen van dieren zijn onderzocht. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. 
Voor dit bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van vrij beschikbare gegevens, zoals de provinci-
ale natuurgegevens van Utrecht en algemene verspreidingsatlassen. Aan de hand van het uitge-
voerde onderzoek is vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke 
ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
 
 

                                                      
1  BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens 
de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaar-
den voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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3. Beschrijving van het plangebied 
 
Ligging van het plangebied 
Het plangebied ligt aan een zijweg van de Veenendaalsestraatweg en ligt hiermee midden in het 
Landgoed Prattenburg. Landgoed Prattenburg is één van de grootste particuliere landgoederen 
van Utrecht. De locatie ligt aan de achterzijde van Residence  Rhenen. Het plangebied wordt 
omgeven door een groot bosgebied. Er zijn rondom opgaande structuren aanwezig. Het be-
staande hotel wordt door middel van een beukenheg van het plangebied afgescheiden. Tussen 
het plangebied en het hotel ligt tevens een parkeerterrein. De globale ligging en begrenzing van 
het plangebied zijn te zien in de onderstaande afbeelding.  
 

Ligging en globale begrenzing van het plangebied ‘Schupse Bosje’ te Rhenen.  
 
Huidige situatie 
In de huidige situatie gaat het om een braakliggend terrein, dat niet beplant is. Er zijn geen 
noemenswaardige opgaande structuren aanwezig.  
 
Toekomstige situatie  
Op de locatie is de ontwikkeling van bos voorzien. Het terrein zal de bestemming ‘Bos’ krijgen. 
De oude bestemming ‘Hotel’ zal hiermee vervallen. In het plangebied zullen verder geen werk-
zaamheden worden uitgevoerd. 
 
In het kader van de juridisch-planologische procedure is een toetsing aan de Flora- en faunawet 
verplicht. In de toets worden de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezi-
ge natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet. Daarnaast is gekeken naar de planologische 
bescherming van het gebied (Ecologische Hoofdstructuur).  
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In de onderstaande afbeeldingen is een beeldimpressie van het plangebied ten tijde van het 
veldbezoek opgenomen. 
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4. Beschrijving van de natuurwaarden van het plangebied en effectbeoordeling  
 
Natuurbeschermingswet 
Het projectgebied ligt ver buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet be-
schermde gebieden. In een straal van 5 kilometer rondom het projectgebied liggen de wettelijk 
beschermde Natura 2000-gebieden “Binnenveld” en “Uiterwaarden Neder-Rijn”.  
 
Mogelijk verstorende effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op de huidige staat van instand-
houding van aangewezen habitattypen en habitatsoorten zijn door de grotere afstand en de 
fysieke barrières tussen het projectgebeid en de beschermde Natura 2000-gebieden redelijkerwijs 
uit te sluiten. Vanuit het project hoeft geen rekening te worden gehouden met wettelijke ge-
biedsbescherming.  
 
Flora- en faunawet 
Rondom het plangebied zijn opgaande structuren aanwezig. De beplantingen in het plangebied 
bestaan uit grassen, mossen en algemene ruigtekruiden. Het voorkomen van beschermde of be-
dreigde plantensoorten is redelijkerwijs uit te sluiten. 
 
Verder heeft het plangebied een open karakter, er zijn geen geschikte schuilplaatsen voor dieren 
in het plangebied aanwezig. Mogelijk komen in het plangebied algemene diersoorten van be-
schermingsniveau 1 voor, waarvoor een vrijstelling van de Flora- en faunawet geldt bij ruimtelij-
ke ontwikkelingen. Het plangebied zal verder een functie hebben als foerageergebied voor ver-
schillende diersoorten. Effecten vanuit de Flora- en faunawet zijn echter uit te sluiten. De ont-
wikkeling van bos zal een positief effect hebben op de natuurwaarden.  
 
Planologisch beschermde natuurwaarden 
De Ecologische Hoofdstructuur is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende 
verbindingszones. Mogelijk verstorende effecten van woningbouwplannen zijn o.a. versnippe-
ring, verandering van de waterhuishouding, verstoring door licht, geluid, trillingen en menselijke 
activiteit etc. De begrenzing van de EHS is in de Provinciale ruimtelijke verordening van provincie 
Utrecht vastgelegd. Het plangebied ligt geheel binnen gebied aangewezen als EHS. Echter, de 
ontwikkeling betreft het omzetten van een ‘rode’ bestemming naar een ‘groene functie’ in het 
inpassingsplan. Het is uitgesloten dat wezenlijke kenmerken van de EHS binnen het plangebied 
door de ontwikkeling worden aangetast.  
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5.  Conclusie en aanbevelingen 
Het gehele terrein ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde 
gebieden, maar geheel binnen gebied aangewezen als EHS. Voor de geplande bosontwikkeling 
zijn negatieve effecten op aanwezige flora en fauna redelijkerwijs uit te sluiten. Het nee-tenzij 
principe is in voorliggend geval niet aan de orde. Het plan kan in haar huidige vorm in overeen-
stemming met het vigerende natuurwetgeving en beleid worden uitgevoerd.  
 
Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt een 
zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de 
initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of 
zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren 
in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhanke-
lijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd 
zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. 
Er is, gezien de aard van de ruimtelijke ontwikkeling, geen aanleiding tot het uitvoeren van aan-
vullend soortspecifiek onderzoek.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANVULLEND ECOLOGISCH ONDERZOEK 

BOSJE VAN WARTOU 

TE RHENEN 

GEMEENTE RHENEN 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aanvullend ecologisch onderzoek  
Bosje van Wartou te Rhenen 
in de gemeente Rhenen 
 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en -
onderzoeksbureaus en werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behar-
tigt de belangen van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belang-
hebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onder-
zoekslocatie voor beschermde soorten. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter nooit met zekerheid te 
voorspellen. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen 
die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt. 
 

Opdrachtgever BRO 

 Postbus 4 

 5280 AA  Boxtel 

  

Project VEE.BRO.ECO2 

Rapportnummer 13035341 

Versienummer D2 

Status Eindrapportage 

Datum 2 december 2013 

  

Vestiging Doetinchem 

Opsteller Ing. E.R. Witter 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole Drs. B.G.W. Aarts 

Paraaf 

 
 



 

 

13035341 VEE.BRO.ECO2 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING .................................................................................................................................. 1 

2 GEBIEDSBESCHRIJVING ......................................................................................................... 1 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving ............................................................... 1 
2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie ................................................................ 2 

3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK ............................................................................ 2 

4 ONDERZOEKSMETHODIEK ..................................................................................................... 2 

5 ONDERZOEKSRESULTATEN ................................................................................................... 4 

5.1 Broedvogels ...................................................................................................................... 4 
5.2 Vleermuizen ...................................................................................................................... 4 
5.3 Eekhoorn .......................................................................................................................... 5 

6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING ............................................................................. 5 

6.1 Broedvogels ...................................................................................................................... 5 
6.2 Vleermuizen ...................................................................................................................... 6 
6.3 Eekhoorn .......................................................................................................................... 7 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ....................................................................................... 8 

 
    



 

 

 

 

13035341 VEE.BRO.ECO2  Pagina 1 van 8 

 

1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van BRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een aanvullend ecologisch 
onderzoek ter plaatse van het Bosje van Wartou te Rhenen in de gemeente Rhenen. 
 
Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de realisatie van een hotel. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van een verkennend natuurwaarden-
onderzoek dat BRO op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd, d.d. januari 2013. Uit het verkennende 
natuurwaardenonderzoek blijkt dat er meer inzicht verkregen dient te worden in de mogelijke aanwe-
zigheid van vaste rust- of verblijfplaatsen voor eekhoorns, vleermuizen en vogelsoorten waarvan de 
nesten jaarrond zijn beschermd. 
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen.  
 
 
2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie betreft het plangebied Bosje van Wartou (± 1,5 hectare) en is gelegen, circa 5 
kilometer ten zuidwesten van de kern van Veenendaal, in de gemeente Rhenen (zie figuur 1).  
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het midden 
van de onderzoekslocatie X = 169.600, Y = 379.400.  
 

 
Figuur 1.  Topografische ligging onderzoekslocatie.  
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens een hotel met maximaal 170 kamers op de onderzoekslocatie te 
realiseren. Hiertoe zal 0,7 hectare bos worden gekapt, het overige deel blijft behouden. 
 
 
3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 
 
Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Flora- en 
faunawet, er op sommige punten meer informatie is benodigd (bron: BRO):  
 
Vleermuizen 
Het bosgebied kan van waarde zijn voor vleermuizen. In het plangebied zijn holle bomen aanwezig 
die verblijfplaatsen kunnen herbergen. Daarnaast kan het bos van waarde zijn als foerageergebied. 
Omdat er voor de ruimtelijke ontwikkeling bomen worden gekapt is het noodzakelijk na te gaan of het 
plan effecten heeft op aanwezige vleermuiswaarden. 
 
Eekhoorn 
Voor eekhoorn vormt het plangebied een potentieel leefgebied. Op basis van de quickscan was de 
aanwezigheid van eekhoornnesten niet geheel uit te sluiten. Door de geplande kapwerkzaamheden 
kunnen vaste rust- en verblijfplaatsen van eekhoorns verdwijnen. 
 
Broedvogels 
Jaarrond beschermde nestplaatsen van vogelsoorten volgens de “Aangepaste lijst jaarrond be-
schermde vogelnesten” van het Ministerie van LNV (2009) zijn niet aangetroffen. Echter er zijn vele 
spechtenholen in het plangebied waargenomen. Het is waarschijnlijk dat er enkele spechtensoorten 
van het plangebied gebruik maken. Ook in de opgaande structuren kunnen vele vogelsoorten tot 
broeden komen. Nader onderzoek wordt aanbevolen. 
 
 
4 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het onderzoek naar de verschillende soortgroepen is zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd. 
 
Voor het onderzoek naar vleermuizen zijn in de periode half mei tot oktober in totaal 5 veldbezoeken 
uitgevoerd. De veldbezoeken zijn in de avonduren en/of ochtenduren uitgevoerd. Deze inventarisa-
tiemethode is conform het protocol voor vleermuisonderzoek (versie maart 2013), dat is opgesteld 
door het vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureau's en de Zoogdiervereniging, in overleg 
met Dienst Landelijk Gebied en de Gegevensautoriteit Natuur. Het protocol heeft tot doel het belang 
van de functie van onderzoekslocaties voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen 
dan wel uit te sluiten. 
 
De onderzoeksinspanning is gebaseerd op de functie voor zomer- kraamverblijf voor boombewonen-
de soorten (ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, water-
vleermuis en baardvleermuis). Verder is de onderzoeksinspanning gericht op paarverblijfplaatsen van 
de ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis, en op de functie foerageer-
gebied voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone 
grootoorvleermuis, franjestaart en baardvleermuis.   
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Het totale aantal uitgevoerde veldbezoeken is op basis van de grootte van de onderzoekslocatie, 
uitgaande van twee waarnemers per veldronde. Met vijf bezoeken is omtrent deze soortgroep vol-
doende zekerheid verkregen over de functie de onderzoekslocatie voor vleermuizen kan hebben. 
Omdat voor de vleermuissoorten franjestaart, baardvleermuis en watervleermuis de veldbezoeken in 
de ochtend 90 minuten voor zonsopgang dienen te eindigen, is door één persoon deze tijd geïnventa-
riseerd, terwijl een tweede persoon de benodigde tijd tot zonsopkomst heeft onderzocht, met daarin 
een kleine overlapping van de tijd.  
 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van professionele batdetectors met opnamemogelijkheid 
(Pettersson D240x). Een batdetector zet het voor het menselijk gehoor niet hoorbare ultrasone geluid 
van vleermuizen om naar frequenties die wel hoorbaar zijn. Op basis van de geluidsfrequenties en 
ritmes kunnen verschillende soorten vleermuizen worden onderscheiden. De opnamemogelijkheid is 
belangrijk omdat de geluidsopnames kunnen worden gebruikt voor het determineren van soorten die 
op basis van hun geluid moeilijk zijn te onderscheiden (met name Myotis-soort) en waarbij het sono-
gram uitsluitsel kan geven. Hierbij is gebruik gemaakt van Batsound en Wavesurfer.  
 
Voor het onderzoek naar eekhoorn is in het voorjaar de aanwezigheid van nesten van deze soort 
onderzocht. Op het moment dat er geen blad aan de bomen aanwezig was, konden nesten goed 
worden ontdekt.  
 
Voor het onderzoek naar broedvogels is tijdens het voorjaar gekeken of en waar er nesten en holtes 
aanwezig zijn in de bomen. Tijdens het broedseizoen is door middel van twee veldbezoeken beoor-
deeld of er nesten in gebruik zijn door jaarrond beschermde broedvogels. De veldbezoeken zijn in de 
vroege ochtenduren uitgevoerd om ook de aanwezigheid van (zang)vogels uit de beschermingscate-
gorie 5 te kunnen onderzoeken.  
 
Tabel I bevat een overzicht van de uitgevoerde veldbezoeken.  
 
Tabel I. Onderzoeksinspanning per soortgroep 
 

 april mei juni juli augustus september 

vleermuizen tijdstip -  1 x avond 2 x ochtend - 2 x rond middernacht 

datum 24 april 2013 28 mei en 3 juli 2013 28 augustus en 25 
september 2013  

functie zomerverblijf zomer/kraamverblijf paar/baltsverblijf 

eekhoorn tijdstip middag 

 datum 24 april 2013 

functie nesten 

broedvogels tijdstip middag 2 x ochtend 

 
 datum combinatie 

eekhoorn 
28 mei en 3 juli 2013 

in aansluiting op vleermuizen 

 functie nesten territorium 

* De onderzoeksinspanning is weergeven voor één persoon, maar is door twee personen uitgevoerd. 
 
Tijdens de veldbezoeken waren de weersomstandigheden voor het waarnemen van vleermuizen en 
broedvogels gunstig. Tijdens geen van de veldbezoeken was de temperatuur lager dan 12 ºC. De 
windsnelheid lag beneden de 3 Bft en er was geen sprake van neerslag. 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
5.1 Broedvogels 
 
Tijdens het eerste veldbezoek op 24 april 2013 is de onderzoekslocatie onderzocht op aanwezigheid 
van nesten en spechtenholen. Er zijn in vier bomen spechtenholen aangetroffen. Er is één nest aan-
getroffen in de top van een grove den. Het nest is vermoedelijk afkomstig van een zwarte kraai.  
 
Na afloop van de ochtendrondes in mei en juli 2013 is de gehele onderzoekslocatie onderzocht op 
broedvogels, waarbij extra aandacht is besteed aan het nest van de zwarte kraai en de holtebomen. 
Tijdens de nachtelijke veldrondes ten behoeve van het vleermuisonderzoek is tevens gelet op de 
aanwezigheid van (jonge) uilen. 
 
Er zijn op de onderzoekslocatie geen soorten aangetroffen waarvan de nesten jaarrond zijn be-
schermd (categorie 1 t/m 4). Uit de beschermingscategorie 5 (niet jaarrond beschermd, inventarisatie 
gewenst) zijn de volgende soorten aangetroffen: pimpelmees, boomkruiper, koolmees, glanskop, 
grote bonte specht, boomklever. 
 
Van genoemde soorten is elk één territorium aanwezig binnen de onderzoekslocatie, uitgezonderd 
koolmees, waarvan twee territoria zijn gekarteerd. De exacte nestlocaties zijn niet vastgesteld, uitge-
zonderd de pimpelmees, die gebruik maakte van één van spechtenholen. Het nest van de zwarte 
kraai is niet in gebruik geweest in het seizoen 2013, ook niet door ransuilen. 
 
5.2 Vleermuizen 
 
Tijdens het eerste veldbezoek op 24 april 2013 werd gepost ter hoogte van de bomen met spechten-
holen. Aan de noordzijde van de onderzoekslocatie is langdurig een foeragerende laatvlieger waar-
genomen. Ter plaatse werd door twee gewone dwergvleermuizen gefoerageerd boven de berkenop-
stand. Op het centrale deel van de onderzoekslocatie werden maximaal drie foeragerende gewone 
dwergvleermuizen waargenomen. Er zijn uit de holtebomen geen uitvliegers waargenomen. Er zijn 
die avond, afgezien van een hoog overvliegende rosse vleermuis, geen boombewonende soorten op 
de onderzoekslocatie waargenomen. 
 
Tijdens de nacht en ochtend van 28 mei 2013 zijn op het centrale deel van de onderzoekslocatie veel 
foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Het exacte aantal was niet eenduidig te be-
palen, maar naar schatting een groep van tien dieren maakte gebruik van de onderzoekslocatie om te 
foerageren. Dit aantal was om 2.30 uur op de onderzoekslocatie aanwezig, tot aan zonsopkomst, 
rond 5.30 uur. Verder werden twee laatvliegers overvliegend waargenomen. Er zijn bij de holtebomen 
geen zwermende of invliegende vleermuizen waargenomen. De enige boombewonende soort die 
werd waargenomen betreft een watervleermuis die over de Oude Veensegrindweg vloog. 
 
In de nacht van 3 juli werden op de onderzoekslocatie werden slechts enkele gewone dwergvleermui-
zen foeragerend waargenomen. Vanaf 4.00 uur werden regelmatig overvliegende gewone dwerg-
vleermuizen waargenomen. Daarbij maakten sommige kortstondig gebruik van de onderzoekslocatie 
om te foerageren. Er was geen sprake van een eenduidig vliegpatroon. Langs de westzijde werden 
exemplaren gezien die in noordelijke richting vlogen, maar ook langs de Oude Veensegrindweg vlo-
gen gewone dwergvleermuizen, alsmede over het noordelijke deel van de onderzoekslocatie. In totaal 
werden ongeveer twintig exemplaren gezien. Langs de Oude Veensegrindweg werden drie water-
vleermuizen en een baardvleermuis passerend waargenomen.  
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Op de onderzoekslocatie werd één passerende watervleermuis waargenomen. Wederom werd bij de 
holtebomen geen zwermgedrag waargenomen.  
 
Ten behoeve van het onderzoek naar paarverblijfplaatsen op 28 augustus en 25 september 2013 
werd rond middernacht op de onderzoekslocatie gepost. Het onderzoek richtte zich met name op 
sociaal gedrag van ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis. Deze soor-
ten werden echter niet waargenomen. Tijdens beide bezoeken werd wel een gewone dwergvleermuis 
waargenomen die gedurende lange tijd een vaste route vloog op de onderzoekslocatie en baltsgelui-
den liet horen. Verder werd langs de Oude Veensegrindweg een passerende watervleermuis ge-
hoord. 
 
5.3 Eekhoorn 
 
Van eekhoorn zijn op de onderzoekslocatie geen nesten gevonden. Wel werd een foeragerend 
exemplaar waargenomen op 28 mei 2013. Het dier begaf zich al foeragerend richting de stuwwal ten 
zuidwesten van de onderzoekslocatie. Het waargenomen gedrag gaf geen aanleiding om een nest 
met jongen op de onderzoekslocatie te verwachten. 
 
6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 
 
6.1 Broedvogels 
 
Beschermingsregime 
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd en vallen onder de strikt 
beschermde klasse (soorten tabel 3). De Flora- en faunawet regelt onder meer de bescherming van 
vogels in het broedseizoen: het verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nes-
ten en eieren is verboden. 
 
Nesten van huismus, steenuil, sperwer, ransuil, kerkuil, boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, ooievaar, oehoe, roek, slechtvalk, wespendief en zwarte wouw zijn het gehele jaar 
beschermd. Het betreffen soorten uit de beschermingscategorieën 1 t/m 4 van de aangepaste beoor-
deling ontheffing ruimtelijke ingrepen (bron: Dienst Regelingen, 25 augustus 2009). De nestplaats, 
bomengroep of boomholte van een deel van deze soorten worden ook buiten het broedseizoen ge-
bruikt. Een ander deel van deze soorten maakt enkel gebruik van door andere vogelsoorten gemaak-
te nestgelegenheid, of maakt ieder jaar gebruik van hetzelfde nest (of dezelfde nestlocatie).  
 
Daarnaast is er een aantal soorten waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn, ondanks dat de 
soort ieder jaar op dezelfde plek terugkeert om te broeden (beschermingscategorie 5). Van deze 
soorten wordt verondersteld dat ze over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Voorwaarde hierbij is dat er in de directe omgeving wel 
geschikt habitat aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn spechtensoorten, huiszwaluw, boerenzwaluw, 
ekster, bosuil, torenvalk en holenbroeders als boomkruiper, koolmees en bonte vliegenvanger. Nest-
locaties van soorten uit de beschermingscategorie 5 zijn in uitzonderlijke gevallen ook buiten het 
broedseizoen beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardi-
gen. 
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Functie van de onderzoekslocatie voor broedvogels 
Er zijn geen jaarrond beschermde soorten aangetoond op de onderzoekslocatie. Voor de soorten uit 
beschermingscategorie 5 geldt dat het alle vrij algemene tot zeer algemene soorten betreft, waarvan 
slechts een enkel territorium op de onderzoekslocatie aanwezig is en waarvan in de directe omgeving 
voldoende habitat aanwezig is. Er zijn daarom geen zwaarwegende feiten of ecologische omstandig-
heden die een jaarrond beschermde status rechtvaardigen. Het werken buiten het broedseizoen is 
voldoende als maatregel om overtreding van de Flora- en faunawet ten aanzien van broedvogels te 
voorkomen. 
 
6.2 Vleermuizen 
 
Beschermingsregime 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten zowel binnen de Flora- en faunawet als 
binnen de Natuurbeschermingswet een strikte bescherming. Alle vleermuissoorten staan vermeld in 
bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van 
vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele 
systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat 
niet alleen de zomer- en winterverblijfplaatsen maar ook de verbindingen hiertussen (vliegroutes) en 
de foerageergebieden bescherming genieten.  
 
Vleermuizen zijn streng beschermd omdat dat ze erg kwetsbaar zijn. De afgelopen vijftig jaar zijn 
sommige soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Wanneer overwinterende dieren 
worden verstoord, is de kans groot dat ze sterven omdat ze dan teveel van hun vetreserve gebruiken. 
Maar al te vaak worden bomen gekapt en oude gebouwen gerenoveerd of gesloopt. Als zich hierin 
een vleermuiskolonie bevindt, heeft dat grote gevolgen voor de vleermuisstand in de wijde omgeving. 
Omdat ze meestal maar één jong per jaar krijgen, kan herstel erg lang duren. Vleermuizen kunnen 
zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn dus afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen. Daarnaast 
hebben ingrepen in het landschap ook negatieve gevolgen doordat foerageergebieden en vliegroutes, 
waar vleermuizen jaren achtereen gebruik van maken, verdwijnen. De impact die een ingreep kan 
hebben verschilt sterk per situatie en per soort waardoor meestal gedetailleerde gegevens nodig zijn 
om een passend advies te geven.  
 
Functie van de onderzoekslocatie voor vleermuizen 
De functies van de onderzoekslocatie voor vleermuizen die op basis van de waarnemingen geduren-
de het seizoen van 2013 zijn vastgesteld betreffen belangrijk foerageergebied en vliegroute voor met 
name gewone dwergvleermuizen. Bovendien vormt de Oude Veensegrindweg een vliegroute voor 
gewone dwergvleermuizen, watervleermuizen en baardvleermuizen. Voor enkele laatvliegers heeft de 
onderzoekslocatie een functie als foerageergebied. De functies van het gebied zijn samengevat 
weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. Samenvatting functies van de onderzoekslocatie voor vleermuizen in het seizoen 2013. 

 
Door de voorgenomen planvorming op de onderzoekslocatie bestaat de kans dat de aangetoonde 
functies verloren gaan, dan wel verslechtering optreedt. Van belang is dat er geen, of vleermuisvrien-
delijke (amberkleurige) verlichting plaatsvindt langs de Oude Veensegrindweg. In de huidige situatie 
is er geen verlichting aanwezig. Vleermuizen zijn zeer gevoelig voor verstoring door licht langs hun 
vliegroutes. Verstoring door licht kan ook van toepassing zijn langs de westzijde van de onder-
zoekslocatie. Verlichting werkt ook verstorend voor laatvliegers die langs de randen van de onder-
zoekslocatie foerageren. 
 
Door de kap van bomen gaat mogelijk een belangrijk foerageergebied en een baltslocatie van de 
gewone dwergvleermuis verloren. De aanwezigheid van een baltslocatie boven een bosperceel heeft 
vermoedelijk te maken met de aanwezigheid van veel foeragerende en passerende (vrouwelijke) 
vleermuizen. Hoewel er in de omgeving voldoende alternatief foerageergebied aanwezig lijkt, is voor 
het verstoren van de functie wel een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk, waarbij wordt 
onderbouwd dat de functionaliteit voor de locale populatie gewone dwergvleermuizen niet in het ge-
ding is. 
 
6.3 Eekhoorn 
 
Voor eekhoorn geldt dat de onderzoekslocatie deel uitmaakt van het leefgebied. Doordat er in de 
omgeving voor de soort voldoende leefgebied aanwezig is en de soort in de toekomstige situatie van 
de onderzoekslocatie gebruik kan blijven maken om te foerageren is er geen sprake van aantasting 
van leefgebied. Voor de ingreep is er ten aanzien van de eekhoorn geen sprake van overtreding van 
de Flora- en faunawet. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Econsultancy heeft in opdracht van BRO een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van het Bosje van Wartou te Rhenen in de gemeente Rhenen. 
 
Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de realisatie van een hotel. 
 
Voorgenomen ingreep 
De initiatiefnemer is voornemens een hotel met maximaal 170 kamers op de onderzoekslocatie te 
realiseren. Hiertoe zal 0,7 hectare bos worden gekapt, het overige deel blijft behouden. 
 
Conclusie voor broedvogels 
Er zijn geen jaarrond beschermde soorten aangetoond op de onderzoekslocatie. Voor de soorten uit 
beschermingscategorie 5 geldt dat het alle vrij algemene tot zeer algemene soorten betreft, waarvan 
slechts een enkel territorium op de onderzoekslocatie aanwezig is en waarvan in de directe omgeving 
voldoende habitat aanwezig is.  
 
Er zijn daarom geen zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die een jaarrond be-
schermde status van de aangetroffen broedvogelsoorten rechtvaardigen. Het werken buiten het 
broedseizoen is voldoende als maatregel om overtreding van de Flora- en faunawet ten aanzien van 
broedvogels te voorkomen. 
 
Conclusie voor vleermuizen 
De functies van de onderzoekslocatie voor vleermuizen die op basis van de waarnemingen geduren-
de het seizoen van 2013 zijn vastgesteld betreffen foerageergebied en vliegroute voor met name ge-
wone dwergvleermuizen. Bovendien vormt de Oude Veensegrindweg een vliegroute voor gewone 
dwergvleermuizen, watervleermuizen en baardvleermuizen.  
 
Door de voorgenomen planvorming op de onderzoekslocatie bestaat de kans dat de aangetoonde 
functies voor vleermuizen verloren gaan, dan wel verslechtering optreedt. Van belang is dat er geen, 
of vleermuisvriendelijke (amberkleurige) verlichting plaatsvindt langs de Oude Veensegrindweg. Ver-
storing door licht kan ook van toepassing zijn langs de westzijde van de onderzoekslocatie.  
 
Door de kap van bomen gaat mogelijk een belangrijk foerageergebied en een baltslocatie van de 
gewone dwergvleermuis verloren. Hoewel er in de omgeving voldoende alternatief aanwezig is, is 
voor het verstoren van de functie wel een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk, waarbij 
wordt onderbouwd dat de functionaliteit voor de locale populatie gewone dwergvleermuizen niet in het 
geding is. Gelet op het grote areaal bosgebied in de omgeving is de kans op het verkrijgen van een 
ontheffing groot. De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is op dit punt, naar mening van Econ-
sultancy, niet in het geding. 
 
Conclusie voor eekhoorn 
Voor eekhoorn geldt dat de onderzoekslocatie deel uitmaakt van het leefgebied. Doordat er in de 
omgeving voor de soort voldoende leefgebied aanwezig is en de soort in de toekomstige situatie van 
de onderzoekslocatie gebruik kan blijven maken om te foerageren is er geen sprake van aantasting 
van leefgebied. Voor de ingreep is er ten aanzien van de eekhoorn geen sprake van overtreding van 
de Flora- en faunawet. 
 
 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 2 december 2013 
 
 
 



 

 

 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze 

opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten 

worden verschaft.  
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van BRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een vleermuisonderzoek aan 
de Zandheuvelweg 5 te Veenendaal in de gemeente Veenendaal. 
 
Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van een verkennend natuur-
waardenonderzoek die BRO op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd, d.d. januari 2013.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat, indien de schuren op de onderzoekslocatie worden gesloopt, er 
meer informatie nodig is over de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen op de onder-
zoekslocatie. 
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen.  
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie (± 0,4 hectare) is gelegen aan Zandheuvelweg 5, circa 2,2 kilometer ten zuid-
westen van de kern van Veenendaal, in de gemeente Veenendaal (zie figuur 1).  
 

 
Figuur 1: Topografische ligging van de onderzoekslocatie. 

 
Volgens de topografische kaart van Nederland, (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het midden 
van de onderzoekslocatie X = 165.020, Y = 447.520.  
 
De onderzoekslocatie betreft een voormalig agrarisch bedrijf, de Juliahoeve. De Juliahoeve is een 
woonboerderij en is in de huidige situatie bewoond. De woonboerderij bevindt zich op het noordelijke 
deel van het perceel, langs de Zandheuvelweg. Hierbij is ook een tuin aanwezig. 
 
Op de onderzoekslocatie bevinden zich zes schuren. De schuren zijn leegstaand. Het gaat om drie 
voormalige (varkens)stallen en drie kapschuren. Op het terrein zijn enkele solitaire bomen aanwezig. 
 
Noordelijk langs de onderzoekslocatie is de Zandheuvelweg gesitueerd. Langs deze weg zijn eiken 
aanwezig. Langs de west- en oostzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich een houtsingel en een 
bomenrij.  
 
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 
8 geven een impressie van de onderzoekslocatie middels foto’s die zijn genomen tijdens het eerste 
veldbezoek. 
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Figuur 2: Begrenzing van de onderzoekslocatie. 

 

 
Figuur 3. Woonboerderij Juliahoeve. 
 

 
Figuur 4. Kapschuur op centrale deel 
met solitaire boom. 

 
Figuur 5. Overzicht vanaf zuidzijde. 

 
Figuur 6. Foto centraal op het erf, in 
noordelijke richting. 

 
Figuur 7. Zuidelijk gelegen varkens-
schuur. 

 
Figuur 8. Foto centraal op het erf, in 
zuidelijke richting. 
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens om woonzorgvoorzieningen te realiseren in de bestaande Juliahoe-
ve en in twee of meer nieuwe gebouwen. Er komen maximaal 25 zorgeenheden. Op het terrein zullen 
voorzieningen worden gerealiseerd, zoals een theetuin, mogelijkheden voor dagbesteding en par-
keervoorzieningen. De Juliahoeve blijft behouden en zal worden gerenoveerd. De overige bebouwing 
wordt gesloopt. De houtwallen blijven behouden. De karakteristieke boom wordt mogelijk gekapt.  
 
3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 
 
Uit de verkennende natuurtoets, opgesteld door BRO (januari 2013) blijkt dat, om de effecten van de 
ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Flora- en faunawet er op sommige punten meer informatie 
is benodigd:  
 
“In de Juliahoeve zijn geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig (ruimten achter luiken, 
daklijsten en onder dakpannen). De hoeve blijft behouden. Wanneer bij het opknappen de luiken ver-
wijderd worden of daklijsten hersteld worden, kunnen echter verblijfplaatsen van vleermuizen ver-
stoord worden. Het is aan te bevelen om bij herstelwerkzaamheden rekening te houden met de even-
tuele aanwezigheid van vleermuizen, bijvoorbeeld in de vorm van een werkprotocol. Daarmee zou 
verstoring van vleermuizen op voorhand uitgesloten kunnen worden en is een aanvullend onderzoek 
naar vleermuizen niet nodig. 
 
Mogelijk wordt een oude schuur op het terrein gesloopt en een boom gerooid. Deze kunnen van 
waarde zijn voor vleermuizen. Aanvullend vleermuizenonderzoek is noodzakelijk.  
 
Daarnaast geldt voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffings-
plicht, geldt een zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt 
in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen 
of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in 
de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, 
en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. In dit kader is 
daarom in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren 
van aanwezige vogelnesten. Voor de realisatie van de nieuwe bebouwing op het achtererf geldt daar-
om dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in de periode dat de kans op broedende 
vogels het kleinst is: dit is de periode van september tot maart. Met inachtneming van deze voor-
waarden (ten aanzien van de algemene zorgplicht en aanwezige broedgevallen in of direct rondom 
het plangebied) kan de ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming met de natuurwetgeving en het 
natuurbeleid in Nederland worden uitgevoerd. Er is, gezien de aard van de ruimtelijke ontwikkeling, 
geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend soortspecifiek onderzoek”. 
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4 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Voor het onderzoek naar vleermuizen zijn in de periode juni tot eind september in totaal vijf aanvul-
lende veldbezoeken uitgevoerd. De veldbezoeken zijn in de avonduren en/of ochtenduren uitgevoerd. 
De inventarisatiemethode is op basis van het protocol voor vleermuisonderzoek (versie maart 2013), 
dat is opgesteld door het vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureau's en de Zoogdiervere-
niging, in overleg met Dienst Landelijk Gebied en de Gegevensautoriteit Natuur.  
 
De onderzoeksinspanning is gebaseerd op de functie voor zomer- kraam- en paarverblijf voor de ge-
wone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger. Volgens het protocol dienen er voor 
laatvlieger in de periode half mei t/m half juli twee avondbezoeken uitgevoerd te worden. Voor gewo-
ne dwergvleermuizen in die periode echter een avond- en een ochtendbezoek. Wegens het koude 
voorjaar is er voor gekozen om te starten met een avondronde op 23 april 2013. Dit is conform het 
protocol voor de gewone dwergvleermuis en niet voor de laatvlieger. Tijdens het onderzoek zijn alleen 
op 28 juni 2013 twee laatvliegers waargenomen die langs de onderzoekslocatie over de bomen heen 
vlogen. Deze dieren hadden geen binding met de bebouwing in het plangebied, waardoor het achter-
wege blijven van een avondronde tijdens de kraamperiode de uitkomst van het onderzoek niet heeft 
beïnvloedt.  
 
Het protocol heeft tot doel het belang van de functies van onderzoekslocaties voor soorten vleermui-
zen effectief en efficiënt vast te stellen dan wel uit te sluiten. Doordat het protocol is gevolgd, bestaat 
grote mate van juridische zekerheid, dat is voldaan aan een wettelijke en maatschappelijk verant-
woorde inspanning, om na te gaan of soorten en functies van gebieden in het geding zijn. Het kan 
nooit worden uitgesloten dat verblijfsfuncties tijdens het onderzoek worden gemist, maar er is wel aan 
de onderzoeksinspanning voldaan. In het bijzonder wanneer de aanwezigheid van gebiedsfuncties of 
soorten wordt uitgesloten, zou een onderzoek volgens het protocol als juridisch voldoende moeten 
worden aangemerkt.  
 
Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd binnen de meest gunstige periode van het jaar waarin 
vleermuizen aantoonbaar van de onderzoekslocatie gebruik kunnen maken (juni - september). Win-
terverblijfplaatsen zijn zeer lastig aan te tonen. Gedurende de periode mei tot en met half juli hebben 
de meeste soorten hun zomer- en kraamverblijfplaatsen bezet en zijn druk bezig met het grootbren-
gen van jonge dieren. In de maanden augustus en september maken vleermuizen gebruik van paar-
verblijfplaatsen en zijn veel soorten in de omgeving van hun winterverblijf te vinden. Naast kraam- en 
paarverblijfplaatsen is het aanvullende onderzoek ook gericht op de functie zomerverblijfplaats. Alle 
veldbezoeken zijn uitgevoerd met behulp van een batdetectors (Pettersson D 240x). Tijdens de veld-
bezoeken is voornamelijk gelet op uitvliegende, invliegende of zwermende vleermuizen. Daarnaast is 
er ook gelet op foeragerende en passerende vleermuizen. Tijdens de twee laatste veldbezoeken is 
voornamelijk gelet op sociale geluiden. In de periode augustus - september produceren mannetjes 
vleermuizen sociale geluiden vanuit of vliegend rondom bebouwing om vrouwtjes te lokken. 
 
Tabel I bevat een overzicht van de uitgevoerde veldbezoeken.  
 
Tabel I. Onderzoeksinspanning 2013 
 

 februari maart april mei juni juli augustus september 

vleermuizen tijdstip - 1 x avond 1 x ochtend, 1 x avond - 2 x avond 

datum 23 april 28 mei, 26 juni 28 augustus,              
25 september 

functie zomerverblijf kraamverblijf paar/baltsverblijf 
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Tijdens de veldbezoeken waren de weersomstandigheden voor het waarnemen van vleermuizen 
gunstig. Tijdens geen van de veldbezoeken was de temperatuur lager dan 8 ºC. De windsnelheid lag 
beneden de 1 Bft. Tijdens het derde veldbezoek is een regenbui overgetrokken, maar desondanks 
bleven de vleermuizen vliegen. De weersomstandigheden zijn niet van invloed geweest op de resulta-
ten van het onderzoek.  
 
 
5 ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
5.1 Vleermuizen 
 
De onderzoeksresultaten zijn per veldbezoek omschreven.  
 
Eerste veldbezoek (23 april avond) 
Tijdens het eerste veldbezoek is de onderzoekslocatie geïnspecteerd op aanwezigheid van (sporen) 
van beschermde soorten en potentiële verblijfplaatsen. Hierbij is alle bebouwing met behulp van een 
zaklamp onderzocht. De zolderruimte boven de woonboerderij vormt potentieel een geschikt verblijf 
voor gewone grootoorvleermuizen. Op de zolder zijn echter geen vleermuizen of sporen daarvan in 
de vorm van uitwerpselen of eetresten aangetroffen. Tegen de schemering is voortdurend rondgelo-
pen op de onderzoekslocatie en de bebouwing in de gaten gehouden. Er zijn die avond geen vleer-
muizen waargenomen die uit de bebouwing op de onderzoekslocatie vlogen. Langs de Zandheuvel-
weg en de houtsingel aan de westzijde van de onderzoekslocatie zijn passerende en foeragerende 
gewone dwergvleermuizen waargenomen.  
 
Tweede veldbezoek (28 mei ochtend) 
Tijdens het tweede veldbezoek is er op de onderzoekslocatie geen vleermuisactiviteit waargenomen. 
Circa 100 meter vanaf de onderzoekslocatie zelf zijn foeragerende gewone dwergvleermuizen waar-
genomen. Op de onderzoekslocatie zijn alleen enkele overvliegende gewone dwergvleermuizen 
waargenomen. Er zijn geen invliegende dieren of zwermende dieren op de onderzoekslocatie waar-
genomen. 
 
Derde veldbezoek (26 juni avond) 
Tijdens het derde veldbezoek zijn eveneens geen uitvliegende vleermuizen waargenomen. Er foera-
geerden die avond circa twee tot drie gewone dwergvleermuizen langs eiken rond de onderzoekslo-
catie. Verder zijn twee overvliegende laatvliegers waargenomen. De dieren vlogen daarbij over de 
boomtoppen. Rond 23:00 uur begon het te regenen, maar de vleermuizen bleven doorgaan met foe-
rageren.  
 
Vierde veldbezoek (28 augustus avond) 
Tijdens het vierde veldbezoek zijn enkele passerende gewone dwergvleermuizen waargenomen. De 
dieren maken daarbij gebruik van de bomen rond de onderzoekslocatie. Ten westen van de houtsin-
gel aan de westzijde van de onderzoekslocatie is een baltsende gewone dwergvleermuis aangetrof-
fen. Het dier had geen binding met de woning op de onderzoekslocatie. Rond de bebouwing op de 
onderzoekslocatie zijn geen baltsvluchten van vleermuizen waargenomen.  
 
Vijfde veldbezoek (25 september avond) 
Bij aankomst is een passerende gewone dwergvleermuis waargenomen die sociale geluiden produ-
ceerde. Later op de avond is wederom een baltsende gewone dwergvleermuis aangetroffen die ten 
westen van de houtsingel, buiten de onderzoekslocatie, baltsvluchten maakte. Er zijn geen indicaties 
dat het dier een verblijfplaats op de onderzoekslocatie heeft.     
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5.2 Overige soorten 
 
Het veldonderzoek heeft zich gericht op het aantonen van verblijfplaatsen van vleermuizen. De veld-
bezoeken zijn specifiek afgestemd op deze soortgroep. Het aantonen van verblijfplaatsen van overige 
soorten, zoals broedvogels is middels de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk. Tijdens de 
veldbezoeken zijn echter waarnemingen gedaan die Econsultancy niet onvermeld wil laten.  
 
Marters 
De schuren zijn geschikt voor marters. Tijdens de inspectie op geschiktheid voor vleermuizen zijn in 
de varkensschuren ruimten boven de tempexplaten waargenomen waarvan marters gebruik kunnen 
maken. Hierbij kan het behalve steenmarters ook gaan om boommarters. Er zijn in de meest zuidelijk 
gelegen schuur beschadigingen in de tempexplaten waargenomen die van marters afkomstig kunnen 
zijn. Er zijn echter geen sporen als keutels of prooiresten waargenomen die duiden op een vaste rust- 
of verblijfplaatsen. Opgemerkt wordt dat door langdurige leegstand de panden betrokken kunnen 
worden door steen- of boommarters. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de sloop de panden te 
controleren op aanwezigheid van vaste rust- of verblijfplaatsen van marters.  
 
Broedvogels 
In de schuren zijn nesten aanwezig van boerenzwaluwen. Er zijn circa 8 nesten waargenomen in de 
schuren. Tijdens het broedseizoen zijn enkele paartjes boerenzwaluwen op het erf waargenomen. 
Gelet op het aantal zouden er maatregelen getroffen kunnen worden om deze dieren alternatieven te 
bieden. Er zijn geen indicaties van bewoning door uilen of huismussen aangetroffen.  
 

 
Figuur 9. Overzichtskaart onderzoeksresultaten. 

  

  
Vliegroute gewone dwergvleermuizen  
(laatvliegers in mindere mate) 
 
Baltsvlucht gewone dwergvleermuis 
 
Foerageerlocatie gewone dwergvleermuizen  
 

Schuur met nestlocaties boerenzwaluwen 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Econsultancy heeft in opdracht van BRO een vleermuisonderzoek uitgevoerd aan de Zandheuvelweg 
5 te Veenendaal in de gemeente Veenendaal. 
 
Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 
 
Voorgenomen ingreep 
De initiatiefnemer is voornemens om woonzorgvoorzieningen te realiseren in de bestaande Juliahoe-
ve en in twee of meer nieuwe gebouwen. Er komen maximaal 25 zorgeenheden. Op het terrein zullen 
voorzieningen worden gerealiseerd, zoals een theetuin, mogelijkheden voor dagbesteding en par-
keervoorzieningen. De Juliahoeve blijft behouden en zal worden gerenoveerd. De overige bebouwing 
wordt gesloopt. De houtwallen zullen worden behouden. De karakteristieke boom wordt mogelijk ge-
kapt.  
 
Functie onderzoekslocatie voor vleermuizen 
De onderzoekslocatie heeft geen verblijfsfunctie voor vleermuizen. Dit betekent dat de werkzaamhe-
den aan de bebouwing zonder aanvullende maatregelen uitgevoerd kunnen worden. De bomen aan 
de noord- en westzijde langs de onderzoekslocatie hebben een functie als vliegroute en foerageerge-
bied. Voor de bomen aan de oostzijde is dit niet vastgesteld, omdat daar niet is waargenomen, omdat 
de waarnemingen zich hebben geconcentreerd rond de bebouwing. Voor zover bekend blijven de 
bomen rond de onderzoekslocatie gehandhaafd en zijn er geen overtredingen te verwachten. Hierbij 
wordt opgemerkt dat in de planvorming wel aandacht besteed dient te worden aan verlichting. De 
bomen dienen onverlicht te blijven.  
 
Overige soorten 
Door langdurige leegstand kunnen de panden worden betrokken door steen- of boommarters. Gead-
viseerd wordt om voorafgaand aan de sloop de panden te controleren op aanwezigheid van vaste 
rust- of verblijfplaatsen van marters. Er zijn circa 8 nesten van boerenzwaluwen waargenomen in de 
schuren. Tijdens het broedseizoen zijn enkele paartjes boerenzwaluwen op het erf waargenomen. 
Gelet op het aantal zouden er maatregelen getroffen kunnen worden om deze dieren alternatieven te 
bieden. Er zijn geen indicaties van bewoning door uilen of huismussen aangetroffen.  
 

Econsultancy 
Doetinchem, 15 oktober 2013 
 
 
 



 

 

 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze 

opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten 

worden verschaft.  
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1 Inleiding

Op het landgoed Prattenburg gelegen in de gemeenten Rhenen en Veenendaal is men voorne-
mens om drie en vier woningen (deellocatie 1 en 2) en een horecabestemming
(hotel) (deellocatie 3) te realiseren. Verder wordt op een vierde locatie waar nu een hotel staat
een natuurgebied (bos) gemaakt (zie figuur 1.1). Voorts wil men bij het hotel een openlucht-the-
ater realiseren. Deze voornemens passen niet binnen de kaders van het vigerende bestem-
mingsplan en wordt via een procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ge-re-
geld. In het kader hiervan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van wegver-
keerslawaai. Het onderzoek heeft tot doel de geluidsbelasting op de gevels van de geprojec-
teerde woningen te bepalen en te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

De deellocaties liggen binnen de invloedsfeer van de volgende wegen:
· Zandheuvelweg.
· N416 (Veenendaalsestraatweg).
· N233 (Cuneraweg).
· Oude Veensegrindweg.

Figuur 1.1 Ligging deellocaties

Zandheuvelweg

Oude Veensegrindweg

Cuneraweg

Blauwendraad

Veenendaalsestraatweg

Veenendaalsestraatweg

Deellocatie 1 Deellocatie 2

Deellocatie 4Deellocatie 3
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Voorliggend onderzoeksrapport beschrijft in hoofdstuk 2 het wettelijk kader. In hoofdstuk 3
worden de gehanteerde uitgangspunten omschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de reken-resulta-
ten en de mogelijk te treffen maatregelen. De conclusie staat in hoofdstuk 5.
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2 Wettelijk kader

2.1 Zoneplichtigheid
De Wet geluidhinder stelt dat onderzoek naar de geluidsuitstraling van alle wegen dient te
worden gedaan, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een
30 km-zone. Iedere weg heeft een geluidszone die afhankelijk is van het aantal rijstroken en de
ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied.

Indien binnen het plangebied ge-
luidsgevoelige bestemmingen wor-
den gerealiseerd en deze binnen de
geluidszone vallen, moet de optre-
dende geluidsbelasting worden ge-
toetst aan de grenswaarden uit de
Wet geluidhinder.

Zie ook tabel 2.1 en figuur 2.1.

Figuur 2.1 De onderzoekszone langs een weg

Tabel 2.1 Geluidszones langs wegen
Aantal rijstroken Geluidszone

Binnenstedelijk gebied Buitenstedelijk gebied
1 of 2 200 meter 250 meter
3 of 4 350 meter 400 meter
5 of meer 350 meter 600 meter

Deellocaties 1 en 3 liggen buiten de bebouwde kom en deellocatie 2 ligt binnen de bebouwde
kom van Veenendaal c.q. Rhenen. De betreffende wegen hebben ter hoogte van de deelloca-
ties allemaal twee rijstroken en derhalve een onderzoekszone van 250 en/of 200 meter aan
weerszijde van de weg.

2.2 Geluidsgevoelige bestemmingen
De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsgevoelige bestemmingen die
liggen binnen het onderzoeksgebied. Wat geluidsgevoelige bestemmingen zijn, is in de Wet ge-
luidhinder bepaald, zijnde:
· woningen;
· onderwijsgebouwen;
· ziekenhuizen;
· verpleeghuizen;
· verzorgingstehuizen;
· psychiatrische inrichtingen;
· kinderdagverblijven;
· woonwagenstandplaatsen;
· ligplaatsen in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen.

Voor andere objecten die liggen binnen het onderzoeksgebied geldt geen wettelijke normering
voor de toegestane geluidsbelasting.
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2.3 Normstelling
In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties.
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het regime ‘nieuwe situaties’, namelijk
het realiseren van nieuwe woningen langs een bestaande weg.

Conform de Wet dient te worden getoetst in het tiende jaar na realisatie van de plannen of vast-
stelling van het bestemmingsplan. In deze situatie is het jaar 2026 als toetsingsjaar gekozen.
In principe dient bij de toetsing van de geluidsbelasting aan de normen van de Wet uitgegaan te
worden van de voorkeursgrenswaarde, in dit geval 48 dB. Indien deze grenswaarde niet wordt
overschreden, is geen verdere geluidsprocedure noodzakelijk.

Tabel 2.2 Grenswaarden nieuw te projecteren woningen langs bestaande weg
Normering ‘Regime nieuwe situaties’ (Lden)
Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Uiterste grenswaarde (buitenstedelijk) 53 dB
Uiterste grenswaarde (binnenstedelijk) 63 dB
Binnenhuisbelasting 33 dB (Bouwbesluit en Wet geluidhinder)

Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dienen in eerste instantie mogelijke
(aanvullende) geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. In de wet wordt een
voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën
maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is:
a. bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteiten, wijziging vormgeving);
b. overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen of in acht nemen grotere afstand);
c. maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel

is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan het College van Burgemeester en
wethouders een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde (maar lager dan de uiterste
grenswaarde) wordt vastgesteld.

Onder de geluidsbelasting vanwege een weg wordt volgens artikel 1 uit de Wet geluidhinder ver-
staan de energetisch gemiddelde geluidsniveaus van de verschillende etmaalperioden
(dag, avond en nacht) samengevoegd tot één getal, te weten Lden in dB. Het energetisch gemid-
delde geluidsniveau ten gevolge van een weg wordt bepaald over de volgende drie waarden:
· de toetsingswaarde over de periode van 7.00 tot 19.00 uur (dag);
· de met 5 dB verhoogde toetsingswaarde over de periode van 19.00 tot 23.00 uur (avond);
· de met 10 dB verhoogde toetsingswaarde over de periode van 23.00 tot 7.00 uur (nacht).

2.4 Ontheffingsprocedure
Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard,
kan bij het bevoegd gezag, onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrens-
waarde worden verzocht.

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde dient de
procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het ‘Besluit geluidhinder’ (Bgh). Ėén van
de aspecten hierbij is een tervisielegging van de akoestische rapportage.
Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband met
het maximale binnenniveau. Het binnenniveau mag de maximale waarde van 33 dB ten gevolge
van wegverkeerslawaai niet te boven gaan. De eventuele toetsing van dit binnenniveau is niet
in dit onderzoek beschouwd. Te zijner tijd kunnen wij u hiervoor desgewenst een passende
aanbieding doen.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het bevoegd gezag vragen naar de
gecumuleerde geluidsbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals andere
wegen, railverkeer of industrie (artikel 110 f Wgh). Uitgangspunt hierbij is dat de woningen ook
in deze zones gelegen zijn en de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van deze bronnen wordt
overschreden.
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De Wet geluidhinder bevat echter geen toetsingskader met betrekking tot de gecumuleerde ge-
luidsbelasting. Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen omtrent de aanvaardbaarheid
ervan in deze specifieke situatie en past binnen het Gemeentelijk Geluidbeleid.
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3 Uitgangspunten

3.1 Ruimtelijke situatie
De ruimtelijke gegevens voor het uitvoeren van het akoestisch onderzoek zijn door de
opdrachtgever ter beschikking gesteld.

3.2 Verkeersgegevens
De gehanteerde verkeersgegevens voor de N233 en de N416 zijn gebaseerd op verkeersge-
gevens gehanteerd in het rapport van Agel adviseurs1. De gehanteerde verkeersintensiteiten
zijn gebaseerd op informatie afkomstig van de website van de provincie Utrecht en zijn ver-
hoogd naar het toetsingsjaar 2023. Voor onderhavig onderzoek zijn de gehanteerde intensi-tei-
ten verhoogd met een jaarlijkse autonome groei van 0,5% tot het jaar 2026.
De gehanteerde verkeersgegevens voor de Zandheuvelweg en de Oude Veensegrindweg zijn
gebaseerd op verkeerstellingen verricht in de periode van 8 tot en met 16 augustus 2013. De
telgegevens zijn verhoogd met een jaarlijkse autonome groei van 1% tot het toetsingsjaar 2026.
In tabel 3.1 zijn de gehanteerde gegevens samengevat. De planbijdrage wordt geacht te zijn
verwerkt in de verkeersgegevens.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens toetsingsjaar 2026

Voertuigverdeling [%]

Weg
Intensi-

teit
[mvt/etm]

Wettelijke
rijsnelheid

(km/h)

Uurlijkse
verdeling

d/a/n 1)

Dag
lv / mv / zv 2)

Avond
lv / mv / zv

Nacht
lv / mv / zv

Zandheuvelweg 112 50 6,12/5,10/0,77 91,7/5,5/2,8 100,0/0,0/0,0 100,0/0,0/0,0

Oude Veensegrindweg:

 Tussen Blauwdraad –

 Klein Dikkenberg

640 60 6,60/4,54/0,33 97,3/1,6/0,9 99,1/0,0/0,9 100,0/0,0/0,0

Oude Veensegrindweg:

 Tussen Veenendaalstraat

 weg – Blauwdraad

759 60 6,60/4,50/0,36 97,5/1,7/0,8 100,0/0,0/0,0 100,0/0,0/0,0

N233.15 Cuneraweg 30.364 80 6,38/3,50/1,17 87,7/7,5/4,8 95,2/3,2/1,6 85,2/8,1/6,7

N233.37 Cuneraweg 35.635 80 6,38/3,50/1,17 87,7/7,5/4,8 95,2/3,2/1,6 85,2/8,1/6,7

N416.01 Veenendaalstraat-

weg
10.748 50 6,76/3,17/0,77 94,1/7,0/1,9 97,0/2,5/0,5 89,8/8,2/2,0

N416.03 11.554 80 6,61/3,60/0,78 91,7/6,7/1,6 97,1/2,4/0,5 90,6/7,5/1,9

N416.05 12.365 80 6,62/3,58/0,78 92,3/6,4/1,3 92,3/6,5/1,2 91,2/7,0/1,8

N416.07 11.635 80 6,50/3,89/0,80 91,7/6,7/1,6 97,0/2,6/0,4 90,9/7,3/1,8

1) d = dagperiode (twaalf uur), a = avondperiode (vier uur), n = nachtperiode (acht uur).
2) LV = Lichte motorvoertuigen, MV= Middelzware motorvoertuigen, ZV= Zware motorvoertuigen.

De wegdekverharding op de Cuneraweg en Veenendaalstraatweg bestaat uit een SMA-NL8 en
die van de Zandheuvelweg en Veensegrindweg uit asfalt-verharding (DAB).

1 Agel adviseurs te Oosterhout opgestelde rapport ‘Akoestisch onderzoek verkeerslawaai, inpassingsplan Landgoed
Prattenburg te Veenendaal/Rhenen (kenmerk BRO:211X01033. Projectnummer 20120450 met datum 29 januari 2013.
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3.3 Waarneemhoogten
De waarneemhoogte is afhankelijk van het aantal geluidsgevoelige bouwlagen. De in het bouw-
plan aangegeven bouwhoogten zijn maatgevend voor het aantal bouwlagen waarvoor de ge-
luidsbelasting is bepaald. Volgens opgave kunnen de woningen maximaal drie bouwlagen hoog
worden. In de berekening zijn de volgende waarneemhoogten vanaf het maaiveld gehanteerd:
· begane grond 1,5 meter;
· eerste verdieping 4,5 meter;
· tweede verdieping 7,5 meter.

3.4 Rekenmethode en modellering
De geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwbouw is berekend conform ‘Standaard Reken-me-
thode 2’ uit bijlage 3 van het ‘Reken en meetvoorschrift Geluid 2012’. Hiervoor is gebruik ge-
maakt van het computermodel Geomilieu (v. 3.11).
In het model zijn de volgende objecten ingevoerd:
· Nieuwe bebouwing.
· Bestaande bebouwing die mogelijk van invloed is op de geluidsbelasting op de gevel van de

nieuwbouw.
· Bodemgebieden die mogelijk van invloed zijn op de geluidsbelasting op de gevel van de

nieuwbouw. De standaard bodemfactor is gesteld op 1,0. Afwijkingen hiervan zijn middels
bodemgebieden gedefinieerd. Dit is het geval bij wegen. Hiervoor is een bodemfactor van
0,0 [akoestisch hard] gehanteerd.

· Immissiepunten. Omdat de stedenbouwkundige situatie nog niet is ingevuld is het bebou-
wingsvlak als zijnde een (woon)gebouw ingevoerd. Op alle gevels van de geplande nieuw-
bouw zijn immissiepunten ingevoerd op hoogten van 1,5, 4,5 en 7,5 m.

In bijlage 1 zijn alle modelgegevens bijgevoegd.

3.5 Gehanteerde correcties
Voordat tot toetsing wordt overgegaan, dient conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoor-
schrift geluid 2012 (RMG 2012) op de berekende waarden de volgende aftrek toegepast te
worden:
· 5 dB voor wegen waar een representatief te achten rijsnelheid geldt van < 70 km/uur;
· 4 dB voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen ≥ 70 km/uur

bedraagt en waarbij de geluidsbelasting zonder aftrek volgens artikel 110g Wgh 57 dB is;
· 3 dB voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen ≥ 70 km/uur

bedraagt en waarbij de geluidsbelasting zonder aftrek volgens artikel 110g Wgh 56 dB is;
· 2 dB voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen ≥ 70 km/uur

bedraagt en waarbij de geluidsbelasting een andere waarden heeft.
Deze wijziging geldt tot 1 juli 2018. Voor andere situaties, zoals bij wegen met een andere
representatieve snelheid (lager dan 70 km/uur), wijzigt de aftrek niet.

3.6 Openluchttheater
Bij deellocatie 3 (horeca) is een ‘openluchttheater' gepland. Hier mogen onder onderstaande
voorwaarden evenementen plaatsvinden.
a. er zijn maximaal vijf evenementen per jaar toegestaan met maximaal eenhonderdvijftig be-

zoekers per evenement;
b. een evenement mag alleen overdag gehouden voor maximaal één dag (met één dag er

voor en er naar voor het op- en afbouwen van tijdelijke voorzieningen);
c. evenementen zijn alleen toegestaan buiten het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli);

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeren' dient een parkeerterrein aanwezig te zijn met mini-
maal zestig parkeerplaatsen. In verband met de ligging in de EHS is het aantal van zestig
parkeerplaatsen gelijk ook het maximale aantal parkeerplaatsen, dat aangelegd mag worden.
Daar onderhavige inrichting in de buurt is gelegen van een niet geluidgevoelige bestemming
(hotel) zijn bij de uitwerking geen berekeningen gemaakt maar wordt alleen beschrijvend een
toelichting gegeven.
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4 Rekenresultaten

4.1 Algemeen
Volgens de Wet geluidhinder moet separaat onderzoek uitgevoerd worden per weg (bron).
Per weg is de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te projecteren woningen berekend. In
dit hoofdstuk worden de rekenresultaten per weg beschreven.

4.2 Geluidsbelasting vanwege de Zandheuvelweg
Voor deellocatie 1 is in figuur 4.1 en bijlage 2 de toetsingswaarde vanwege verkeer over de
Zandheuvelweg opgenomen ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen woningen. De
hoogste toetsingswaarde bedraagt (Lden) 35 dB (waarneempunt 001). De toetsingswaarde is de
berekende geluidsbelasting inclusief een correctie van 5 dB conform artikel 3.4 van het RMG
2012. Geconcludeerd kan worden dat er geen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde
van 48 dB op de gevels van de geplande woningen op zal treden. Nadere akoestische voorzie-
ningen aan of vanwege deze weg zijn niet nodig.

Figuur 4.1 Toetsingswaarde (Lden) in dB, door verkeer op de Zandheuvelweg, inclusief corr. cf. arti-
kel 3.4 RMG 2012.

4.3 Geluidsbelasting vanwege de Oude Veensegrindweg
Voor deellocatie 2 is in figuur 4.2 en bijlage 3 de toetsingswaarde vanwege verkeer over de
Oude Veensegrindweg opgenomen ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen wonin-
gen. De hoogste toetsingswaarde bedraagt (Lden) 48 dB (waarneempunt 010). De toetsings-
waarde is de berekende geluidsbelasting inclusief een correctie van 5 dB conform artikel 3.4
van het RMG 2012.
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Geconcludeerd kan worden dat er geen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van
48 dB op de gevels van de geplande woningen op zal treden. Nadere akoestische voorzienin-
gen aan of vanwege deze weg zijn niet nodig.

Figuur 4.2 Toetsingswaarde (Lden) in dB, door verkeer op de Oude Veensegrindweg, inclusief corr.
cf. artikel 3.4 RMG 2012.

4.4 Geluidsbelasting vanwege de N233 (Cuneraweg)
4.4.1 Toetsingswaarde
Voor deellocatie 2 is in figuur 4.3 en bijlage 4 de toetsingswaarde vanwege verkeer over de
N233 (Cuneraweg) opgenomen ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen woningen.
De hoogste toetsingswaarde bedraagt (Lden) 48 dB (waarneempunt 008 op 7,5 m hoogte). De
toetsingswaarde is de berekende geluidsbelasting inclusief een correctie van 2 dB conform
artikel 3.4 van het RMG 2012. Geconcludeerd kan worden dat er geen overschrijdingen van de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van de geplande woningen op zal treden. Na-
dere akoestische voorzieningen aan of vanwege deze weg zijn niet nodig.
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Figuur 4.3 Toetsingswaarde (Lden) in dB, door verkeer op de N233 (Cuneraweg), inclusief corr. cf.
artikel 3.4 RMG 2012.

4.5 Geluidsbelasting vanwege de N416 (Veenendaalstraatweg)
4.5.1 Deellocatie 2
De deellocatie 2 ligt buiten de wettelijke zone vanwege de N416. De geluidsbelasting van deze
weg op het plangebied is verder niet uitgewerkt.

4.5.2 Deellocatie 3
Deellocatie 3 heeft een horecabestemming (hotel). Volgens de Wet geluidhinder is dit geen
geluidgevoelige bestemming en hoeft niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Echter
vanwege een goede ruimtelijke onderbouwing is de geluidsbelasting op de gevels van deze be-
stemming wel inzichtelijk gemaakt. In figuur 4.4 en bijlage 5 is de toetsingswaarde vanwege
verkeer over de N416 (Veenendaalstraatweg) opgenomen ter plaatse van de gevels van de
nieuw te bouwen horecabestemming. De hoogste toetsingswaarde bedraagt (Lden) 52 dB (waar-
neempunt 012). De toetsingswaarde is de berekende geluidsbelasting inclusief een
correctie afhankelijk van de wettelijke rijsnelheid van 2 of 5 dB conform artikel 3.4 van het RMG
2012. Het klimaat ter plaatse van de horecabestemming kan als akoestisch goed beschouwd
worden. Nadere akoestische voorzieningen aan of vanwege deze weg zijn niet nodig.
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Figuur 4.4 Toetsingswaarde (Lden) in dB, door verkeer op de N416 Veenendaalstraatweg, inclusief
corr. cf. artikel 3.4 RMG 2012.

4.6 Gecumuleerde geluidsbelasting ter plaatse van de deellocaties 1 en 2
In figuur 4.5 is voor deellocatie 1 de geluidsbelasting ten gevolge van verkeer op de wegen die
het plangebied omzomen gegeven en in figuur 4.6 is dit gedaan voor deellocatie 2. In bijlage 6
zijn de rekenbladen gegeven. Gegeven zijn de berekende waarden exclusief aftrek conform ar-
tikel 3.4 van het RMG 2012.

Figuur 4.5 Deellocatie 1 gecumuleerde geluidsbelasting (Lden) in dB, door verkeer op alle wegen sa-
men, exclusief corr. cf. artikel 3.4 RMG 2012.
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Figuur 4.6 Deellocatie 2 gecumuleerde geluidsbelasting (Lden) in dB, door verkeer op alle wegen sa-
men, exclusief corr. cf. artikel 3.4 RMG 2012.

4.7 Openluchttheater
Bij deellocatie 3 (horeca) is een ‘openluchttheater' gepland. Hier mogen onder onderstaande
voorwaarden evenementen plaatsvinden.
a. er zijn maximaal vijf evenementen per jaar toegestaan met maximaal eenhonderdvijftig be-

zoekers per evenement;
b. een evenement mag alleen overdag gehouden voor maximaal één dag (met één dag er

voor en er naar voor het op- en afbouwen van tijdelijke voorzieningen);
c. evenementen zijn alleen toegestaan buiten het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli);

Op grond van het voorgaande gegevens zijn de volgende aanname gedaan:
· Maximaal zestig parkeerplaatsen die 1,5 x bezet zijn (turn-over) genereert 60 x 2 x 1,5 =

180 ritten op een evenementendag.
· Op de dagen er voor en er na, ten behoeve van de opbouw, stel elke dag 75 ritten, totaal

dus over 2 dagen 150 ritten. Hiermee komt het totaal over drie dagen op 330 ritten.
· Dit betekent op jaarbasis vijf dagen per jaar een evenement x 330 = 1.650 ritten per jaar.

De toename van 180 ritten per dag is ten opzichte van de geldende verkeer-intensiteiten op het
wegvak N416.03 van 9.165 motorvoertuigen in de dagperiode (6,61% daguur van11.554 motor-
voertuigen per etmaal). Dit betekent een toename van 2% is komt overeen met een verhoging
van circa 0,1 dB. Dit is akoestisch gezien verwaarloosbaar.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij minder dan twaalf evenementen per jaar een beroep
te doen op het zogenaamde twaalf dagen-criterium. Het is hierbij toegestaan activiteiten uit te
voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssi-
tuatie gedurende één aaneengesloten periode van maximaal een etmaal. Het gaat hierbij dan
om incidentele activiteiten. Bovengenoemde activiteit mag slechts incidenteel plaatsvinden. In
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principe gaat het hier om maximaal 5 x 3 dagen = 15 dagen. Hierbij is het opbouwen en afbre-
ken meegeteld. Derhalve kan in deze gebruikgemaakt worden van deze regeling. Per activiteit
zal melding gemaakt moeten worden bij het bevoegd gezag.
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5 Conclusies

Verkeerslawaai
De geluidsbelasting op de gevels van drie en vier nieuw te bouwen woningen in de deellocaties
1 en 2 overschrijden de voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB uit de Wet geluidhinder niet. Bij
de bepaling van de toetsingswaarde is een correctie gehanteerd conform het gestelde in artikel
3.4 uit het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012.

Deellocatie 3 heeft een horecabestemming. Dit is volgens de Wet geluidhinder geen geluids-
gevoelige bestemming. Voor een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting ter plaatse
van het bebouwingsvlak bepaald. Deze bedraagt ten gevolge van verkeer op de N416 (Veenen-
daalstraatweg) ten hoogste Lden 52 dB. Het klimaat ter plaatse van de horecabestemming kan
als akoestisch goed beschouwd worden.

Gecumuleerde geluidsbelasting
De gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van verkeer op alle wegen die de deellocaties
omzomen samen bedraagt ten hoogste Lden 53 dB. Deze waarde is de berekende geluidsbelas-
ting zonder correctie conform het gestelde in artikel 3.4 uit het Reken en Meetvoorschrift Geluid
2012. Volgens het Bouwbesluit artikel 3.2 heeft een uitwendige scheidingsconstructie van een
verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidswering met een mini-
mum van 20 dB, voorts mag in een verblijfgebieden een binnenniveau van 33 dB niet over-
schreden worden. Op basis van dit gegeven zijn er geen aanvullende geluidswerende voorzie-
ningen in de gevels van de woningen nodig.

Openluchttheater
Bij deellocatie 3 (horeca) is een ‘openluchttheater' gepland. De locatie, het aantal en het tijdstip
dat de activiteiten plaatsvinden is zodanig gering dat geadviseerd wordt om het openlucht-thea-
ter te laten vallen onder het zogenaamde twaalf dagen-criterium. Waarbij een melding wordt ge-
daan bij het bevoegd gezag als er een activiteit plaatsvindt.
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Dinaf Traffic Control b.v. Dinaf Traffic Control B.V.

LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I0816
Naam Zandheuvel
Plaats Veenendaal
Omschrijving tussen Rondweg-West en Einde Zandheuvelweg

Meting
Naam Classificatie 2013
Periode 8-8-2013

16-8-2013
Interval 1 uur

Rijstrook
Telpuntcode I0816
Teller 2968
Kanaal 1
Omschrijving Einde Zandheuvelweg - Rondweg-West (1)

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 0 0 0 0 0,0 0
01:00 0 0 0 0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 1 0 0 1 2,0 0
04:00 0 0 0 0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0,0 0
06:00 1 0 0 1 2,0 0
07:00 3 0 0 3 6,0 0
08:00 3 0 0 3 6,0 0
09:00 2 0 0 2 4,0 0
10:00 3 0 0 3 6,0 0
11:00 3 0 0 3 6,0 0
12:00 5 0 0 5 10,0 0
13:00 3 1 0 4 8,0 0
14:00 4 0 0 4 8,0 0
15:00 4 0 0 4 8,0 0
16:00 3 0 0 3 6,0 0
17:00 2 0 0 2 4,0 0
18:00 2 0 0 2 4,0 0
19:00 2 0 0 2 4,0 0
20:00 4 0 0 4 8,0 0
21:00 2 0 0 2 4,0 0
22:00 2 0 0 2 4,0 0
23:00 0 0 0 0 0,0 0

Tijd Klassen Fout
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.
Tot. 0-24 48 94,1 2 3,9 1 2,0 51 100,0 102,0 0
Tot. 0-7 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 6,0 0
Tot. 7-19 35 94,6 2 5,4 0 0,0 37 100,0 74,0 0
Tot. 19-23 10 100,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 20,0 0
Tot. 23-7 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 6,0 0

Totaal

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0
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LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I0816
Naam Zandheuvel
Plaats Veenendaal
Omschrijving tussen Rondweg-West en Einde Zandheuvelweg

Meting
Naam Classificatie 2013
Periode 8-8-2013

16-8-2013
Interval 1 uur

Rijstrook
Telpuntcode I0816
Teller 2968
Kanaal 2
Omschrijving Rondweg-West - Einde Zandheuvelweg (1)

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 1 0 0 1 2,4 0
01:00 0 0 0 0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 1 0 0 1 2,4 0
04:00 0 0 0 0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0,0 0
06:00 1 0 0 1 2,4 0
07:00 1 0 0 1 2,4 0
08:00 1 0 0 1 2,4 0
09:00 3 0 0 3 7,1 0
10:00 3 0 0 3 7,1 0
11:00 2 0 0 2 4,8 0
12:00 2 0 0 2 4,8 0
13:00 2 0 0 2 4,8 0
14:00 4 0 0 4 9,5 0
15:00 3 0 0 3 7,1 0
16:00 3 0 0 3 7,1 0
17:00 2 0 0 2 4,8 0
18:00 3 0 0 3 7,1 0
19:00 3 0 0 3 7,1 0
20:00 4 0 0 4 9,5 0
21:00 2 0 0 2 4,8 0
22:00 1 0 0 1 2,4 0
23:00 0 0 0 0 0,0 0

Tijd Klassen Fout
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.
Tot. 0-24 44 93,6 2 4,3 1 2,1 47 100,0 102,2 0
Tot. 0-7 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 6,5 0
Tot. 7-19 30 93,8 2 6,3 0 0,0 32 100,0 69,6 0
Tot. 19-23 10 100,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 21,7 0
Tot. 23-7 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 6,5 0

Totaal

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0
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LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I0814
Naam Oude Veensegrindweg
Plaats Rhenen
Omschrijving tussen Veenendaalseweg en Oude Veensegrindweg

Meting
Naam Classificatie 2013
Periode 8-8-2013

16-8-2013
Interval 1 uur

Rijstrook
Telpuntcode I0814
Teller 2627
Kanaal 1
Omschrijving Oude Veensegrindweg - Veenendaalsestraatwe (1)

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 2 0 0 2 0,6 0
01:00 1 0 0 1 0,3 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0,0 0
05:00 2 0 0 2 0,6 0
06:00 1 0 0 1 0,3 0
07:00 5 0 0 5 1,5 0
08:00 10 0 0 10 3,1 0
09:00 16 0 0 16 4,9 0
10:00 20 0 0 20 6,2 0
11:00 27 1 0 28 8,6 0
12:00 21 0 0 21 6,5 0
13:00 24 1 0 25 7,7 0
14:00 27 0 0 27 8,3 0
15:00 28 1 1 30 9,2 0
16:00 29 0 1 30 9,2 0
17:00 23 0 0 23 7,1 0
18:00 17 0 0 17 5,2 0
19:00 20 0 0 20 6,2 0
20:00 21 0 0 21 6,5 0
21:00 20 0 0 20 6,2 0
22:00 4 0 0 4 1,2 0
23:00 2 0 0 2 0,6 0

Tijd Klassen Fout
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.
Tot. 0-24 323 97,9 5 1,5 2 0,6 330 100,0 100,0 0
Tot. 0-7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0 2,1 0
Tot. 7-19 248 97,3 5 2,0 2 0,8 255 100,0 77,3 0
Tot. 19-23 66 100,0 0 0,0 0 0,0 66 100,0 20,0 0
Tot. 23-7 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 100,0 2,7 0

Totaal

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0
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LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I0814
Naam Oude Veensegrindweg
Plaats Rhenen
Omschrijving tussen Veenendaalseweg en Oude Veensegrindweg

Meting
Naam Classificatie 2013
Periode 8-8-2013

16-8-2013
Interval 1 uur

Rijstrook
Telpuntcode I0814
Teller 2627
Kanaal 2
Omschrijving Veenendaalsestraatwe - Oude Veensegrindweg (1)

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 2 0 0 2 0,6 0
01:00 0 0 0 0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 1 0 0 1 0,3 0
04:00 1 0 0 1 0,3 0
05:00 1 0 0 1 0,3 0
06:00 2 0 0 2 0,6 0
07:00 6 0 0 6 1,8 0
08:00 12 0 0 12 3,6 0
09:00 20 0 0 20 6,0 0
10:00 19 0 0 19 5,7 0
11:00 21 1 0 22 6,5 0
12:00 25 1 0 26 7,7 0
13:00 28 1 0 29 8,6 0
14:00 28 0 0 28 8,3 0
15:00 30 1 1 32 9,5 0
16:00 27 0 0 27 8,0 0
17:00 24 0 0 24 7,1 0
18:00 27 0 0 27 8,0 0
19:00 26 0 0 26 7,7 0
20:00 17 0 0 17 5,1 0
21:00 9 0 0 9 2,7 0
22:00 3 0 0 3 0,9 0
23:00 2 0 0 2 0,6 0

Tijd Klassen Fout
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.
Tot. 0-24 331 98,2 4 1,2 2 0,6 337 100,0 100,0 0
Tot. 0-7 8 100,0 0 0,0 0 0,0 8 100,0 2,4 0
Tot. 7-19 267 97,8 4 1,5 2 0,7 273 100,0 81,0 0
Tot. 19-23 54 100,0 0 0,0 0 0,0 54 100,0 16,0 0
Tot. 23-7 10 100,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 3,0 0

Totaal

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0
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LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I0815
Naam Oude Veensegrindweg
Plaats Rhenen
Omschrijving tussen Blauwendraad en Oude Veensegrindweg

Meting
Naam Classificatie 2013
Periode 8-8-2013

16-8-2013
Interval 1 uur

Rijstrook
Telpuntcode I0815
Teller 2146
Kanaal 1
Omschrijving Oude Veensegrindweg - Blauwendraad (1)

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 2 0 0 2 0,7 0
01:00 0 0 0 0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 1 0 0 1 0,4 0
04:00 1 0 0 1 0,4 0
05:00 1 0 0 1 0,4 0
06:00 2 0 0 2 0,7 0
07:00 6 0 0 6 2,1 0
08:00 11 0 0 11 3,9 0
09:00 17 0 0 17 6,0 0
10:00 17 0 0 17 6,0 0
11:00 17 1 0 18 6,3 0
12:00 22 0 1 23 8,1 0
13:00 24 1 0 25 8,8 0
14:00 25 0 0 25 8,8 0
15:00 24 0 1 25 8,8 0
16:00 21 0 0 21 7,4 0
17:00 19 0 0 19 6,7 0
18:00 22 0 0 22 7,7 0
19:00 23 0 0 23 8,1 0
20:00 13 0 0 13 4,6 0
21:00 8 0 0 8 2,8 0
22:00 3 0 0 3 1,1 0
23:00 1 0 0 1 0,4 0

Tijd Klassen Fout
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.
Tot. 0-24 278 97,5 4 1,4 3 1,1 285 100,0 99,7 0
Tot. 0-7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0 2,4 0
Tot. 7-19 223 97,4 3 1,3 3 1,3 229 100,0 80,1 0
Tot. 19-23 46 100,0 0 0,0 0 0,0 46 100,0 16,1 0
Tot. 23-7 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 100,0 3,1 0

Totaal

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0
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LENGTE RAPPORT

Locatie
Code I0815
Naam Oude Veensegrindweg
Plaats Rhenen
Omschrijving tussen Blauwendraad en Oude Veensegrindweg

Meting
Naam Classificatie 2013
Periode 8-8-2013

16-8-2013
Interval 1 uur

Rijstrook
Telpuntcode I0815
Teller 2146
Kanaal 2
Omschrijving Blauwendraad - Oude Veensegrindweg (1)

Tijd Klassen Fout
Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 1 0 0 1 0,4 0
01:00 1 0 0 1 0,4 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0,0 0
05:00 1 0 0 1 0,4 0
06:00 1 0 0 1 0,4 0
07:00 4 0 0 4 1,5 0
08:00 9 0 0 9 3,3 0
09:00 13 0 0 13 4,8 0
10:00 17 0 0 17 6,3 0
11:00 24 1 0 25 9,2 0
12:00 17 0 0 17 6,3 0
13:00 21 0 0 21 7,7 0
14:00 23 0 0 23 8,5 0
15:00 25 1 0 26 9,6 0
16:00 24 0 0 24 8,9 0
17:00 20 0 0 20 7,4 0
18:00 13 0 0 13 4,8 0
19:00 16 0 0 16 5,9 0
20:00 20 0 0 20 7,4 0
21:00 16 0 0 16 5,9 0
22:00 2 0 0 2 0,7 0
23:00 1 0 0 1 0,4 0

Tijd Klassen Fout
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.
Tot. 0-24 270 97,5 5 1,8 2 0,7 277 100,0 100,0 0
Tot. 0-7 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0 1,8 0
Tot. 7-19 210 97,2 4 1,9 2 0,9 216 100,0 78,0 0
Tot. 19-23 55 98,2 0 0,0 1 1,8 56 100,0 20,2 0
Tot. 23-7 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 2,2 0

Totaal

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0
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@ Grontmij

TELRAPPORT Periode 8-8-2013 t/m 16-8-2013

Tijd Klassen Fout Locatie
Lengte (m) Code I0816

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel. Naam Zandheuvel
Tot. 0-24 48 94,1 2 3,9 1 2,0 51 100,0 102,0 0 Plaats Veenendaal
Tot. 0-7 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 6,0 0 Omschrijving Einde Zandheuvelweg - Rondweg-West (1)
Tot. 7-19 35 94,6 2 5,4 0 0,0 37 100,0 74,0 0
Tot. 19-23 10 100,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 20,0 0
Tot. 23-7 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 6,0 0

Tijd Klassen Fout Locatie
Lengte (m) Code I0816

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel. Naam Zandheuvel
Tot. 0-24 44 93,6 2 4,3 1 2,1 47 100,0 102,2 0 Plaats Veenendaal
Tot. 0-7 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 6,5 0 Omschrijving Rondweg-West - Einde Zandheuvelweg (1)
Tot. 7-19 30 93,8 2 6,3 0 0,0 32 100,0 69,6 0
Tot. 19-23 10 100,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 21,7 0
Tot. 23-7 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 6,5 0

Tijd Klassen
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx.
Tot. 0-24 92 93,9 4 4,1 2 2,0 98 100
Tot. 0-7 6 100,0 0 0,0 0 0 6 100
Tot. 7-19 65 94,2 4 5,8 0 0 69 100
Tot. 19-23 20 100,0 0 0,0 0 0 20 100
Tot. 23-7 6 100,0 0 0,0 0 0 6 100

Tijd Klassen Fout Locatie
Lengte (m) Code I0815

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel. Naam Oude Veensegrindweg
Tot. 0-24 278 97,5 4 1,4 3 1,1 285 100,0 99,7 0 Plaats Rhenen
Tot. 0-7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0 2,4 0 Omschrijving Oude Veensegrindweg - Blauwendraad (1)
Tot. 7-19 223 97,4 3 1,3 3 1,3 229 100,0 80,1 0
Tot. 19-23 46 100,0 0 0,0 0 0,0 46 100,0 16,1 0
Tot. 23-7 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 100,0 3,1 0

Tijd Klassen Fout Locatie
Lengte (m) Code I0815

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel. Naam Oude Veensegrindweg
Tot. 0-24 270 97,5 5 1,8 2 0,7 277 100,0 100,0 0 Plaats Rhenen
Tot. 0-7 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0 1,8 0 Omschrijving Blauwendraad - Oude Veensegrindweg (1)
Tot. 7-19 210 97,2 4 1,9 2 0,9 216 100,0 78,0 0
Tot. 19-23 55 98,2 0 0,0 1 1,8 56 100,0 20,2 0
Tot. 23-7 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 2,2 0

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal



@ Grontmij

Tijd Klassen
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx.
Tot. 0-24 548 97,5 9 1,6 5 0,9 562 100
Tot. 0-7 12 100,0 0 0,0 0 0 12 100
Tot. 7-19 433 97,3 7 1,6 5 1,1 445 100
Tot. 19-23 101 99,1 0 0,0 1 0,9 102 100
Tot. 23-7 15 100,0 0 0,0 0 0 15 100

Tijd Klassen Fout Locatie
Lengte (m) Code I0814

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel. Naam Oude Veensegrindweg
Tot. 0-24 323 97,9 5 1,5 2 0,6 330 100,0 100,0 0 Plaats Rhenen
Tot. 0-7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0 2,1 0 Omschrijving Oude Veensegrindweg - Veenendaalsestraatweg (1)
Tot. 7-19 248 97,3 5 2,0 2 0,8 255 100,0 77,3 0
Tot. 19-23 66 100,0 0 0,0 0 0,0 66 100,0 20,0 0
Tot. 23-7 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 100,0 2,7 0

Tijd Klassen Fout Locatie
Lengte (m) Code I0814

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel. Naam Oude Veensegrindweg
Tot. 0-24 331 98,2 4 1,2 2 0,6 337 100,0 100,0 0 Plaats Rhenen
Tot. 0-7 8 100,0 0 0,0 0 0,0 8 100,0 2,4 0 Omschrijving Veenendaalsestraatweg - Oude Veensegrindweg (1)
Tot. 7-19 267 97,8 4 1,5 2 0,7 273 100,0 81,0 0
Tot. 19-23 54 100,0 0 0,0 0 0,0 54 100,0 16,0 0
Tot. 23-7 10 100,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 3,0 0

Tijd Klassen
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx.
Tot. 0-24 654 98,0 9 1,4 4 0,6 667 100
Tot. 0-7 15 100,0 0 0,0 0 0 15 100
Tot. 7-19 515 97,5 9 1,7 4 0,8 528 100
Tot. 19-23 120 100,0 0 0,0 0 0,0 120 100
Tot. 23-7 19 100,0 0 0,0 0 0 19 100

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0



@ Grontmij
Bijlage 1: Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: verkeerslawaai

Model eigenschap
Omschrijving verkeerslawaai
Verantwoordelijke fhenrichs
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door fhenrichs op 27-9-2012

Laatst ingezien door p601834 op 25-11-2015
Model aangemaakt met Geomilieu V2.11
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Conform standaard

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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@ Grontmij
Bijlage 1: Invoergegevens

Model: verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Vorm Bf Omtrek Gebied
      10535 2303 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon 0,00          7561,06         40962,08
      10598 2403 Hoofdverb. weg 4-7 Polygoon 0,00          1717,64          7861,71
      14122 Polygoon 0,00          6352,18         25845,36
      19293 Polygoon 0,00          6148,42         16307,79
      83816 008 Zandheuvelweg Polygoon 0,00           935,52          2313,75

      83817 001 weg Polygoon 0,00          1495,68          6852,89
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@ Grontmij
Bijlage 1: Invoergegevens

Model: aangepast verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel
007 bouwvlak Oude Veensegrindweg NW     165891,51     445537,79      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
008 bouwvlak Oude Veensegrindweg NO     165952,64     445552,17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
009 bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO     165963,81     445484,18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
010 bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW     165902,15     445477,92      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
011 bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO     163714,88     444733,41      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja

012 bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO     163743,71     444702,96      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
013 bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW     163702,40     444699,80      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
014 bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW     163673,57     444730,25      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
001 bouwvlak Zandheuvelweg - noord     165014,51     447548,69      2,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
002 bouwvlak Zandheuvelweg - oost     165047,07     447522,13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja

003 bouwvlak Zandheuvelweg - oost     165028,68     447480,99      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
004 bouwvlak Zandheuvelweg - zuid     164987,21     447470,81      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
005 bouwvlak Zandheuvelweg - west     164962,75     447503,12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
006 bouwvlak Zandheuvelweg - west     164978,12     447538,35      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
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@ Grontmij
Bijlage 1: Invoergegevens

Model: verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 Vormpunten Lengte Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D))
        535 01 Veenendaalsestraatweg (N416.05)     164338,02     445157,88          21          1545,54 W4b  80  80  80
        539 02 Cuneraweg (N233.15)     166776,78     445062,00           9           627,56 W4b  80  80  80
        554 03 Veenendaalsestraatweg (N416.07)     165481,30     446074,16           7           250,70 W4b  80  80  80
        588 04 Veenendaalsestraatweg (N416.01)     163176,10     443806,13           5           280,40 W4b  50  50  50
        595 05 Veenendaalsestraatweg (N416.03)     163268,26     444067,91          20          1552,86 W4b  80  80  80

        646 06 Cuneraweg (N233(.37))     165491,15     446318,75          24          1275,80 W4b  80  80  80
       3862 07 Cuneraweg (N233.37)     166364,16     445411,16           3           541,00 W4b  80  80  80
      21205 08 Oude Veensegrindweg (Tot Blauwendraad)     165481,39     446074,44          16           952,67 W0  60  60  60
      83818 09 Oude Veensegrindweg (Vanaf Blauwendraad)     166046,64     445354,63          11           512,52 W0  60  60  60
      83815 010 Zandheuvelweg     164949,16     447619,66          17           462,76 W0  50  50  50
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@ Grontmij
Bijlage 1: Invoergegevens

Model: verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)
        535  12365,00   6,62   3,58   0,78    755,53    408,58     87,96     52,39     28,77      6,75     10,64      5,31      1,74
        539  30364,00   6,38   3,50   1,17   1698,94   1011,73    302,68    145,29     34,01     28,78     92,99     17,00     23,80
        554  11635,00   6,50   3,89   0,80    693,50    439,02     84,61     50,67     11,77      6,79     12,10      1,81      1,68
        588  10784,00   6,76   3,17   0,77    664,12    331,60     74,57     51,03      8,55      6,81     13,85      1,71      1,66
        595  11554,00   6,61   3,60   0,78    700,33    403,88     81,65     51,17      9,98      6,76     12,22      2,08      1,71

        646  35635,00   6,38   3,54   1,16   2039,34   1132,81    371,20    131,86     73,17     23,56    102,31     55,51     18,60
       3862  35635,00   6,38   3,54   1,16   2039,34   1132,81    371,20    131,86     73,17     23,56    102,31     55,51     18,60
      21205    759,00   6,60   4,50   0,36     48,84     34,16      2,73      0,85 -- --      0,40 -- --
      83818    660,00   6,60   4,54   0,33     42,38     29,69      2,18      0,70 -- --      0,48      0,27 --
      83815    112,00   6,12   5,10   0,77      6,29      5,71      0,86      0,38 -- --      0,19 -- --
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@ Grontmij
Bijlage 1: Invoergegevens

Model: verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
        535   82,26   92,25   97,45  104,23  110,72  106,45  100,02   89,01  113,16  110,48  103,97
        539   87,48   96,99  102,29  109,32  114,83  110,56  104,08   93,28  117,43  114,15  110,33
        554   82,09   92,05   97,26  104,05  110,41  106,15   99,71   88,73  112,87  110,23  103,83
        588   84,81   92,13   99,10  103,17  108,56  104,85   98,50   89,78  111,50  107,41  102,20
        595   82,14   92,10   97,30  104,09  110,46  106,19   99,75   88,78  112,92  109,87  103,72

        646   87,90   97,28  102,58  109,74  115,45  111,16  104,68   93,81  118,00  115,43  110,59
       3862   87,90   97,28  102,58  109,74  115,45  111,16  104,68   93,81  118,00  115,43  110,59
      21205   71,06   79,01   84,52   91,42   98,52   94,90   88,08   77,40  101,03   99,08   88,11
      83818   70,61   78,51   84,06   90,95   97,94   94,33   87,50   76,87  100,46   98,69   87,13
      83815   64,35   71,70   78,61   83,03   88,74   85,40   78,68   69,74   91,67   89,76   81,55
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GM-0173549, revisie 1

Bijlage 2

Rekenresultaten verkeer op de Zandheuvelweg





Lden in dB@ Grontmij
incl. corr. art 3.4 RMG 2012Bijlage 2: Rekenresultaten verkeer op de Zandheuvelweg

Rapport: Resultatentabel
Model: aangepast verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandheuvelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A bouwvlak Zandheuvelweg - noord 1,50 24,2 22,2 14,0 24,8
001_B bouwvlak Zandheuvelweg - noord 4,50 26,6 24,5 16,3 27,1
001_C bouwvlak Zandheuvelweg - noord 7,50 34,3 32,2 24,0 34,8
002_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 29,5 27,8 19,6 30,3
002_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 31,1 29,3 21,1 31,8

002_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 31,3 29,5 21,3 32,0
003_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 22,9 21,2 13,0 23,7
003_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 24,4 22,7 14,5 25,2
003_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 25,4 23,7 15,5 26,2
004_A bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 1,50 -- -- -- --

004_B bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 4,50 -- -- -- --
004_C bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 7,50 -- -- -- --
005_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 20,2 18,5 10,3 20,9
005_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 21,8 20,0 11,8 22,5
005_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 22,8 21,1 12,9 23,6

006_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 26,9 25,1 16,9 27,6
006_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 28,6 26,8 18,6 29,3
006_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 28,8 27,0 18,8 29,5
007_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 1,50 -19,7 -22,6 -30,9 -19,6
007_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 4,50 -13,4 -15,6 -23,8 -12,9

007_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 7,50 -11,0 -13,1 -21,3 -10,5
008_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 1,50 -11,0 -13,0 -21,3 -10,4
008_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 4,50 -9,8 -12,0 -20,2 -9,3
008_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 7,50 -11,1 -13,2 -21,4 -10,6
009_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 1,50 -17,5 -20,2 -28,4 -17,2

009_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 4,50 -11,0 -13,1 -21,3 -10,4
009_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 7,50 -23,9 -26,6 -34,8 -23,6
010_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 1,50 -20,5 -23,1 -31,3 -20,2
010_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 4,50 -19,2 -22,0 -30,2 -19,0
010_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 7,50 -- -- -- --

011_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 1,50 -17,0 -19,5 -27,8 -16,7
011_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 4,50 -15,9 -18,6 -26,8 -15,7
011_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 7,50 -15,6 -18,5 -26,7 -15,5
012_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 1,50 -16,8 -19,4 -27,6 -16,5
012_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 4,50 -15,7 -18,5 -26,7 -15,5

012_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 7,50 -15,5 -18,4 -26,6 -15,3
013_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 1,50 -- -- -- --
013_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 4,50 -- -- -- --
013_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 7,50 -- -- -- --
014_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 1,50 -- -- -- --

014_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 4,50 -- -- -- --
014_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 7,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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GM-0173549, revisie 1

Bijlage 3

Rekenresultaten verkeer op de Oude Veensegrind-
weg





Lden in dB@ Grontmij
incl. corr. art 3.4 RMG 2012Bijlage 3: Rekenresultaten verkeer op de Oude Veensegrindweg

Rapport: Resultatentabel
Model: aangepast verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Veensegrindweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A bouwvlak Zandheuvelweg - noord 1,50 -26,4 -28,6 -40,6 -26,7
001_B bouwvlak Zandheuvelweg - noord 4,50 -25,4 -27,5 -39,5 -25,6
001_C bouwvlak Zandheuvelweg - noord 7,50 -- -- -- --
002_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 2,9 0,9 -10,1 2,9
002_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 5,0 3,1 -8,0 5,0

002_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 5,1 3,1 -7,9 5,1
003_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 3,3 1,4 -9,7 3,3
003_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 5,4 3,5 -7,6 5,4
003_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 5,5 3,5 -7,5 5,5
004_A bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 1,50 4,3 2,4 -8,6 4,4

004_B bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 4,50 5,5 3,5 -7,5 5,5
004_C bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 7,50 5,6 3,6 -7,4 5,6
005_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 -- -- -- --
005_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 -- -- -- --
005_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 -- -- -- --

006_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 -- -- -- --
006_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 -- -- -- --
006_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 -- -- -- --
007_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 1,50 34,6 32,7 21,8 34,7
007_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 4,50 36,5 34,6 23,7 36,6

007_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 7,50 37,1 35,2 24,3 37,2
008_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 1,50 16,3 14,3 3,3 16,3
008_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 4,50 20,2 18,3 7,2 20,2
008_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 7,50 22,9 21,0 10,0 22,9
009_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 1,50 33,6 31,7 20,7 33,6

009_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 4,50 35,4 33,5 22,6 35,5
009_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 7,50 36,3 34,4 23,4 36,4
010_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 1,50 47,5 45,6 34,6 47,6
010_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 4,50 47,9 46,0 35,0 48,0
010_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 7,50 47,8 45,9 34,9 47,8

011_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 1,50 1,8 -0,2 -11,3 1,8
011_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 4,50 2,7 0,7 -10,5 2,6
011_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 7,50 2,8 0,8 -10,4 2,8
012_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 1,50 1,9 -0,1 -11,2 1,9
012_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 4,50 2,8 0,8 -10,3 2,7

012_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 7,50 2,8 0,8 -10,3 2,8
013_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 1,50 -- -- -- --
013_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 4,50 -- -- -- --
013_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 7,50 -- -- -- --
014_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 1,50 -11,8 -13,9 -24,9 -11,9

014_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 4,50 -8,3 -10,4 -21,3 -8,3
014_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 7,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-12-2015 18:43:13Geomilieu V3.11
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Bijlage 4

Rekenresultaten verkeer op de N233 (Cuneraweg)





Lden in dB@ Grontmij
incl. corr. art 3.4 RMG 2012Bijlage 4: Rekenresultaten verkeer op de N233

Rapport: Resultatentabel
Model: aangepast verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N233 (80 km/h)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A bouwvlak Zandheuvelweg - noord 1,50 0,1 -2,9 -7,1 1,5
001_B bouwvlak Zandheuvelweg - noord 4,50 4,7 1,7 -2,6 6,1
001_C bouwvlak Zandheuvelweg - noord 7,50 -- -- -- --
002_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 22,6 19,8 15,2 24,0
002_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 25,6 22,8 18,4 27,1

002_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 25,0 22,3 17,7 26,5
003_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 21,8 19,0 14,5 23,2
003_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 24,9 22,1 17,6 26,4
003_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 25,2 22,4 17,9 26,6
004_A bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 1,50 23,0 20,3 15,6 24,4

004_B bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 4,50 25,1 22,4 17,8 26,6
004_C bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 7,50 25,6 22,9 18,3 27,1
005_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 -- -- -- --
005_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 -- -- -- --
005_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 -- -- -- --

006_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 4,3 1,7 -3,1 5,7
006_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 7,3 4,7 -0,1 8,7
006_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 -- -- -- --
007_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 1,50 36,3 33,7 28,9 37,7
007_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 4,50 39,1 36,5 31,7 40,6

007_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 7,50 39,6 37,1 32,2 41,1
008_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 1,50 43,8 41,2 36,4 45,2
008_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 4,50 45,6 43,0 38,2 47,0
008_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 7,50 47,0 44,4 39,6 48,4
009_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 1,50 38,4 35,8 30,9 39,8

009_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 4,50 41,9 39,3 34,5 43,3
009_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 7,50 44,1 41,5 36,7 45,6
010_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 1,50 10,3 7,7 2,9 11,7
010_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 4,50 11,4 8,8 4,0 12,8
010_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 7,50 11,5 9,0 4,1 13,0

011_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 1,50 19,9 17,2 12,6 21,4
011_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 4,50 21,1 18,4 13,8 22,5
011_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 7,50 21,3 18,6 14,0 22,8
012_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 1,50 19,8 17,1 12,4 21,2
012_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 4,50 20,9 18,2 13,6 22,4

012_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 7,50 21,1 18,4 13,8 22,6
013_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 1,50 -- -- -- --
013_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 4,50 -- -- -- --
013_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 7,50 -- -- -- --
014_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 1,50 0,9 -1,7 -6,5 2,4

014_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 4,50 6,4 3,8 -1,0 7,8
014_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 7,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-12-2015 18:41:53Geomilieu V3.11
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Bijlage 5

Rekenresultaten verkeer op de N233 (Cuneraweg)
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Lden in dB@ Grontmij
incl. corr. art 3.4 RMG 2012Bijlage 5: Rekenresultaten verkeer op de N416

Rapport: Resultatentabel
Model: aangepast verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N416
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A bouwvlak Zandheuvelweg - noord 1,50 -5,0 -7,8 -14,0 -4,2
001_B bouwvlak Zandheuvelweg - noord 4,50 -10,2 -12,8 -19,2 -9,4
001_C bouwvlak Zandheuvelweg - noord 7,50 -- -- -- --
002_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 23,2 20,5 14,0 23,9
002_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 24,7 22,0 15,6 25,4

002_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 24,7 21,9 15,5 25,4
003_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 23,1 20,4 14,0 23,9
003_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 24,5 21,8 15,3 25,2
003_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 24,5 21,8 15,3 25,2
004_A bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 1,50 23,9 21,2 14,7 24,6

004_B bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 4,50 25,0 22,2 15,8 25,7
004_C bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 7,50 24,9 22,2 15,8 25,7
005_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 8,5 5,3 -0,7 9,1
005_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 10,3 7,0 1,2 10,9
005_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 10,7 7,3 1,5 11,3

006_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 10,0 7,0 0,9 10,7
006_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 11,8 8,7 2,7 12,5
006_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 10,6 7,2 1,5 11,2
007_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 1,50 29,9 27,2 20,7 30,6
007_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 4,50 32,8 30,1 23,6 33,6

007_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 7,50 33,6 30,9 24,4 34,4
008_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 1,50 26,8 24,2 17,7 27,6
008_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 4,50 31,3 28,6 22,1 32,1
008_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 7,50 31,9 29,2 22,7 32,6
009_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 1,50 21,2 18,5 12,0 21,9

009_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 4,50 26,3 23,6 17,1 27,0
009_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 7,50 15,1 12,4 5,9 15,8
010_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 1,50 30,1 27,4 20,9 30,8
010_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 4,50 30,8 28,1 21,6 31,6
010_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 7,50 31,0 28,3 21,8 31,7

011_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 1,50 40,8 37,9 31,6 41,5
011_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 4,50 41,8 38,8 32,5 42,4
011_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 7,50 42,3 39,3 33,0 42,9
012_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 1,50 48,8 45,9 39,6 49,5
012_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 4,50 50,3 47,3 41,1 50,9

012_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 7,50 51,3 48,4 42,1 52,0
013_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 1,50 46,8 43,8 37,6 47,5
013_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 4,50 48,1 45,1 38,9 48,8
013_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 7,50 48,9 46,0 39,7 49,6
014_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 1,50 38,1 35,1 28,9 38,8

014_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 4,50 39,2 36,2 30,0 39,9
014_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 7,50 39,5 36,4 30,3 40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6

Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting









@ Grontmij
Bijlage 6: Gecumuleerde geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: aangepast verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A bouwvlak Zandheuvelweg - noord 1,50 29,2 27,3 19,1 29,8
001_B bouwvlak Zandheuvelweg - noord 4,50 31,7 29,5 21,3 32,2
001_C bouwvlak Zandheuvelweg - noord 7,50 39,3 37,2 29,0 39,8
002_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 35,4 33,5 25,8 36,2
002_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 37,1 35,1 27,6 37,9

002_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 37,1 35,2 27,6 38,0
003_A bouwvlak Zandheuvelweg - oost 1,50 30,7 28,6 21,7 31,7
003_B bouwvlak Zandheuvelweg - oost 4,50 32,6 30,4 23,7 33,5
003_C bouwvlak Zandheuvelweg - oost 7,50 33,2 31,0 24,2 34,1
004_A bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 1,50 28,5 25,8 20,2 29,6

004_B bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 4,50 30,1 27,4 22,0 31,2
004_C bouwvlak Zandheuvelweg - zuid 7,50 30,4 27,6 22,3 31,5
005_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 25,3 23,6 15,4 26,1
005_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 26,9 25,1 17,0 27,7
005_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 27,9 26,2 18,0 28,7

006_A bouwvlak Zandheuvelweg - west 1,50 31,9 30,2 22,0 32,7
006_B bouwvlak Zandheuvelweg - west 4,50 33,6 31,9 23,7 34,4
006_C bouwvlak Zandheuvelweg - west 7,50 33,8 32,0 23,8 34,5
007_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 1,50 42,4 40,2 32,7 43,1
007_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 4,50 44,8 42,5 35,4 45,6

007_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NW 7,50 45,4 43,1 36,0 46,2
008_A bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 1,50 45,9 43,3 38,4 47,3
008_B bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 4,50 47,8 45,2 40,3 49,2
008_C bouwvlak Oude Veensegrindweg NO 7,50 49,1 46,6 41,7 50,6
009_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 1,50 42,6 40,3 33,8 43,6

009_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 4,50 45,6 43,2 37,1 46,6
009_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZO 7,50 47,4 45,0 39,1 48,5
010_A bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 1,50 52,6 50,6 39,7 52,6
010_B bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 4,50 53,0 51,0 40,1 53,0
010_C bouwvlak Oude Veensegrindweg ZW 7,50 52,8 50,9 40,0 52,9

011_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 1,50 42,8 39,9 33,6 43,5
011_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 4,50 43,8 40,9 34,6 44,5
011_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NO 7,50 44,3 41,3 35,1 45,0
012_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 1,50 50,8 47,9 41,6 51,5
012_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 4,50 52,3 49,3 43,1 53,0

012_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZO 7,50 53,3 50,4 44,1 54,0
013_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 1,50 48,8 45,9 39,6 49,5
013_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 4,50 50,1 47,1 40,9 50,8
013_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 ZW 7,50 51,0 48,0 41,7 51,6
014_A bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 1,50 40,2 37,2 31,0 40,9

014_B bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 4,50 41,3 38,3 32,1 42,0
014_C bouwvlak Veenendaalsestraatweg 65 NW 7,50 41,6 38,5 32,4 42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-12-2015 18:38:47Geomilieu V3.11
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inpassingsplan "Landgoed Prattenburg 2016" 
(vastgesteld)    

Bijlage 6  Luchtkwaliteit 



 

  
 

 

 Notitie 

 

Referentienummer Datum Kenmerk 

GM-0173562 25 november 2015 347840 

 

Betreft 

Notitie NIBM voor de ontwikkeling van Landgoed Prattenburg in de gemeente Rhenen 

en de gemeente Veenendaal 

 

1 Inleiding 

Op het landgoed Prattenburg gelegen in de gemeenten Rhenen en Veenendaal is men van plan 

om zeven woningen en een hotel te realiseren op drie deellocaties (zie figuur 1). Dit plan past 

niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan en wordt via een procedure op grond 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geregeld. In deze procedure moet worden aangetoond dat 

het plan op het gebied van luchtkwaliteit voldoet aan vigerende wet- en regelgeving. 

 

 
Figuur 1 Locatie 1 Zandheuvelweg: 3 woningen, Locatie 2 Oude Veensegrindweg: 4 woningen, Locatie 3 
Veenendaalsestraatweg: Hotel 

2 Wettelijk kader luchtkwaliteit  

Het bevoegd gezag dient in bepaalde gevallen bij het nemen van ruimtelijke en infrastructurele 

besluiten en bij het verlenen van vergunningen de luchtkwaliteit mee te nemen in de besluitvor-

ming. Hierbij dient te worden nagegaan wat de gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit. Als aan één 

of meer van onderstaande motiveringsgronden uit de Wet milieubeheer wordt voldaan, mag het 

bevoegd gezag positief besluiten: 

a) het project leidt niet tot overschrijdingen van de grenswaarden; 

b) het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

c) het project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit; 

d) het project is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 
2.1 Niet in betekenende mate 

In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen is omschreven dat een project ‘niet in beteke-

nende mate’ bijdraagt aan de luchtkwaliteit als het project maximaal 3% van de grenswaarde bij-

draagt aan de jaargemiddelde concentratie NO2 en PM10. Dit betekent dat projecten voldoen aan 

de Wet milieubeheer als de jaargemiddelde concentratie van zowel NO2 als PM10 met niet meer 

dan 1,2 μg/m3
 toeneemt. In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen is voor diverse cate-

gorieën van ruimtelijk-economische projecten aangegeven bij welke omvang van een initiatief de 

3%-grens bereikt is.  
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3 Werkwijze luchtonderzoek 

Als eerste is een beschrijving opgesteld van de luchtkwaliteit van het plangebied in de huidige  

situatie en de autonome ontwikkeling. Op basis van de GCN-concentratiebestanden van het 

RIVM (versie maart 2015) zijn de achtergrondconcentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 

(PM10) bepaald ter hoogte van de drie planlocaties voor het jaar 2015 en 2025. De achtergrond-

concentraties zijn bepaald binnen een straal van één kilometer rondom de planlocaties. Het plan 

is vervolgens getoetst aan de Wet milieubeheer door middel van een NIBM-toets. Hierbij is ge-

bruik gemaakt van de NIBM-tool (versie maart 2015).  

 
4 Beschrijving achtergrondconcentraties in de huidige situatie en de autonome 

ontwikkeling 

In tabel 2.1 tot en met 2.3 zijn de maximale achtergrondconcentraties weergegeven voor de stof-

fen stikstofdioxide en fijn stof (PM10) voor de huidige situatie 2015 en voor de autonome ontwik-

keling in 2025 in een straal van ongeveer één kilometer rondom de planlocatie. De achtergrond-

concentraties in de directe omgeving van de plangebieden liggen voor alle onderzochte stoffen in 

alle onderzochte jaren ruim onder de grenswaarden. Naar de toekomst toe laten de achtergrond-

concentraties een dalende trend zien. 

 

Tabel 2.1 Minimale en maximale jaargemiddelde achtergrondconcentraties (µg/m3) voor loca-

tie 1 in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling 

Stof Grenswaarde 2015 2025 

Stikstofdioxide (NO2) 40 16-19 12-14 

Fijn stof (PM10) 40 22-23 20-21 

 

Tabel 2.2 Minimale en maximale jaargemiddelde achtergrondconcentraties (µg/m3) voor loca-

tie 2 in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling 

Stof Grenswaarde 2015 2025 

Stikstofdioxide (NO2) 40 17-20 13-14 

Fijn stof (PM10) 40 22-24 21 

 

Tabel 2.3 Minimale en maximale jaargemiddelde achtergrondconcentraties (µg/m3) voor loca-

tie 3 in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling 

Stof Grenswaarde 2015 2025 

Stikstofdioxide (NO2) 40 16-17 12-13 

Fijn stof (PM10) 40 22 20 

 
5 Toetsing NIBM 

De bouw van woningen in combinatie met een hotel is niet opgenomen in één van de categorieën 

uit de Regeling niet in betekenende mate bijdragen. Om voor het project te onderzoeken of het  

‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtkwaliteit zijn de effecten van het extra wegver-

keer, ten gevolge van de nieuwe woningen en het hotel, getoetst door middel van de NIBM-tool. 

 

Door Grontmij Nederland B.V. zijn voor de drie deellocaties de verkeersgegevens opgesteld voor 

de plansituatie. Uitgaande van zeven ritten per woning per etmaal, gebaseerd op het wonen in 

het buitengebied, is de verwachte ritproductie voor de woningen: 

 locatie 1 (drie woningen): 21 ritten per etmaal; 

 locatie 2 (vier woningen): 28 ritten per etmaal. 

 

De te verwachte ritproductie voor locatie 3 (4-sterren hotel met 141 kamers) is 383 ritten per  

etmaal, waarvan 14 ritten bestaan uit vrachtverkeer (bron: BRO, ‘ Verkeer en parkeren Bosje van 

Wartou’ ).  

 

Op locatie 3 vinden eveneens maximaal vijf evenementen per jaar plaats met een verkeerspro-

ductie van 1.650 ritten per jaar. Vergeleken met de 383 ritten per etmaal die het hotel genereert 
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kan dit als gering beschouwd worden. Voor de evenementen geldt daarom dat eventuele concen-

tratiebijdragen van NO2 en PM10 als niet relevant worden gezien voor de luchtkwaliteit rondom het 

plangebied. 

 

Hiermee komt het aantal ritten op 435 waarvan 3,2% vrachtverkeer. 

 

Op basis bovenstaande uitgangspunten en de NIBM-tool zijn de maximale concentratiebijdragen 

NO2 en PM10 berekend. Uit de berekeningen blijkt dat de maximale concentratiebijdrage voor 

NO2 0.6 μg/m3 bedraagt. Voor PM10 is dit 0.1 μg/m3.  

 
6 Conclusie 

De achtergrondconcentraties NO2 en PM10 in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling in 

de directe omgeving van de drie planlocaties liggen ruim onder de grenswaarden liggen. 

 

Voor het plan geldt een maximale concentratiebijdrage voor NO2  van 0.6 μg/m3
  en een maximale 

concentratiebijdrage voor PM10 van 0.1 μg/m3. Deze waarden liggen ruim onder de grens van  

1,2 μg/m3. Hiermee draagt het plan ‘ niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit en vol-

doet het plan aan de milieukwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. 
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inpassingsplan "Landgoed Prattenburg 2016"  
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1 INLEIDING 

 
 
In opdracht van BRO heeft AGEL adviseurs een watertoets uitgevoerd in het kader van de 
partiële herziening voor een ruimtelijke ontwikkeling op het landgoed Prattenburg te 
Veenendaal en Rhenen. In een ruimtelijke procedure wordt een toets uitgevoerd aan de 
relevante milieu randvoorwaarden. Om deze toets te kunnen voeren zijn een aantal 
omgevingsonderzoeken noodzakelijk. Voorliggende rapportage betreft een onderbouwend 
document voor het watertoetsproces. 
 
Het plangebied valt onder het beheerdistrict van waterschap Vallei en Veluwe, conform het 
beleid van waterschap Vallei en Veluwe dient er voor ruimtelijke ontwikkeling, zoals deze, in 
eerste instantie een digitale watertoets te worden doorlopen. De doorlopen digitale watertoets 
is bijgevoegd in bijlage 1 van deze rapportage, uit deze toetsing kwam naar voren dat er een 
verkorte procedure doorlopen dient te worden. In deze watertoets wordt, op basis van de 
huidige beleidsnormen, de digitale watertoets en bureaustudie een inrichtingsadvies gegeven 
voor de verwerking van regen- en huishoudelijk afvalwater. 
 
De partiële herziening heeft betrekking op de volgende ruimtelijke ontwikkelingen:  
1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve): het realiseren van een woon-zorgaccomodatie in een 

voormalig agrarisch bedrijf; 
2. Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66 (Bosje van Wartou): het realiseren van een 

hotelaccommodatie op een huidig bosperceel; 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp): Het realiseren van 5 recreatiewoningen en 

natuurcompensatie ter plaatse van de voormalige jeugdherberg;  
 
Daarnaast zal een hotelbestemming ter plaatse van het Schupse Bosje omgezet worden naar de 
bestemming Bos.  
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 
 
De locaties zijn gelegen binnen het Landgoed Prattenburg. Landgoed Prattenburg is gelegen in 
twee gemeenten aan de oostkant van de Utrechtse Heuvelrug, in de gemeente Rhenen (ca 415 
ha) en Veenendaal (ca 17 ha). Het landgoed is 432 ha groot. Het merendeel bestaat uit 
multifunctioneel bos. Circa 30 ha wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. Het landgoed 
grenst aan de westzijde aan het bos van Staatsbosbeheer. Ten zuiden aan de bebouwde kom 
van Elst en ten oosten aan het Utrechts Landschap, landgoed de Dikkenberg en Kwintelooyen.   
 
De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op Landgoed Prattenburg betreft meerdere locaties. 
In de navolgende twee figuren zijn de topografie van de deellocaties en situering weergegeven 
 
Figuur 1: Topografie deellocaties (bron Utrecht). 

 
 
1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
3a. Schupse Bosje  
 
 

N 
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Figuur 2: Situering deellocaties (bron: http://maps.google.nl). 

 
 
1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
3a. Schupse Bosje  
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3 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING OPPERVLAKTEVERDELING 

 
 
Met de voorgenomen plantonwikkeling zullen er meerdere locaties binnen Landgoed 
Prattenburg worden herontwikkeld. Ten gevolge van de toekomstige ontwikkeling vindt er een 
wijziging in de oppervlakteverdeling plaats. In de vier navolgende paragrafen is er een 
onderbouwing gegeven van de verhardingstoename ten opzicht van de bestaande situatie. De 
verdeling van de verhardingstoename per locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel.     
 
Tabel 1: Oppervlakteverdeling per deellocatie. 
Deellocatie Huidig m² Toekomstig m² Verschil m² 

1.  Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 1.034 1.304 270 

2. Oude Veensegrindweg (Bosje van 
Wartou) 

0 2.400 2.400 

3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 2.518 450 -2.068 

3a. Schupse bosje 0 0 0 

Totaal 3.552 4.154 602 

 
Met de voorgenomen planontwikkeling zal het totaal aan bebouwd oppervlak binnen landgoed 
Prattenburg over de verschillende deellocaties toenemen met 602 m². Op deellocatie 1 neemt 
het bebouwd oppervlak toe met 270 m² en op deellocatie 2 met 2.400 m². Bij deellocatie 3 is 
er spraken van een afname aan bebouwd oppervlak van 2.068 m².   
 
3.1 Deellocatie 1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 

 
Met de voorgenomen ontwikkeling zal er ter hoogte van de Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) een 
woon- zorgaccommodatie op de gronden van een voormalig agrarisch bedrijf worden 
gerealiseerd. De Juliahoeve met een verhard oppervlak van 204 m² is een monument en blijft 
behouden met de voorgenomen ontwikkeling. De overige aanwezige bedrijfsbebouwing mag 
worden gesloopt en beslaat een oppervlak van 830 m².   
 
Het gewenste bedrijfsoppervlak vanuit zorginstellingen bedraagt circa 1.100 m² over twee 
volumes, dit is noodzakelijk om een rendabele zorginstelling te kunnen realiseren. Samen met 
de Juliahoeve (204 m²) komt het bebouwd oppervlak uit op 1.304 m². Op het moment van 
schrijven is er geen concreet bouwplan voor de Juliahoeve bekend. In bijlage 2, kaart 1 staat 
het bouwvlak aangegeven waarbinnen het bebouwd oppervlak gerealiseerd zal gaan worden.  
 
3.2 Deellocatie 2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
 
Deellocatie 2 is gelegen aan de Oude Veensegrindweg, naast huisnummer 66. Het voornemen 
is om op deze deellocatie een landschappelijk familie-/ sporthotelaccommodatie met maximaal 
170 kamers te realiseren. Het perceel van 14.000 m² is voor de planontwikkeling volledig 
bebost.  
 
Voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zal er een boscompensatie van 1,3 hectare 
dienen te worden bewerkstelligt binnen het landgoed om aan deze verplichting te voldoen. 
Maximaal de helft van het perceel (14.000 m²) mag ontbost worden (circa 0,7 ha) en gebruikt 
worden voor hotel, parkeerplaatsen en de inrichting van de openbare ruimte. De 1,3 hectare 
boscompensatie wordt gecompenseerd op locatie 3 ‘Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp)’. In 
bijlage 2, kaart 2 staat het bouwvlak aangegeven waarbinnen het bebouwd oppervlak van 
maximaal 2.400 m² gerealiseerd zal gaan worden.   
 



AGEL adviseurs 
 
 

Watertoets    20120450 
BRO Boxtel   maart 2013, D03 
Inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen blad 6 
 
 
 

 

3.3 Deellocatie 3. Veendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 

 
Op deellocatie 3 zullen 5 duurzame recreatiewoningen en natuurcompensatie ter plaatse van de 
voormalige jeugdherberg worden gerealiseerd. Streven is gericht op realisatie van een 
bomenkathedraal. Deze bomenkathedraal dient tevens samen met deellocatie 3a als 
boscompensatie i.v.m. de plannen voor deellocatie 2. In het bestemmingsplan is er voor deze 
deellocatie ruimte voor 2.518 m² aan gebouwen.  
 
Er worden 5 recreatiewoningen van 90 m² gerealiseerd. Deze recreatiewoningen krijgen de 
bestemming ‘verblijfsrecreatie’. De exacte locatie van deze recreatiewoningen op 
ontwikkellocatie 3 moet nog bepaald worden. Vrijstaande bijgebouwen nabij de 
recreatiewoningen zijn niet toegestaan. De bestaande bebouwing is alreeds gesloopt. 
Doormiddel van de rood-met-roodregeling worden de overige 2.068 m² (2.518 m² -450) 
ingezet voor de andere deellocaties. In bijlage 2, kaart 3 staat het bouwvlak aangegeven 
waarbinnen de vijf recreatiewoningen met een gezamenlijk oppervlak van 450 m² gerealiseerd 
zullen gaan worden.  
 
3.4 Deellocatie 3a. Schupse bosje 

 
De provincie is op deellocatie 3a eigenaar van 10 hectare grond waarvoor een bouwvergunning 
voor een hotel is verstrekt. De hotelbestemming zal worden omgezet naar een bestemming  
‘bos’. Op dit moment bestaat deellocatie 3a uit een braakliggend terrein, dat niet beplant is en 
zal met de voorgenomen planontwikkeling worden herbestemd, maar volledig onverhard 
blijven. In bijlage 2, kaart 3a staat de grens van deze deellocatie aangegeven.  
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4 BELEIDSKADER WATERBEHEER 

 
 
4.1 Positief wateradvies  

 
Op de doorlopen digitale watertoets (bijlage 1) is een aanvullend document met de 
omschrijving van de planontwikkeling verstuurd naar het waterschap. Dit omdat het meerdere 
locaties betreft en er op deze manier geen verwarring kan ontstaat over de voorgenomen 
planontwikkeling bij het waterschap. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft hier een positief 
wateradvies voor afgegeven (bijlage 3). Hierbij bevestigd het waterschap, zoals uit de digitale 
watertoets is gebleken, het plan geen directe invloed heeft op waterschapsbelangen. Wel dient 
het advies uit de digitale watertoets overgenomen te worden. Het betreft hier het algemene 
advies ten aanzien van afkoppelen en om het gebruik van uitlogende bouwmaterialen te 
beperken.  
 
4.2 Beleid provincie Utrecht 

 
Met de voorgenomen plantonwikkeling zullen er meerdere locaties binnen Landgoed 
Prattenburg worden herontwikkeld. Locatie 1 ‘Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve)’ ligt in een 
overstroombaar gebied en de overige locaties in het infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug. Voor 
het infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug (IUH) gelden geen regels of bijzondere zorgplicht uit 
de Provinciale Milieu Verordening. Voor het infiltratiegebied geldt het hierna genoemd 
provinciale beleid: 
 
� Het grondwaterplan 2008-2013 beschrijft hoe de provincie Utrecht in de periode 2008 tot 

en met 2013 de voorraad zoet grondwater beschermt en het gebruik ervan in goed banen 
leidt. Het uitgangspunt is dat de hoeveelheid en de kwaliteit van grondwater is voor 
duurzaam gebruik door mens en natuur. Het grondwaterplan brengt al de provinciale 
grondwatertaken, die voorheen beschreven stonden in afzonderlijke plannen, bijeen.  
 

� Artikel 4.1.4. Infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug (PRS)   
Met het oog op de waterwinning voor drinkwater en de kwelstromen naar omliggende 
natuurgebieden beschermt de provincie de grondwaterkwaliteit in het infiltratiegebied 
Utrechtse Heuvelrug. De provincie vraagt de gemeentes om te voorkomen dat binnen dit 
gebied ruimtelijke plannen een verslechtering van de grondwaterkwaliteit veroorzaken.   
 

� Artikel 2.3 Infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug (PRV)  
1. Als ‘infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug’ wordt aangewezen het gebied waarvan de 

geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op de 
kaart Water; 

2. Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels die de grondwaterkwaliteit met het 
oog op de drinkwaterwinningen en de kwelstromen naar natuurgebieden beschermen 
bij functiewijzigingen; 

3. De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een beschrijving van het door de gemeente 
te voeren beleid ter zake en de wijze waarop met het grondwaterkwaliteit rekening is 
gehouden. 
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4.3 Richtlijnen waterschap 

 
De Europese Kaderrichtlijn Water (2003) 
De Europese Kaderrichtlijn Water gaat er vanuit dat water geen gewone handelswaar is, maar 
een erfgoed dat moet worden beschermd en verdedigd. Het hoofddoel van de richtlijn is daarop 
gebaseerd. De Kaderrichtlijn Water geeft het kader voor de bescherming van 
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat moet ertoe leiden dat: 
aquatische ecosystemen en gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze ecosystemen, 
voor verdere achteruitgang worden behoed; emissies worden verbeterd; duurzaam gebruik van 
water wordt bevorderd op basis van bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange 
termijn; er wordt gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging van 
grondwater. 
 
Vierde Nota Waterhuishouding 
De Vierde Nota Waterhuishouding geeft het kader voor het waterbeheer voor Nederland, nu en 
in de toekomst. De hoofddoelstelling is "een veilig en goed bewoonbaar land en het in stand 
houden/versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam 
gebruik blijft gegarandeerd". Om de veerkracht van de watersystemen te vergroten dient de 
waterconservering en buffering te worden bevorderd en de afwenteling van (water-) problemen 
op naastgelegen gebieden te worden beperkt. 
 
Waterbeleid in de 21ste eeuw  
De hoge waterstanden in de rivieren in 1995 en 1996 en de klimaatscenario's waarin naast de 
zeespiegelstijging ook meer en heviger buien worden voorspeld hebben geleid tot vernieuwde 
aandacht voor water. Nederland is met zijn lage ligging en hoge verstedelijkingsgraad 
kwetsbaar voor wateroverlast en de veiligheid is in de toekomst in het geding. Maar ook door 
de drogere zomers is er het risico van watertekorten en verdroging. De commissie 
"Waterbeheer 21e eeuw" heeft in opdracht van de regering duidelijk gemaakt dat we anders 
moeten omgaan met water en ruimte. Ruimte die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen 
overstromingen en wateroverlast moet ten minste behouden blijven. De aanwezige ruimte mag 
niet sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, 
woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. 
 
Waterbeheer 21ste eeuw (WB21) 
Het thema "water als ordenend principe" loopt als een rode draad door het gehele plan. Dit 
houdt in dat, voordat er beslissingen worden genomen op ruimtelijk gebied, er wordt bekeken 
welke gevolgen die hebben voor watersystemen. Dit waterplan valt onder het regime van de 
nieuwe waterwet (22 dec. 2009). 
 
Waterbeheersplan Waterschap Vallei en Veluwe 
In de Waterbeheersplannen 2010 - 2015 hebben beide Waterschappen hun ambities en 
uitvoeringsprogramma’s vastgelegd voor de periode 2010 tot en met 2015. De plannen bepalen 
in grote lijnen de agenda's voor de komende zes jaar. De plannen zijn mede kaderstellend voor 
de wijze waarop omgegaan wordt met water in de plangebieden. 
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4.4 Gemeentelijk beleid 

 
De planontwikkeling betreft 4 locaties, waarbij locatie 1 Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) binnen 
de gemeente Veenendaal valt en de overige binnen de gemeente Rhenen.  
 
4.4.1 Gemeente Veenendaal 
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 (VGRP) van de  
gemeente Veenendaal is de opvolger van het in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde  
GRP 2006-2010. De term ‘verbreed’ heeft betrekking op de recente wetswijzigingen op het  
gebied van de zorgplichten. Hierdoor is het traditionele takenpakket van de gemeente  
(zorgplicht afvalwater) uitgebreid met twee nieuwe zorgplichten: de inzameling en  
verwerking van overtollig hemelwater en het tegengaan van grondwateroverlast.  
 
Doelen 
Om vorm te geven aan een goede rioleringszorg zijn in dit VGRP de onderstaande doelen  
geformuleerd:  
1. inzameling en transport van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater 

en vervuild hemelwater;  
2. beperken vuiluitworp naar oppervlaktewater door afvalwater;  
3. beperken vervuiling bodem en grondwater door afvalwater;  
4. beperken van wateroverlast;  
5. beperken andersoortige overlast gerelateerd aan de riolering;  
6. doelmatig beheer en gebruik;  
7. grondwater belemmert de bestemming van een gebied niet structureel. 
 
4.4.2 Gemeente Rhenen 
Het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) van Rhenen geeft een invulling aan de  
wettelijke zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van stedelijk  
afvalwater, afstromend hemelwateren grondwater. Het GRP geeft tevens handen en voeten aan 
het reeds vastgestelde beleid uit het Waterplan Rhenen. Het GRP is geldig voor de periode 
2009 tot en met 2013. 
 
In het GRP zijn de volgende doelen geformuleerd: 
� Inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 
� Inzameling, transport en/of verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover dit niet kan 

door particulieren; 
� Voorkomen van nadelige gevolgen van te hoge of te lage grondwaterstand, voor zover dit 

onder de gemeentelijke zorgplicht valt. 
 
Bij deze doelen gelden de volgende randvoorwaarden: 
� Doelmatigheid; 
� Zo min mogelijk overlast voor de omgeving; 
� Zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu; 
� Waar mogelijk toepassen van duurzame oplossingen en technieken. 
 
Deze laatste randvoorwaarde houdt onder andere in dat de gemeente rekening houdt met de 
wettelijke voorkeursvolgorde voor het omgaan met water: 
� Voor waterkwantiteit “vasthouden – bergen - afvoeren”; 
� Voor waterkwaliteit “vervuiling van water voorkomen – vuil en schoon water geschieden 

houden – vervuild water zuiveren”. 
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5 WATERADVIES ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN 

 
In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A-
watergangen), waterkeringen of gebieden die zijn aangewezen voor regionale waterberging. Dit 
betekent dat dit plan geen essentiële waterbelangen raakt. Op basis daarvan wordt door het 
waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven.  
 
Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het 
waterschap aan dat rekening gehouden moet worden met een aantal algemene en 
gebiedsspecifieke aandachtspunten voor water. Met deze aandachtspunten wordt tevens 
aangesloten bij de gemeentelijke rioleringsplannen van de gemeente Veenendaal en Rhenen. 
 
5.1 Vasthouden – bergen – afvoeren 

 
Een belangrijk principe is dat een deel van het regenwater binnen de deellocaties wordt 
vastgehouden en/of geborgen en dus niet direct afgevoerd wordt naar de riolering of het 
oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie beter functioneert, 
verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel 
wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebieden) wordt voorkomen. Bij lozing op 
oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten worden bij het waterschap. 
 
Op basis van terreinkenmerken is de trits van “vasthouden-bergen-afvoeren” doorlopen en in 
onderstaande alinea’s verwoord. 
 
Vanuit het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door AGEL Adviseurs (D01, d.d. 31-01-
2013) is globaal de bodem tot de maximale boordiepte als volgt opgebouwd: 
� 0,0 – 0,5 m –mv.: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig; 
� 0,5 – 1,0 m –mv.: zand, matig fijn, matig siltig; 
� 1,0 -5,5 m –mv.: zand, matig fijn, zwak siltig, grindig. 
Ter plaatse van deellocatie 1 bevond het grondwater zich op circa 1 m –mv. Bij de overige is dit 
dieper dan 5 m –mv.. Op basis van de bodemopbouw en de waargenomen grondwaterstanden 
zijn de deellocaties geschikt voor infiltratie. Om exact de infiltratiecapaciteit te bepalen dient er 
per locatie een infiltratie-onderzoek verricht te worden.  
 
Het vuilwater van deellocatie 1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) en 2. Oude Veensegrindweg 
(Bosje van Wartou) dienen te worden aangesloten op een persriool, zie hoofdstuk 5.3. 
Deellocatie 3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) wordt aangesloten op een vrijvervalriool. 
Op deellocatie 3a Schupse bosje wordt geen bebouwing gerealiseerd. Beide gemeenten hebben 
aangegeven dat het regenwater niet op het persriool mag worden geloosd. Het heeft de 
voorkeur vanuit het beleid om het regenwater op deellocatie 3 ter plaatsen te verwerken en 
niet versneld af te voeren via het vrijvervalriool.   
 
Op de drie deellocaties waar bebouwing/verharding wordt gerealiseerd dient het regenwater ter 
plaatsen worden vastgehouden en/of geborgen. Gezien de ruime opzet van alle drie de 
deellocaties en hydrologische omstandigheden wordt geadviseerd om het regenwater ter 
plaatsen te bergen doormiddel van een zaksloot welke in toekomstig ontwerp geïntegreerd 
dient te worden. Het regenwater infiltreert vanuit deze zaksloot in de ondergrond. De zaksloot 
heeft een filterende werking waardoor de risico’s voor de grondwaterkwaliteit geminimaliseerd 
worden. Het zandpakket onder de zaksloot heeft een filterende werking, doordat vuildeeltjes 
zich aan dit pakket hechten bij infiltratie.  
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Vanuit het verkennend bodemonderzoek (d.d. 31-01-2013, AGEL adviseurs) is de bodem 
globaal tot de maximale doordiepte als volgt opgebouwd: 
� 0,0 – 0,5 m -mv.  : zand, matig fijn, zwak humeus zwak siltig; 
� 0,5 – 1,0 m –mv. : zand, matig fijn, matig siltig; 
� 1,0 – 5,5 m –mv. : zand, matig fijn, zwak siltig, grindig.   
Gezien de bodemopbouw kan aan de bodem een minimale k-waarde worden toegekend van 1 
m/dag en groter. De regenduurlijnen van Buishand en Velds zijn duurlijnen over een langer 
tijdbestek (enkele dagen). Gezien de infiltratiecapaciteit van de bodem, zijn deze duurlijnen niet 
maatgevend voor de benodigde bergingscapaciteit van de zaksloot. Geadviseerd wordt om een 
zaksloot met een bergingscapaciteit van 29,4 mm te realiseren, komt overeen met 2,94 m³ per 
100 m² verharding. Met deze bergingscapaciteit kan een piekbui (duur 2 uur) die eens in de 
twee jaar valt, volledig in de zaksloot worden geborgen zonder dat er eventuele 
waterproblemen optreden in het plangebied.  
 
Doormiddel van een zaksloot met een bergingscapaciteit van 29,4 mm wordt verdroging en 
piekafvoeren in benedenstrooms gelegen gebieden voorkomen. Het regenwater dient middels 
een ondergrond leidingstelsel dan wel bovengronds via goten of wegen op één oor richting de 
zaksloten te worden afgevoerd. 
 
5.2 Grondwaterneutraal bouwen 

 

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde 
hoogste grondwaterstand (GHG) te ontwerpen. Dit betekent dat aspecten zoals 
ontwateringsdiepte en infiltratie van regenwater, beschouwd worden ten opzichte van de GHG. 
Het structureel onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing en moet 
worden voorkomen. Het waterschap adviseert de initiatiefnemer dan ook om voorafgaand aan 
de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden en GHG. 
Eventuele grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de betreffende 
perceeleigenaar. 
 
Deellocatie 1 heeft de hoogste grondwaterstand ten opzicht van het maaiveld, namelijk 1,00 m 
–mv. conform de provinciale Utrechtse webkaart (zie figuur 3). Tijdens het verkennend 
bodemonderzoek door AGEL Adviseurs op d.d. 11-01-2013 zijn dezelfde waardes 
waargenomen. De voorgenomen planontwikkeling op deze locatie betreft het realiseren van een 
woon-zorgaccommodatie in een voormalig agrarisch bedrijf. De landelijke ontwateringseis voor 
gebouwen met kruipruimte bedraagt 0,70 m –mv., hieraan wordt ruimschoots voldaan. De 
andere deellocaties hebben een hoogste grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld van 
4,00 m. Op deellocatie 2 zal één hotelaccommodatie worden gerealiseerd, op deellocatie 3 vijf 
recreatiewoningen en 3a zal geen bebouwing komen. Voor alle ontwikkelingen kan op basis van 
de GHG vanuit de Utrechtse webkaart worden verondersteld dat er geen grondwateroverlast zal 
optreden. Hierdoor hoeft er voor de planontwikkeling geen grondwater worden onttrokken. In 
het vorige hoofdstuk is bepaald dat het regenwater ter plaatsen zal infiltreren.  
De grondwateraanvulling zal hierdoor gelijk of toenemen ten opzichte van de huidige situatie. 
Om bovenstaande redenen heeft de planontwikkeling geen negatieve invloed op de 
grondwaterstand. 
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Figuur 3: GHG-situatie in cm onder maaiveld (bron: provincie Utrecht).  

 
 
1. Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 
2. Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou) 
3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 
3a. Schupse Bosje  
 

5.3 Schoon houden – scheiden – schoon maken 

 
Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang 
dat het afstromende regenwater niet verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of 
randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste (bouw)materialen.  
 
Er wordt geadviseerd om met de voorgenomen planontwikkeling geen gebruik te maken van 
uitlogende materialen zoals lood, koper, zink, zachte PVC en geïmpregneerde materialen.  
Dit om verontreiniging van het regenwater te voorkomen. Door het apart aanbieden van het 
huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk rioolstelsel, wordt verontreiniging van het 
regenwater voorkomen. Door het gescheiden houden van regen- en vuilwater zijn er geen extra 
risico’s voor de grondwaterkwaliteit in de Utrechse Heuvelrug.  
 
Voor de verschillende deellocaties binnen de planontwikkeling is onderstaand aangegeven 
hoeveel vuilwater er geproduceerd gaat worden. Tevens is er contact geweest met de twee 
gemeenten over de aansluitmogelijkheden per locatie. Bij een verdere uitwerking van de 
deellocaties dienen de diepteligging, minimale diameter, tracéverloop en aansluitlocatie op het 
gemeentelijk rioolstelsel verder te worden uitgewerkt in een (beknopt)rioleringsplan. 
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Deellocatie 1: Zandheuvel 5 (Juliahoeve). 
De huidige bebouwing op deellocatie 1 zal worden omgezet naar een woonzorgvoorziening voor 
begeleid wonen. De Leidraad Riolering geeft als maatgevende belasting voor een zorginstelling 
15 liter per uur per bewoner+personeel. Met de voorgenomen planontwikkeling worden er 25 
zorgeenheden gerealiseerd. Dit betekent, uitgaande van 1 bewoner per zorgeenheid, dat er dus 
25 x 15 liter = 375 liter/uur wordt “geproduceerd”, per dag (12 uur) komt dit uit op 4.500 liter.   
 
Het plangebied dient via een afzonderlijke DWA-leiding te worden aangesloten op het 
gemeentelijk rioolstelsel. De huidige bebouwing loost zijn vuilwater op het DWA-rioolgemaal 
aan de straatzijde ter hoogte van het plangebied (afb. 4). De adviseur Rioleringen en Stedelijk 
Water van de gemeente Veenendaal heeft aangegeven dat het DWA-rioolgemaal toereikend 
genoeg is om het extra debiet van 375 liter/uur vuilwater te kunnen verwerken. In een later 
stadium dient de dimensionering van de aansluiting van vuilwater op de gemeentelijke 
rioolstelsel te worden uitgewerkt en afgestemd met de gemeente Veenendaal.   
 
Figuur 4: Drukriolering nabij deellocatie 1 Zandheuvel 5 (Juliahoeve) (bron: gemeente Veenendaal).  

 
 
Deellocatie 2: Oude Veensegrindweg (Bosje van Wartou). 
Het voornemen is om op deze deellocatie een landschappelijk familie-/ sporthotelaccommodatie 
met maximaal 170 kamers te realiseren, op dit moment is er geen bebouwing aanwezig. De 
Leidraad Riolering geeft als maatgevende belasting voor een hotel is max. 40 liter per uur per 
bed. Aangenomen wordt dat de gemiddelde bezetting per kamer uitkomt op 2,5 bed, gezien het 
feit dat er een familie-accommodatie wordt gerealiseerd.  
Dit betekent dat er max. (170 x 2,5 x 40 l/u) 17 m³/uur wordt “geproduceerd”, per dag (12 
uur) komt dit uit op 204 m³.   
 
Conform de revisiegegevens van de gemeente Rhenen is er in de Oude Veensegrindweg geen 
riolering aanwezig. Het plangebied zal via een persleiding aangesloten dienen te worden op een 
van de twee gemeentelijke persleidingen in de Cuneraweg. De gemeente Rhenen heeft 
aangegeven dat op de gemeentelijke persleiding alleen vuilwater geloosd mag worden. In een 
later stadium dient de dimensionering van de aansluiting van vuilwater op de gemeentelijke 
persleiding te worden uitgewerkt (pompput en persleidingtracé).    
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Deellocatie 3: Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp). 
Op deellocatie 3 zullen 5 duurzame recreatiewoningen ter plaatse van de voormalige 
jeugdherberg worden gerealiseerd. De Leidraad Riolering geeft als maatgevende belasting voor 
een vakantiebungalow 10 liter per uur per kampeerder. Een gemiddeld gezin bestaat uit 2,5 
persoon conform de Leidraad Riolering. Dit betekent dat er dus 5 x 2,5 x 10 liter = 125 liter/uur 
wordt “geproduceerd”, per dag (12 uur) komt dit uit op 1.000 liter.   
 
Het plangebied dient via een afzonderlijke DWA-leiding te worden aangesloten op het 
gemeentelijk rioolstelsel. Ter hoogte van de voormalige jeugdherberg is een vrijverval 
rioolstelsel aanwezig welke westwaarts afstroomt. De gemeente Rhenen heeft aangegeven dat 
met de planontwikkeling aangesloten kan worden op het aanwezige vrijvervalriool. In een later 
stadium dient de dimensionering van de aansluiting van vuilwater op de gemeentelijke 
rioolstelsel te worden uitgewerkt.   
 
Deellocatie 3a: Schupse bosje. 
De voorgenomen ontwikkeling op deellocatie 3a betreft alleen een bestemmingsplan wijziging. 
Hierbij zal deellocatie 3a onbebouwd blijven en is er geen sprake van vuilwaterproductie.   
 
5.4 Vergunningen 

 
Eventuele benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of digitale 
watertoets geregeld en zullen via de daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. 
Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld nodig voor het dempen en/of 
vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van 
grondwater. Voor het aanvragen van of informatie over een watervergunning kunt u het loket 
van het waterschap (www.wvv.nl/loket) raadplegen. Daarnaast kan telefonisch contact 
opgenomen worden met het waterschap onder telefoonnummer 055-52 72 911.   
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6 WATERPARAGRAAF 

 
 
In het kader van de partiële herziening voor een ruimtelijke ontwikkeling op het landgoed 
Prattenburg te Veenendaal en Rhenen is een watertoets uitgevoerd. Het plangebied valt onder 
het beheerdistrict van waterschap Vallei en Veluwe, conform hun beleid dient er voor 
ruimtelijke ontwikkeling, zoals deze, in eerste instantie een digitale watertoets te worden 
doorlopen. Uit deze toetsing kwam naar voren dat een verkorte procedure doorlopen dient te 
worden.  
 
Met de voorgenomen planontwikkeling zullen er meerder locaties binnen Landgoed Prattenburg 
worden herontwikkeld. Ten gevolge van de toekomstige ontwikkeling vindt er een wijziging in 
de verhardingsoppervlakte plaats, zie onderstaande tabel: 
 
Deellocatie Huidig m² Toekomstig m² Verschil m² 

1.  Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) 1.034 1.304 270 

2. Oude Veensegrindweg (Bosje van 
Wartou) 

0 2.400 2.400 

3. Veenendaalsestraatweg 65 (Eikelkamp) 2.518 450 -2.068 

3a. Schupse bosje 0 0 0 

Totaal 3.552 4.154 602 

  
Het waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit en –kwaliteit in de 
4 deelgebieden. De voorgenomen ontwikkelingen betreffen 4 locaties, waarbij locatie 1 
Zandheuvelweg 5 (Juliahoeve) binnen de gemeente Veenendaal valt en de overige binnen de 
gemeente Rhenen.  
 
De planontwikkeling omvat meerdere deellocaties. Om verwarring te voorkomen is er een 
aanvullend document verstuurd richting het waterschap, waarop ze een positief wateradvies 
hebben afgegeven. Hierbij bevestigen ze dat, zoals uit de digitale watertoets is gebleken, het 
plan geen directe invloed heeft op waterschapsbelangen. Wel dient het advies uit de digitale 
watertoets overgenomen te worden. Het betreft hier het algemene advies ten aanzien van 
afkoppelen en om het gebruik van uitlogende bouwmaterialen te beperken: 
 
Vasthouden – bergen - afvoeren 
Een belangrijk principe van het algemene advies is dat een deel van het regenwater binnen de 
deellocaties wordt vastgehouden en/of geborgen en dus niet direct afgevoerd wordt naar de 
riolering of het oppervlaktewater. Vanuit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de 
bodemopbouw op de diverse deellocaties bestaat uit matig fijn zand en de grondwaterstand 
dieper zit dan 1 m –mv. De deellocaties zijn geschikt voor infiltratie. Om exact de 
infiltratiecapaciteit te bepalen dient er per locatie een infiltratie-onderzoek verricht te worden.  
 
Het dichtstbijzijnde riool voor deellocatie 1 en 2 betreft een persriool en voor deellocatie 3 een 
gemengd vrijvervalriool. Door beide gemeenten is aangegeven dat het regenwater niet op het 
persriool mag worden geloosd. Het heeft de voorkeur om het regenwater van deellocatie 3 niet 
versneld af te voeren via het vrijvervalriool. Op deellocatie 3a Schupse bosje wordt geen 
bebouwing gerealiseerd. Op de overige drie deellocaties waar bebouwing/verharding wordt 
gerealiseerd dient het regenwater ter plaatsen worden vastgehouden en/of geborgen. Gezien 
de ruime opzet van alle drie de deellocaties en hydrologische omstandigheden wordt 
geadviseerd om het regenwater ter plaatsen te bergen doormiddel van een zaksloot met een 
bergingscapaciteit van 29,4 mm welke in toekomstig ontwerp geïntegreerd dient te worden. 
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Het regenwater infiltreert vanuit deze zaksloot in de ondergrond. Op deze wijze wordt vervuiling 
van het grondwater, verdroging en piekafvoeren in benedenstrooms gelegen gebieden 
voorkomen. Het regenwater dient middels een ondergrond leidingstelsel dan wel bovengronds 
via goten of wegen op één oor richting de zaksloten te worden afgevoerd. 
 
Grondwaterneutraal bouwen 
Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde 
hoogste grondwaterstand (GHG) te ontwerpen. Deellocatie 1 heeft de hoogste grondwaterstand 
ten opzichte van het maaiveld, namelijk 1,00 m –mv.. De voorgenomen planontwikkeling op 
deze locatie betreft het realiseren van een woon-zorgaccommodatie in een voormalig agrarisch 
bedrijf. De landelijke ontwateringseis voor gebouwen met kruipruimte bedraagt 0,70 m –mv., 
hieraan wordt ruimschoots voldaan. De andere deellocaties hebben een hoogste 
grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld van 4,00 m. Op deellocatie 2 zal één 
hotelaccommodatie worden gerealiseerd, op deellocatie 3 vijf recreatiewoningen en 3a zal geen 
bebouwing komen. Voor alle ontwikkelingen kan op basis van de GHG vanuit de Utrechtse 
webkaart worden verondersteld dat er geen grondwateroverlast zal optreden. Hierdoor hoeft er 
voor de planontwikkeling geen grondwater worden onttrokken. Door het gebruik van zaksloten 
zal de grondwateraanvulling gelijk of toenemen ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Schoon houden – scheiden –schoon maken 
Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang 
dat het afstromende regenwater niet verontreinigd raakt. Er wordt geadviseerd om met de 
voorgenomen planontwikkeling geen gebruik te maken van uitlogende materialen zoals lood, 
koper, zink, zachte PVC en geïmpregneerde materialen. Door het apart aanbieden van het 
huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk rioolstelsel, wordt verontreiniging van het 
regenwater voorkomen.  
 
Voor de verschillende deellocaties is in onderstaande tabel aangegeven hoeveel vuilwater er 
geproduceerd zal gaan worden. Tevens is er contact geweest met de twee gemeenten over de 
aansluitmogelijkheden per locatie. Bij een verdere uitwerking van de deellocaties dienen de 
diepte ligging, minimale diameter, tracéverloop, aansluitlocatie op het gemeentelijk rioolstelsel, 
gebruik persleidingen verder te worden uitgewerkt in een (beknopt)rioleringsplan.  
Deellocatie Belastings-

grondslag 
Maatgevende belasting Aansluiting 

1.  Zandheuvelweg 5 
(Juliahoeve) 

15 l/bewoner/uur 25 zorgeenheden 
375 l/uur 

DWA-rioolgemaal aan de 
straatzijde 

2. Oude Veensegrindweg 
(Bosje van Wartou) 

40 l/bed/uur 170 kamers met gemiddelde 
bedomvang per kamer van 2,5 

17m3/uur 
 

Via eigen DWA-rioolgemaal op een 
van de twee gemeentelijke 

persleidingen in de Cuneraweg   

3. Veenendaalsestraatweg 
65 (Eikelkamp) 

10 l/kampeerder/uur 5 recreatiewoningen met een 
gem. gezinsgrootte van 2,5 pers. 

125 l/uur 

Vrijverval rioolstelsel 

3a. Schupse bosje n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

  
Vergunningen 
Eventuele benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of digitale 
watertoets geregeld en zullen via de daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. 
Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld nodig voor het dempen en/of 
vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van 
grondwater. 
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datum 18-1-2013
dossiercode    20130118-10-6254

 

 

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

 

Algemeen

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets is waterbelangen
evenwichtig mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en
duurzaam watersysteem nagestreefd. De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van de in ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is
beoordeeld of en welke waterbelangen voor het plan relevant zijn.

 

Boordeling

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), waterkeringen of
gebieden die zijn aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essenti le waterbelangen raakt. Op
basis daarvan wordt door het waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven.

 

Aandachtspunten

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het waterschap aan dat rekening gehouden
moet worden met een aantal algemene en gebiedsspecifieke aandachtspunten voor water.

 

Algemene aandachtspunten

 

Vasthouden - bergen - afvoeren

Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt vastgehouden en/of geborgen en dus
niet direct afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie
beter functioneert, verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlast in
benedenstrooms gelegen gebieden) wordt voorkomen. Bij lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten
worden bij het waterschap.

 

Grondwaterneutraal bouwen

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te
ontwerpen. Dit betekent dat aspecten zoals ontwateringsdiepte en infiltratie van hemelwater, beschouwd worden ten opzichte
van de GHG. Het structureel onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing en moet worden voorkomen.
Het waterschap adviseert de initiatiefnemer dan ook om voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de
heersende grondwaterstanden en GHG. Eventuele grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de betreffende



perceeleigenaar.

 

Schoon houden - scheiden - schoon maken

Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het afstromende hemelwater
niet verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste
(bouw)materialen. Wij vragen de initiatiefnemer de beslisboom voor het afkoppelen van verhard oppervlak van ons waterschap
toe te passen. Deze beslisboom is te vinden op onze website, -link-.

 

 

Tot slot

Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of met deze Digitale Watertoets geregeld en
zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld
nodig voor het dempen en/of vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van
grondwater. Voor het aanvragen van of informatie over een watervergunning kunt u het loket van het waterschap
(www.wvv.nl/loket) raadplegen. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap onder telefoonnummer 055 -
52 72 911. Wij wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming en verzoeken u het voorontwerp bestemmingsplan
naar ons te mailen [watertoets@wvv.nl].

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze watertoetsapplicatie? Laat het ons per mail weten [watertoets@wvv.nl]. Voor
dringende watertoetszaken kunt u ons telefonisch bereiken op 055 - 52 72 911.

 

Team Watertoets, Waterschap Vallei en Vallei (i.o.)

 

Disclaimer

Waterschap Vallei en Veluwe (i.o.) streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden.
Aan het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Vallei en Veluwe (i.o.)
aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze
applicatie beschikbaar wordt gesteld.

 

 

De WaterToets 2012
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Gijs Spruijt  |  AGEL adviseurs

Van: Gijs Spruijt  |  AGEL adviseurs
Verzonden: vrijdag 15 februari 2013 11:01
Aan: Gijs Spruijt  |  AGEL adviseurs
Onderwerp: FW: Digitale Watertoets, herziening Landgoed Prattenburg

 

 

Van: Veen, Theo van der [mailto:TvanderVeen@Vallei-Veluwe.nl]  

Verzonden: woensdag 6 februari 2013 16:26 
Aan: Gijs Spruijt | AGEL adviseurs 

Onderwerp: RE: Digitale Watertoets, herziening Landgoed Prattenburg 

 

Geachte heer Spruit, 

  

Op basis van de digitale watertoets en het door u toegestuurde rapport geeft het waterschap een positief 

wateradvies voor het plan ‘Herziening Landgoed Prattenburg’.  

  

Zoals uit de digitale watertoets al is gebleken heeft het plan geen directe invloed op waterschapsbelangen. Wel 

willen wij u vragen om het advies uit de digitale watertoets over te nemen. Het betreft hier het algemene advies ten 

aanzien van afkoppelen en om het gebruik van uitlogende bouwmaterialen te beperken. 

  

  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

Theo van der Veen 

Tel. 06-50636711 
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Bijlage 8  Verkeer 



 

 

  
 

 

 Notitie 

 

Referentienummer  Kenmerk 

  347840 

 

Betreft 

Verkeersproductie ontwikkeling Prattenburg c.a. d.d. 1 december 2015 

 

Inleiding 

Op het landgoed Prattenburg gelegen tussen Rhenen en Veenendaal is sprake van de ontwikke-

ling van een zevental woningen en hotel op een drietal locaties. Daarnaast wordt gedacht aan de 

ontwikkeling van een zogenaamde boskathedraal / openlucht theater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: locatie 1 Zandheuvelweg: 3 woningen, locatie 2: Oude Veensegrindweg: 4 woningen, locatie 3: 

Veenendaalsestraatweg: hotel 

 

In deze notitie wordt de verkeersproductie van de verschillende functies, zoals woningen, hotel 

en openlucht theater weergegeven. Deze verkeersgegevens dienen als input voor onder andere 

het geluidonderzoek en de bepaling van de luchtkwaliteit. Beide onderzoeken zijn separaat ge-

rapporteerd. 

 

Bepaling verkeersproductie woningen 

Bij de bepaling van de verkeersgeneratie voor woningen is gebruik gemaakt van de CROW-

publicatie 256: ‘Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, vuistregels en kengetallen gemotori-

seerd verkeer’. Deze kencijfers zijn vervolgens geactualiseerd in CROW-publicatie 317: ‘Kencij-

fers parkeren en verkeersgeneratie’. 

 

In eerste instantie is bepaald welk type woonmilieu van toepassing is. De locaties 1 (buiten de 

bebouwde kom) en 2 (binnen de bebouwde kom) in beschouwing nemend hebben wij deze inge-

deeld in de categorie VI landelijk wonen, ondanks dat de woningen van locatie 2 binnen de be-

bouwde kom gelegen zijn. Voor dit type woonmilieu geldt een gemiddeld aantal motorvoertuig-

bewegingen per woning per weekdagetmaal van 7,4. Dit is de categorie met de hoogste ver-

keersproductie. Vorenstaande impliceert dat: 
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 de drie woningen op de locatie Zandheuvelweg 3 x 7,4 = afgerond 22 ritten per etmaal gene-

reren. 

 de vier woningen op de locatie Oude Veensegrindweg 4 x 7,4 = afgerond 30 ritten per etmaal 

genereren. 

 

Bepaling Verkeersproductie Hotel 

Het hotel is gesitueerd op locatie 3: de Veenendaalsestraatweg. Voor de verkeersproductie van 

het hotel is uitgegaan van de aanname die voor de onderzoeksvragen in 2013 en 2014 zijn op-

gesteld. 
Het te ontwikkelen hotel betreft een 4-sterren hotel met 141 kamers. Het hotel zorgt voor 369 
motorvoertuigbewegingen per etmaal, inclusief bevoorrading. Hiervan bestaan 14 ritten / etmaal 
uit leveringen per vrachtwagen (bron: BRO, “Verkeer en parkeren Bosje van Wartou”).  

Voor het hotel is aangenomen dat 25% van de etmaalintensiteit tijdens de avond aanwezig is, 

waarvan 20% tijdens het drukste uur in de avond. Op dat moment is 60% ingaand en 40% uit-

gaand. Omgerekend naar pae (personenauto-eenheden) is uitgegaan van een verkeersproductie 

van 383 pae/etmaal voor het hotel. 

 

Naast bovenstaande aanname is ook gebruik gemaakt van de CROW-publicatie 272: ‘Verkeers-

generatie voorzieningen’ en de online rekentool CROW parkeren en verkeersgeneratie. 

Hier wordt als kengetal voor een 4 sterren hotel in de bebouwde kom, maar buiten het centrum 

en de schil, een waarde gegeven van: 

 23,9 motorvoertuigbewegingen per weekdag / 10 kamers; 

 30,4 motorvoertuigbewegingen per weekdag / 10 kamers voor een hotel in het buitengebied. 

Hierbij is de verkeersgeneratie van de werknemers verwerkt, zo ook de (vracht)leveringen. 

 

Op basis van deze kengetallen ligt de verkeersproductie tussen de 337 en 429 mvt/etmaal. De 

oorspronkelijk bepaalde verkeersproductie van 383 ligt hier tussen in. 

 

Parkeervraag Hotel 

Ten aanzien van het hotel is nog niet bekend wat de exacte programmering wordt. Mogelijk dat 

een deel van het hotel als zogenaamd zorghotel wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is in ieder geval 

dat een mogelijk aanwezig restaurant alleen hotel gebonden is, er geen congressen van omvang 

mogen plaats vinden en vergaderfaciliteiten ondergeschikt zijn aan de hotel functie. 

 

Bij het opstellen van een parkeerbalans wordt de parkeervraag afgezet tegen het parkeeraanbod. 

De parkeervraag is bepaald door de omvang van een functie (hotel) te vermenigvuldigen met het 

bijbehorende parkeerkengetal. 

Bij het bepalen van de parkeervraag is gebruik gemaakt van de parkeerkencijfers uit CROW-

publicatie 317. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat het hotel in het buitengebied is gesitu-

eerd. Hoewel gelegen langs de N416, wordt aangenomen dat de bereikbaarheid met openbaar 

vervoer beperkt is en geen reductie wordt toegepast. 

De parkeervraag is in eerste instantie ongewogen bepaald. Dit betekent dat geen rekening wordt 

gehouden met zogenaamde aanwezigheidspercentages, die aangeven op welk tijdstip van de 

week en de dag de parkeerplaatsen ook werkelijk benut worden c.q. nodig zijn. 

 

In onderhavige situatie voor een 4 sterren hotel geldt een parkeerkencijfer van minimaal 8,5 en 

maximaal 9,5 ppl/10 kamers. Uitgaande van 141 kamers dienen er minimaal 119 en maximaal 

133 parkeerplaatsen voor het hotel te worden gerealiseerd. Hierbij is het aandeel bezoekers ca. 

73%. De provincie Utrecht hanteert een factor 0,9 ppl/kamer hetgeen neerkomt op een gemid-

delde van 127 parkeerplaatsen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat met de toepassing van deze cijfers rekening moet worden 

gehouden met een (forse) marge. Het aantal benodigde parkeerplaatsen is, zoals eerder aange-
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geven, mede afhankelijk van overige activiteiten die in/bij het hotel kunnen worden gehouden, 

denk hierbij aan bijvoorbeeld een café/bar, een niet hotel gebonden restaurant, evenementen, 

vergader- en congresfaciliteiten, etc. Ook is het afhankelijk van de vraag voor welke doelgroep 

het hotel wordt bestemd. Deze informatie is niet bekend en derhalve is in deze notitie er van uit-

gegaan dat deze activiteiten niet plaats vinden. 

 

Zorghotel 

Indien een deel van het hotel wordt uitgevoerd als een zogenaamd zorghotel geldt een afwijkend 

parkeerkencijfer. Voor een zorghotel geldt dat deze groep bewoners niet over een eigen auto 

beschikt en permanente verzorging nodig heeft. Het parkeerkencijfer van deze functie is dan ook 

opgebouwd uit bezoekers (gebaseerd op het aantal verzorgingsplaatsen) en medewerkers. Het 

parkeerkencijfer voor het bezoekersdeel en werknemersdeel is gebaseerd op de CROW-

parkeerkencijfers: 

 voor bewoners is dit 0,3 ppl/bewoner; 

 voor medewerkers is dit 0,4 ppl/medewerker. 

Gelet op het feit dat in dit stadium geen nadere informatie over aantal bewoners c.q programme-

ring zorghotel aanwezig is dient het benodigde aantal parkeerplaatsen geactualiseerd en nader 

bepaald te worden. 

 

Aanwezigheidspercentages (bezettingsgraad parkeerplaatsen) 

Wat betreft het aanwezigheidspercentage van de parkeerplaatsen bij het hotel is te verwachten 

dat deze met name in de namiddag en avond een maximale bezetting kent. Immers bezoe-

kers/hotelgasten checken in de loop van de dag in en verblijven er de nacht, om in de loop van 

de ochtend weer te vertrekken.  

 

Om dubbelgebruik met bijvoorbeeld het openlucht theater te kunnen toepassen wordt over de 

hele week bekeken wat de bezettingsgraad is. De reden is dat niet alle functies op hetzelfde 

moment hun piekmomenten kennen. 

 

functie Werkdag 

ochtend 

Werkdag 

middag 

Werkdag 

avond 

Koop 

avond 

Werkdag 

nacht 

Zaterdag 

middag 

Zaterdag 

avond 

Zondag 

middag 

Hotel 50% 60% 100% 100% 100% 60% 75% 30% 

Zorghotel/ 

zorgwoningen 

 20% 50%   50%  100% 

Aanwezigheidspercentage afgeleid van de CROW-richtlijnen. 

 

Op basis van de parkeerbalans, en een goed functionerend hotel, kan worden geconcludeerd dat 

het maatgevende moment van het hotel de (koop) avond en nacht is en dat dan de maximaal 133 

parkeerplaatsen nodig zijn.  

 

De activiteiten van boskathedraal/openlucht theater mogen alleen overdag plaats vinden. Hiervan 

uitgaande is dubbelgebruik gedurende de werkdagochtend, de –middag en de zaterdag- en zon-

dagmiddag, zij het in beperkte mate, mogelijk.  

Op dit moment is echter nog geen duidelijkheid over de exploitatie van het hotel en of deze be-

reidt is om parkeerplaatsen ten behoeve van evenementen bij het openlucht theater / boskathe-

draal beschikbaar te stellen. 

Daarom is de conclusie ten aanzien van het dubbelgebruik van de parkeerplaatsen. 

 

Gelet op de onzekerheid (in deze fase van de planontwikkeling) van mogelijk dubbelgebruik en 

de vraag wanneer evenementen bij het openlucht theater worden gehouden en of deze samen-

vallen met de piekmomenten van hotel parkeren is het niet aan te raden hiervan uit te gaan en 

specifiek voor het openlucht theater “eigen” parkeerplaatsen te realiseren. 
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Enkele overwegingen ten aanzien van de realisatie van parkeerplaatsen 

Afhankelijk van moment van evenementen in het openlucht theater en de piekmomenten van de 

activiteiten van een hotel kunnen tussen partijen afspraken worden gemaakt om eventuele over-

capaciteit te benutten. 

 

Daarnaast verdient het aanbeveling om de parkeervoorzieningen ten behoeve van het openlucht 

theater, gelegen in een kwetsbaar gebied, op een natuurvriendelijke wijze aan te leggen. Tot slot 

kan ook worden overwogen om het parkeren elders te situeren en door middel van een pendel-

dienst de bezoekers naar het openlucht theater te brengen en halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepaling verkeersproductie openlucht theater 

De verkeersgeneratie van bijzondere Leisure voorzieningen is tot op heden nog niet in beeld 

gebracht. De verkeersaantrekkende werking en parkeervraag van dergelijke voorzieningen zijn 

niet of nauwelijks in kengetallen te vatten. Hier hebben is ten aanzien van de verkeersproductie 

derhalve een aanname gedaan. Deze aanname is gebaseerd op onderstaande gegevens. 

 

Bij deellocatie 3 (horeca) is een ‘openlucht theater / boskathedraal’ gepland. Onder onderstaande 

voorwaarden mogen hier evenementen plaats vinden: 

 er zijn maximaal vijf evenementen per jaar toegestaan met maximaal 150 bezoekers per eve-

nement; 

 een evenement mag alleen overdag plaats vinden voor maximaal één dag. Hierbij geldt dat 

ten behoeve van de op- en afbouw van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van het evene-

ment de dag ervoor en erna ook activiteiten mogen plaats vinden; 

 evenementen zijn daarnaast alleen toegestaan buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli). 

 

Ten behoeve van dit openlucht theater mogen moeten minimaal (en tevens maximaal) 60 par-

keerplaatsen worden gerealiseerd. Op basis van vorenstaande is de verkeersproductie: 

 bij een 100% bezetting van de maximaal 60 parkeerplaatsen die 1,5 keer bezet zijn (turn-
over) wordt een verkeersproductie gegenereerd van 60 ppl x 2 (heen en terug) x 1,5 (turn-
over) = 180 ritten op een evenementendag. Op de dagen er voor en er na, ten behoeve van 
de opbouw, wordt voor elke dag 75 ritten aangenomen, totaal dus 150 over 2 dagen. Hiermee 
komt het totaal over 3 dagen op 330 ritten. Dit betekent op jaarbasis 5 dagen per jaar een 
evenement x 330 = 1.650 ritten per jaar.  

 

Intensiteiten 2026 op de provinciale wegen in de nabije omgeving. 

Ten behoeve van de toe te passen intensiteiten voor het akoestisch onderzoek is de verkeersin-

tensiteit voor het planjaar 2026 bepaald. De gehanteerde verkeersgegevens voor de N233 en 

N416 zijn gebaseerd op verkeersgegevens toegepast in het rapport van AGEL-adviseurs (d.d. 29 

januari 2013). Deze verkeersgegevens en groeipercentages zijn indertijd aangeleverd door de 

Provincie Utrecht en door AGEL opgehoogd naar het jaar 2023. 
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Voor de onderhavige situatie zijn deze waarden opgehoogd voor het planjaar 2026. We gebrui-

ken hiervoor een groeipercentage van 0,5% per jaar gedurende 3 jaar (2023-2026). Hiermee 

worden de waarden voor de verschillende provinciale telpunten achtereenvolgens: 

 N233.15 = 30.364 mvt/etmaal 

 N233.37 = 35.635 mvt/etmaal 

 N416.01 = 10.784 mvt/etmaal 

 N416.03 = 11.554 mvt/etmaal 

 N416.05 = 12.365 mvt/etmaal 

 N416.07 = 11.635 mvt/etmaal 

 

De verkeersgegevens voor de Zandheuvelweg en Oude Veensegrindweg zijn gebaseerd op ver-

keerstellingen uit de periode augustus 2013. Deze telgegevens zijn verhoogd met een jaarlijkse 

autonome groei van 1% per jaar tot het toetsingsjaar 2026. De bijdrage van de planontwikkeling 

is hierin verdisconteerd. 

Voor de verdeling over de categorieën (zwaar, middelzwaar en lichte voertuigen) houden we 

dezelfde percentages aan, zie onderstaande tabel (bron: AGEL-rapport). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande heeft geresulteerd in onderstaande verkeersproductie als input voor de akoesti-

sche berekeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bron: akoestisch onderzoek Grontmij 25 november 2015 
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 Notitie 

 

Referentienummer Datum Kenmerk 

GM- 6 november 2015 347004 

 

Betreft 

Quick scan ontsluiting Hotel via N416 

 

 

1 Inleiding 

 
1.1 Achtergrond 

Voor de ontsluiting van de hotelaccommodatie op de locatie van het Bosje van Wartou langs de 

Oude Veensegrindweg en het dagrecreatieterrein Kwintelooijen zijn in 2013, 2014 en 2015 de 

verkeerskundige consequenties in beeld gebracht voor ‘ Ontsluitingsvariant Blauwendraad’ en 

“Ontsluitingsvariant N233”. De bevindingen van deze analyses, inclusief principeschets, zijn op-

genomen in de notities “Quick scan ontsluiting Prattenburg/Kwintelooijen via Blauwendraad”, d.d. 

12 december 2013, “Quick scan ontsluiting ontwikkelingen Prattenburg/Kwintelooijen via N233”, 

d.d. 10 maart 2014 en “Quick scan Actualisatie ontsluiting Kwintelooijen” d.d. 7 januari 2015. 

 
1.2 Vraagstelling 

De Provincie Utrecht heeft gevraagd om aanvullend op de eerdere analyses een variant uit te 

werken waarin het hotel niet wordt ontwikkeld op de locatie van het Bosje van Wartou, maar op 

de voormalige locatie van een Stay Okay Hostel met een rechtstreekse ontsluiting op de N416. 

De nieuwe locatie is in onderstaande figuur weergegeven. 

 

Figuur 1: Overzicht ‘nieuwe locatie Hotel N416´ 
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Daarnaast is gevraagd om de consequenties aan te geven van maximaal 4 woningen op het 

bosje van Wartou en op de locatie Juliahoeve. 

 
1.3 Doelstelling 

Het doel van deze quick scan is om voor de mogelijke nieuwe locatie c.q. ontsluiting van het hotel  

de verkeerskundige en financiële consequenties in beeld te brengen. Daarnaast wordt aangege-

ven  de ontwikkeling van maximaal 4 woningen voor de locaties bosje van Wartou en Juliahoeve 

betekent. 

 
1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de gehanteerde verkeersintensiteiten. In hoofdstuk 3 zijn 

de resultaten van de verkeerskundige beoordeling weergegeven, waarna in de hoofdstukken 4 

en 5 wordt ingegaan op de schetsuitwerking en kostenraming. De belangrijkste conclusies zijn 

opgenomen in hoofdstuk 6.  
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2 Gehanteerde verkeersintensiteiten  

Alvorens een beoordeling van de verkeersafwikkeling te kunnen doen is de huidige en toekom-

stige verkeersbelasting op het kruispunt N416-ontsluiting hotel in beeld gebracht. In overleg met 

de Provincie Utrecht is besloten om evenals bij voorgaande analyses alleen de (maatgevende) 

avondspits in beeld te brengen. 

 

N416 

Voor de verkeersbelasting op de N416 zijn beschikbare telcijfers voor de huidige situatie (perma-

nent telpunt N416.03) en cijfers voor de toekomstige situatie uit het verkeersmodel (2030, VRU 

3.02) van de Provincie Utrecht gehanteerd.  

 

Tabel 1: verkeerbelasting N416 avondspits (pae/u) 

Jaar Richting Veenendaal Richting Elst 

2015 (etmaal 7.144) 279 pae/u 347 pae/u 

2030 (etmaal 8.100) 316 pae/u 393 pae/u 

 

 

Hotel 

Voor de verkeersproduktie van het hotel is uitgegaan van de aanname die voor de onderzoeks-

vragen in 2013 en 2014 zijn opgesteld: 
 
Het te ontwikkelen hotel betreft een 4-sterren hotel met 141 kamers. Het nieuwe hotel zorgt voor 
369 motorvoertuigbewegingen per etmaal, inclusief bevoorrading. Hiervan bestaan 14 ritten / et-
maal uit leveringen per vrachtwagen (bron: BRO, “Verkeer en parkeren Bosje van Wartou”).  

Voor het hotel is aangenomen dat 25% van de etmaalintensiteit tijdens de avond aanwezig is, 

waarvan 20% tijdens het drukste uur in de avond. Op dat moment is 60% ingaand en 40% uit-

gaand. Omgerekend naar pae is uitgegaan van een verkeersproductie van 383 pae/etmaal voor 

het hotel. 

 

De uiteindelijk gehanteerde verkeersproductie voor het hotel tijdens het drukste uur in de avond-

spits is in onderstaande tabel weergegeven.  

 

Tabel 2: Verkeersproductie hotel avondspits (pae/u) 

Voorziening ingaand uitgaand 

Hotel 11 pae/u 8 pae/u 

 

De uiteindelijk gehanteerde kruispuntstromen voor de ontsluiting van het hotel op de N416 zijn 

weergegeven in bijlage 1. 
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3 Nieuwe locatie Hotel langs N416 

 
3.1 Beoordeling verkeersafwikkeling  

Voor het maatgevend avondspitsuur is de verkeersafwikkeling op de nieuwe ontsluiting van het 

hotel op de N416 beoordeeld.  

Hierbij is de huidige vormgeving van het kruispunt ten behoeve van de ontsluiting van de voorma-

lige Stay Okay hostel - als uitgangspunt gehanteerd. Deze kenmerkt zich door: 

 twee rijstroken op de N416, gescheiden door een dubbele asmarkering 

 geen aparte opstelstroken voor afslaand verkeer 

 geen middenberm 

 

De verkeersafwikkeling is beoordeeld met het programma Omni-X. Dit programma maakt inzich-

telijk of het ten behoeve van een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk is om maatregelen op 

het kruispunt te treffen. De resultaten van de berekeningen geven inzicht in de zogenaamde be-

lastingsgraad en gemiddeld optredende wachttijden – en rijen voor de richtingen die voorrang 

moeten geven.  

 

Beoordelingscriteria bij deze berekeningen zijn de belastingsgraad voor de richtingen die voor-

rang moeten geven en de gemiddelde wachttijden en wachtrijen op deze richtingen. 

Voor de belastingsgraad geldt een grenswaarde van 0.85. Zolang deze niet wordt overschreden 

is sprake van ruim voldoende capaciteit om de hoeveelheid verkeer op betreffende richting af te 

wikkelen en is er sprake van een goede verkeersafwikkeling 

Voor de gemiddelde wachttijd wordt als grenswaarde aangehouden dat deze maximaal 20-30 se-

conden dient te bedragen. Deze grenswaarde wordt aangehouden, omdat als de gemiddelde 

wachttijd in een ongeregelde situatie langer duurt, verkeersdeelnemers ongeduldig worden en 

daarmee de kans op risicogedrag groter wordt. 

 

Tabel 4: Resultaten, avond 

 

Avondspits Belastings-

graad 

(max 0.85) 

Gemiddelde 

Tak kruispunt Wacht-

rij 

Wachttijd 

2015 

N416 zuid (linksaf) 

 

0.19 

 

0-5 pae 

 

0-5 sec 

Hotel (rechtsaf/linksaf) 0.02 0-5 pae 5-10 sec 

2030 

N416 zuid (linksaf) 

 

0.21 

 

0-5 pae 

 

0-5 sec 

Hotel (rechtsaf/linksaf) 0.02 0-5 pae 10-15 

sec 

 
 
 

De resultaten van de berekeningen tonen, dat voor het (linksafslaand) verkeer vanaf N416 en het 

verkeer dat afkomstig is van het hotel sprake zal zijn van een acceptabele belastingsgraad en ac-

ceptabele wachttijden en –rijen. De beoordeling van de verkeersafwikkeling resulteert in de vol-

gende conclusies: 

 in zowel de huidige als de geprognosticeerde situatie zal geen sprake zijn van verkeersafwik-

kelingsproblemen als gevolg van het wachtende linksafslaand verkeer op de N416; 

 in zowel de huidige als de geprognosticeerde situatie zal geen sprake zijn van verkeersafwik-

kelingsproblemen als gevolg van het wachtend verkeer vanaf het hotel; 

 Op basis hiervan geldt daarom de conclusie dat uit oogpunt van verkeersafwikkeling geen 
aanvullende maatregelen op het kruispunt getroffen hoeven te worden. 
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3.2 Beoordeling verkeersveiligheid 

Met behulp van het programma Viastat zijn de (geregistreerde) ongevallen op de N416 tussen de 

Franseweg en de Defensieweg geanalyseerd (2010 t/m 2014). 

De belangrijkste conclusies uit deze analyse zijn: 

 in totaal hebben op dit gedeelte van de N416 4 ongevallen plaatsgevonden, waarvan 2 letsel-

ongevallen; 

 bij één letselongeval was sprake van onvoldoende afstand bewaren; 

 bij één letselongeval was sprake van een enkelvoudig ongeval; 

 in alle gevallen was sprake van een wegvakongeval; 

 bij twee ongevallen was sprake van duisternis; 

 er is geen sprake van concentratie van ongevallen op een bepaalde locatie; 

 geen van de ongevallen vond ter hoogte van de nieuwe ontsluiting van het hotel plaats. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat uit oogpunt van verkeers-

veiligheid er geen noodzaak is om maatregelen te treffen dan wel aan te nemen dat de verkeers-

situatie ter hoogte van de ontsluiting van het hotel verkeersonveilig is c.q. verkeersonveiliger 

wordt.  

 
3.3 Woningen op bosje van Wartou 

Het hotel was eerder op de locatie van het Bosje van Wartou langs de Oude Veensegrindweg ge-

pland. Het voornemen om het hotel te verplaatsen naar de locatie langs de N416 biedt ruimte 

voor andere ontwikkelingen in het recreatiegebied Kwintelooijen. Voorgenomen is om in plaats 

van het hotel maximaal vier woningen op de Bosje van Wartou te realiseren. Uitgaande van de 

CROW-richtlijnen voor de bepaling van de verkeersgeneratie van woongebieden, kan worden uit-

gegaan van circa 8,2 motorvoertuigbewegingen per woning per etmaal (type landelijk wonen). Dit 

betekent dat de vier woningen tezamen circa 33 motorvoertuigen per etmaal zullen genereren. 

Omgerekend naar het maatgevend spitsuur is uitgegaan van de waarden zoals weergegeven in 

tabel 3. 

 

Tabel 3: Verkeersproductie woningen avondspits (pae/u) 

Voorziening ingaand uitgaand 

Woningen 3 pae/u 1 pae/u 

 

Concreet betekent dit dat de geprognosticeerde verkeersproductie van circa 383 pae/etmaal en 

daarmee circa 11 ingaande en 8 uitgaande pae/u in het drukste avonduur voor het hotel in Kwin-

telooijen komt te vervallen. Daarvoor in de plaats zal voor de vier woningen sprake zijn van een 

verkeersproductie van circa 33 motorvoertuigen per etmaal en daarmee circa 3 ingaande en 1 

uitgaande pae/u in het drukste avonduur.  

 

Voor het kruispunt Oude Veensegrindweg-N416 heeft de gewijzigde verkeersproduktie geen con-

sequenties. Het advies uit eerdere studies om een aparte opstelstrook voor linksaf op de N416 te 

realiseren blijft daarmee van kracht.  

 
3.4 Extra woningen Juliahoeve 

Op de locatie Juliahoeve zullen maximaal vier extra woningen worden gerealiseerd. De verkeers-

productie van deze vier woningen is gelijkwaardig aan de vier woningen die op de locatie Bosje 

van Wartou worden gerealiseerd. Met circa 33 motorvoertuigbewegingen per etmaal zal de ont-

wikkeling van de woningen op de locatie Juliahoeve geen effect hebben op de verkeersafwikke-

ling op wegvakken en kruispunten in het gebied. 
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4 Aanbeveling 

Voor de ontsluiting van het hotel op de N416 zijn uit oogpunt van verkeersveiligheid en verkeers-

afwikkeling geen maatregelen op het kruispunt noodzakelijk.  

Wel verdient de vormgeving van de huidige bushalten aandacht, omdat de bushalte niet voldoet 

aan de eisen conform de brochure “op weg naar de volgende halte, BRU 2008). In de huidige si-

tuatie halte halteert de bus in de (half) verharde berm tussen rijbaan en fietspad, waarbij de 

diepte van de halte te smal is (bus halteert deels op de rijbaan) en een perron voor in- en uitstap-

pende passagiers ontbreekt.  

Aanbevolen wordt om enkele aanpassingen door te voeren. Deze zijn in een schetsverkenning 

uitgewerkt. Hierin is uitgegaan van inpassing van een basishalte (diepte 3,00m, perronbreedte 

2,00m) aan weerszijden van de rijbaan voor een standaardbus 12m. 

De fietspaden moeten door deze aanpassing worden uitgebogen, hetgeen ten koste gaat van de 

bomenrijen direct langs de huidige fietspaden. 

Door het uitbuigen van het fietspad ontstaat op de aansluiting van het hotel een opstelruimte van 

5,00m tussen rijbaan en fietspad, waartussen zich een personenauto kan opstellen. 

 

De beide haltekommen zijn ten zuiden van de uitrit naar het hotel geprojecteerd. 

Enerzijds omdat het oprijdzicht vanaf de uitrit hierdoor het minst wordt beperkt wanneer er een 

bus halteert in de richting Elst. 

Anderzijds omdat zo de voetpaden en de voetgangersoversteek over de N416 het meest logisch 

kunnen worden ingepast. 

Voor overstekende  fietsers van/naar het hotel is recht tegenover de aansluiting een doorsteek 

naar het fietspad gemaakt. 

 

Als gevolg van de inpassing van de bushalten met abri’s en de uitbuiging van de fietspaden valt 

de aansluiting meer op dan in de huidige situatie. 

Ook het aanbrengen van (meer) verlichting(smasten) zorgt voor een betere opvallendheid. 

 

In onderstaande figuur en in bijlage 2 is het schetsontwerp opgenomen. 

 

Figuur 2: Globale schetsuitwerking, ontsluiting Hotel op N416 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Referentienummer Pagina 

 7 van 14 

 

 

 

 

 

 
 

5 Globale kostenraming 

 
5.1 Algemeen 

Voor het in de figuur 2 weergegeven schetsvoorstel “Ontsluiting hotel op N416” zijn de investe-

ringskosten ingeschat.   

 

De raming is opgedeeld in de volgende objecten: 

 Opruimwerkzaamheden, functie vrij maken  

 Aanbrengen infrastructuur, te maken werk 

 

De raming van kosten sluit op een bedrag van € 89.976,- euro exclusief BTW. Hierbij kan een 

bandbreedte van circa +/- 20% (€ 71.980,- tot € 107.971,-) worden gehanteerd. Voor een totaal-

overzicht wordt verwezen naar bijlage 3.  

 
5.2 Gehanteerde percentages 

 

Opslagpercentages 

 

In de deterministische raming zijn de onderstaande percentages gehanteerd.  

 

Tabel 5: Gehanteerde opslagpercentages in de SSK-raming 

 

Code Betreft Percentage 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten 10 % 

00-IBKUK Uitvoeringskosten 5,0 % 

00-IBKAK1 Algemene kosten  5,0 % 

00-IBKW1 Winst 2,5 % 

00-IBKR1 Risico 2,5 % 

 

Engineeringskosten 

De engineeringskosten (engineering, advies en toezichtkosten, lees VAT), zijn als een  

percentage (10%) in de raming opgenomen.  
 

Overige bijkomende kosten 

De overige bijkomende kosten, leges en heffingen vergunningaanvragen zijn als een  

percentage (2%) in de raming opgenomen.  

 
5.3 Overige uitgangspunten 

Bij het opstellen van de raming zijn de onderstaande algemene uitgangspunten gehanteerd: 

 

Hoeveelheden 

De hoeveelheden zijn globaal bepaald op basis van het schetsontwerp “ontsluiting Hotel N416‘’ 

d.d. 09 oktober 2015  

 

Onderzoeken 

 Flora en Fauna 

Er is nog geen bureaustudie gedaan van de te verwachten ecologische maatregelen. In een 

later stadium dient mogelijk een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld op basis van 

veldwerkinventarisaties.  

 Milieuhygiënisch onderzoek  

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de milieuhygiënische kwaliteit van op te nemen funde-

ringslagen en asfaltverhardingen. Dit dient in de toekomst wel te gebeuren.  
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We gaan uit van 0,10m asfaltverharding t.p.v. op te nemen fietspaden, daaronder een funde-
ring van puin met een dikte 0,25m  
Derhalve wordt er uitgegaan van het opnemen van een teerhoudende asfaltconstructie. 

 Bodemonderzoek  

Er is geen verkennend bodemonderzoek of ‘in situ’ partijkeuring uitgevoerd waarmee de kwa-

liteit van te ontgraven grond of slib in het kader van Besluit bodemkwaliteit is vast te stellen. In 

de raming wordt geen rekening gehouden met eventuele verontreinigingen.  

 Geotechnisch onderzoek 

Er is geen geotechnisch onderzoek uitgevoerd waarmee optredende zettingen ter plaatse van 

cunet uitbreidingen zijn onderzocht. Er wordt dan ook geen rekening gehouden met het aan-

brengen van eventuele voorbelastingen en/ of lichtgewicht funderingsconstructie. 

 Verhardingsonderzoek 

Er is nog geen verhardingsonderzoek uitgevoerd waarmee de huidige- en nieuwe  
(asfalt) constructies kunnen worden beschouwd en ontworpen. De aangegeven nieuwe con-
structie zijn standaard constructies voor fietspaden, bushalte en voetpaden 

 Archeologisch onderzoek 

Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van cunet uitbreidingen of 

overige graafwerkzaamheden. 

 

Grondwerk 

 Bermen worden aangevuld en afgewerkt met vrijgekomen grond 

 Uitgangspunt kwaliteit af te voeren overtollige grond i.v.m. uitbreidingen verhardingen is 

klasse 'achtergrondwaarde' in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit 
 

Verhardingen 

 Bij de herinrichting wordt geen rekening gehouden met het behouden van de bestaande ele-
mentenverharding.  

 Kosten voor te verwijderen materialen die niet meer hergebruikt worden zijn inclusief ver-
voers- en stortkosten.  
 

 Uitgangspunt voor op te nemen verhardingsconstructie van het fietspad:  
asfaltdikte 0,10m (teerhoudend) + 0,25m puin (hergebruik) 

 Uitgangspunt voor op te nemen verhardingsconstructie van overige rijwegen:  
asfaltdikte 0,20m teerhoudend + 0,25m puin 

 De volgende verhardingsconstructies en opsluitingen zullen worden toegepast: 
 
Constructie opbouw bushalte: 
35 mm AC 11 Surf (deklaag) 
45 mm AC 16 Bind TL-B (tussenlaag) 
110 mm AC 22 Base OL-B (onderlaag) 
300 mm menggranulaat 0/31,5 (funderingslaag) 
500 mm zand voor zandbed  
 
Constructie opbouw fietspaden: 

30 mm AC 8 Surf (deklaag, zwart, alleen ter plaatse van kruisende inrit / uitrit kleur rood) 
80 mm AC 22 Base OL-B 
250 mm menggranulaat 0/31,5 (funderingslaag) 
500 mm zand voor zandbed  
 
Constructie opbouw inrit / uitrit vanaf N416: 
Betonstraatstenen, elleboogverband, grijs 
500 mm zand voor zandbed  
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Constructie voetpaden en bij busperron: 
Betontegels 300x300x45mm, kleur grijs 
300 mm zand voor zandbed  
 
Bushaltekom en perron: 
De perronlengte is 12m en zal worden uitgevoerd in busperronbanden met 18cm zicht. 
Deze banden worden aangebracht op een fundering van menggranulaat + met een steunrug 
van stampbeton 
 
Opsluitingen fietspaden en voetpaden: 
Opsluitingen ter plaatse van verhardingen van fietspaden en voetpaden zullen worden  
uitgevoerd in standaard opsluitbanden 100x200mm, kleur grijs  
 
Opsluitingen in / uitrit: 
Opsluitingen ter plaatse van verhardingen van rijweg in -en uitrit zullen worden  
uitgevoerd in opsluitbanden 150x250mm, kleur grijs 

 

Afwatering 

 Er is geen capaciteitsberekening gedaan om te bepalen of het regenwater dat op het mogelijk 
groter geworden verhard oppervlak valt, snel genoeg zal kunnen afvoeren.  

 Als uitgangspunt is gehanteerd dat er volgens natuurlijk verhang de afwatering via de bermen 
zal zijn en dat er geen riolering wordt aangelegd. 

 
Bebording, bebakening en bewegwijzering 

 Detaillering van bebording, bebakening en bewegwijzering zal in een later stadium plaatsvin-
den, derhalve is in deze raming een inschatting gedaan van de kosten. 

 Bij de bushalte wordt een abri geplaatst. De kosten voor het leveren en plaatsen van de abri 
is een globale inschatting gedaan van de kosten. 

 

Groenvoorzieningen 

 In de bestaande situatie zijn meerdere bestaande bomen gesitueerd. Deze dienen tijdens de 
uitvoering beschermd te worden tegen beschadiging. 
Tevens dienen er in verband met de verlegging van het fietspad meerdere bomen te worden 
verwijderd. De bomen zijn niet ingemeten. Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal 
bomen dat verwijderd dient te worden. 
 

Kabels en leidingen 

 Kabels en Leidingen zijn in beeld gebracht met een KLIC-melding.  

Het verleggen van kabels en leidingen is niet meegenomen in deze raming. Wel worden door 

middel van deze KLIC-melding de mogelijke knelpunten inzichtelijk gemaakt. 

Uit de KLIC melding blijkt dat er veel kabels en leidingen aanwezig zijn. Deze zijn nu veelal in 

de berm tussen de rijweg van de N416 en het fietspad gesitueerd. 

Er liggen datakabels, lage druk gasleidingen, waterleidingen, maar ook hoge druk gasleidin-

gen en middenspanningskabels.  

Omdat er bij de aanleg van de bushalte en de verlegging van het fietspad extra verhardingen 

worden aangelegd komen veel kabels en leidingen onder gesloten verharding te liggen. 

Op basis van deze KLIC kan geconcludeerd worden dat er mogelijk veel kabels en leidingen 

verlegd moeten worden of dat er voorzieningen getroffen dienen te worden. Dit zal nader  

onderzocht moeten worden. Er zijn in deze raming hiervoor geen kosten meegenomen. Wel 

zijn er kosten voor beschermende maatregelen en ondersteunen t.b.v. K&L meegenomen in 

de raming. 

 
  



 

Referentienummer Pagina 

 10 van 14 

 

 

 

 

 

 
 

Openbare verlichting 

 Detaillering van de werkzaamheden aan de openbare verlichting zal in een later stadium 
plaatsvinden.  

Er is in deze raming een globale inschatting gedaan. Er zullen een 2 tal lichtmasten verwij-

derd / verplaatst moeten worden. 
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6 Conclusies en aandachtspunten 

In verband met de gewenste uitplaatsing van het hotel van het Bosje van Wartou naar de voor-

malige Stay Okay locatie langs de N416 is een verkeerskundige beoordeling van deze ontsluiting 

uitgevoerd. Doel van deze beoordeling is om te bepalen of de realisatie van het hotel op deze lo-

catie uit oogpunt van verkeersafwikkeling problemen te verwachten zijn en of daarom maatrege-

len op de N416 c.q. de ontsluiting van het hotel noodzakelijk zijn.  

 

De beoordeling van de verkeersafwikkeling resulteert in de volgende conclusies: 

 in de geprognosticeerde situatie zal geen sprake zijn van verkeersafwikkelingsproblemen als 

gevolg van het wachtende linksafslaand verkeer op de N416; 

 in de geprognosticeerde situatie zal geen sprake zijn van verkeersafwikkelingsproblemen als 

gevolg van het wachtend verkeer vanaf het hotel; 

 

Uit oogpunt van verkeersveiligheid geldt de conclusie dat er geen noodzaak is om maatregelen te 

treffen dan wel aan te nemen dat de verkeerssituatie ter hoogte van de ontsluiting van het hotel 

verkeersonveilig is c.q. verkeersonveiliger wordt. 

 

Als de geplande ontwikkeling van het hotel op de voormalige Stay Okay locatie via de N416 

wordt ontsloten, wordt aanbevolen om het attentieniveau te verhogen door de volgende maatre-

gelen te treffen: 

 de huidige bushalten inrichtingen conform de richtlijnen voor een basis bushalte; 

 hierdoor moeten de fietspaden worden uitgebogen, hetgeen ten goede komt aan de opstelge-
legenheid voor autovereker tussen de rijbaan en het fietspad; 

 als gevolg van de inpassing van de bushalten met abri’s en de uitbuiging van de fietspaden 
valt de aansluiting meer op dan in de huidige situatie; 

 ook het aanbrengen van (meer) verlichting(smasten) zorgt voor een betere opvallendheid. 
 

In plaats van de ontwikkeling van het hotel zal op de locatie van het Bosje van Wartou maximaal 

vier woningen worden gerealiseerd. Dit betekent dat Kwintelooijen minder verkeer zal genereren 

dan tijdens de analyses in 2013 en 2014 is aangenomen. Voor het kruispunt Oude Veensegrind-

weg-N416 heeft de gewijzigde verkeersproduktie geen consequenties. Het advies uit eerdere stu-

dies om een aparte opstelstrook voor linksaf op de N416 te realiseren blijft daarmee van kracht.  

 

De vier extra woningen die op de locatie Juliahoeve gedacht zijn, zullen circa 33 extra motorvoer-

tuigen per etmaal genereren. De ontwikkeling van deze woningen heeft geen effect hebben op 

de verkeersafwikkeling op de wegvakken en kruispunten in het gebied. 
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BIJLAGE 1: GEHANTEERDE VERKEERSINTENSITEITEN 

 

Avondpits 2015 (pae/u) 

 

 
 

Avondspits 2030 (pae/u) 
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BIJLAGE 2: SCHETSVERKENNING ONTSLUITING HOTEL OP N416 
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BIJLAGE: SSK-RAMING (DETERMINISTISCH) 
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Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Functie vrij maken 16.070€ 1.607€ 2.786€ 20.463€ -€ 20.463€
Bouwkosten Deelraming Te maken werk 47.018€ 4.702€ 8.152€ 59.872€ -€ 59.872€Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€ -€ -€ -€ -€ -€

Bouwkosten 63.088€ 6.309€ 10.939€ 80.335€ -€ 80.335€

Vastgoedkosten -€ -€ -€ -€ -€ -€

Engineeringskosten 8.034€ -€ -€ 8.034€ -€ 8.034€

Overige bijkomende kosten 1.607€ -€ -€ 1.607€ -€ 1.607€
Subtotaal investeringskosten 72.728€ 6.309€ 10.939€ 89.976€ -€ 89.976€

Objectoverstijgende risico's -€ -€
Investeringskosten deterministisch 72.728€ 6.309€ 10.939€ 89.976€ -€ 89.976€

Scheefte -€ -€
Investeringskosten exclusief BTW 89.976€ -€ 89.976€

BTW (= niet meegenomen) -€ -€ -€
Investeringskosten exclusief BTW 89.976€ -€ 89.976€

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen -€ en -€
Variatiecoëfficiënt -

Levensduurkosten:

Subtotaal levensduurkosten -€ -€ -€ -€ -€ -€
Objectoverstijgende risico's -€ -€

Levensduurkosten deterministisch -€ -€ -€ -€ -€ -€
Scheefte -€ -€

Levensduurkosten exclusief BTW -€ -€ -€
BTW (= niet meegenomen) -€ -€ -€

Levensduurkosten exclusief BTW -€ -€ -€

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten exclusief BTW tussen -€ en -€
Variatiecoëfficiënt -

Projectkosten exclusief BTW 89.976€ -€ 89.976€

Budgetvaststelling investeringskosten:
Investeringskosten exclusief BTW 89.976€ -€ 89.976€
Organisatiegebonden kosten 0% 89.976€ -€ -€
Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€ -€
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€ -€

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten 89.976€ -€ 89.976€

Budgetvaststelling levensduurkosten:
Levensduurkosten exclusief BTW -€ -€ -€
Organisatiegebonden kosten 0% -€ -€ -€
Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€ -€
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€ -€

Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten -€ -€ -€

Kostencategorieën
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WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

 €                          -
1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN - FUNCTIE VRIJ MAKEN  €                          -

 €                          -
VOORBEREIDENDE WERK TIJDENS OPRUIMWERKZAAMHEDEN  €                          -
Toepassen maatregelen betreffende bescherming kabels en leidingen                    1,00  euro  €                  500,00  €                     500
Toepassen maatregelen betreffende bescherming bestaande bomen                    1,00  euro  €                  500,00  €                     500
Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingen tijdens uitvoering                    1,00  euro  €                  500,00  €                     500

 €                          -
INRICHTINGSELEMENTEN  €                          -
Verw. inrichtingselementen (palen, borden, informatieborden etc)                    1,00  euro  €                  250,00  €                     250
Verwijderen thermoplastische markering (lengtemarkering)                   10,00  m2  €                    22,50  €                     225
Verplaatsen / verwijderen lichtmasten                    2,00  st  €                  175,00  €                     350

 €                          -
GROEN  €                          -
Verwijderen struikgewas                 200,00  m2  €                      2,50  €                     500
Verwijderen boom, incl stobbe (diameter tot 0,25m)                   20,00  st  €                    75,00  €                  1.500

 €                          -
GRONDWERK  €                          -
Ontgraven nieuwe cunetten, diepte 0,35m. (voetpaden)                   70,00  m3  €                      3,25  €                     228
Ontgraven nieuwe cunetten, diepte 0,80 m. (fietspad)                 250,00  m3  €                      2,50  €                     625
Ontgraven nieuwe cunet, diepte 0,60 m. (rijweg in / uitrit)                   25,00  m3  €                      3,00  €                       75
Ontgraven cunet, diepte 1,00m. (bushalte)                 250,00  m3  €                      2,50  €                     625

 €                          -
Afvoeren grond buiten werkterrein (max. 10km enkele rit)                 570,00  m3  €                      5,00  €                  2.850

 €                          -
VERHARDINGEN  €                          -
Opbreken grasbetontegels                 110,00  m2  €                      4,50  €                     495
Opbreken gebakken klinkers                   25,00  m2  €                      4,00  €                     100
Opbreken opsluitbanden langs verhardingen                   30,00  m  €                      3,50  €                     105

 €                          -
Zagen asfaltverharding, dikte 0,10 m (t.b.v. opbreken fietspad)                   10,00  m  €                      5,00  €                       50
Zagen asfaltverharding dikte 0,20 m (t.b.v. aansluiting bushalte op rijweg)                   90,00  m  €                      7,50  €                     675

 €                          -
Verwijderen teerhoudende asfaltverharding dikte 0,10 m (fietspad)                 360,00  m2  €                      9,25  €                  3.330
Verwijderen teerhoudende asfaltverharding dikte 0,20 m (overige rijwegen)                   25,00  m2  €                    15,50  €                     388
Frezen teerhoudend asfalt rijweg (trapfrezen t.b.v. aansluiting bushalte)                    8,00  m3  €                  150,00  €                  1.200
Verwijderen menggranulaat onder fietspaden, dikte 0,25m (hergebruik)                 400,00  m2  €                      2,50  €                  1.000

 €                          -
 €                          -

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                16.070
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  16.070  €                  1.607
00-DBK Directe bouwkosten  €                17.677
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 5,00%  %  €                  17.677  €                     884
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 5,00%  %  €                  18.561  €                     928
00-IBKW1 Winst (%) 2,50%  %  €                  19.489  €                     487
00-IBKR1 Risico (%) 2,50%  %  €                  19.489  €                     487
00-IBK Indirecte bouwkosten 15,76%  €                  2.786
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                20.463
00-BK Bouwkosten Deelraming Functie vrij maken  €                20.463

 t.o.v. directe bouwkosten

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Grontmij Nederland B.V. - Techniek Tabblad: Functie vrij maken

Project: Kwintellooijen - Ontsluiting Hotel N416    -    Projectnr: 347004    -    Opdr.gever: Provincie Utrecht Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: C1    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: R.C. van Kuik Datum raming: 15-10-15

Deelraming Functie vrij maken Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

Code  €                          -
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Functie vrij maken  €                          -

Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 10,00%  %  €                  20.463  €                  2.046
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  2.046
00-DEK Directe engineeringskosten  €                  2.046
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  2.046
00-EK Engineeringskosten Deelraming Functie vrij maken  €                  2.046

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  20.463  €                     409
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     409
00-DOBK Directe overige bijkomende kosten  €                     409
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                     409
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Functie vrij maken  €                     409

00-INV Investeringskosten Deelraming Functie vrij maken  €                22.919
Investeringskosten Deelraming Functie vrij maken (contante waarde)  €                          -

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                          -
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                          -
00-ILEV Indirecte levensduurkosten  €                          -
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                          -
00-RLEV Risico's levensduurkosten  €                          -
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Functie vrij maken  €                          -

Levensduurkosten Deelraming Functie vrij maken (contante waarde)  €                          -

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Functie vrij maken  €                22.919
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Functie vrij maken (contante waarde)  €                          -

  t.o.v. directe levensduurkosten

 t.o.v. voorziene levensduurkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten
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Project: Kwintellooijen - Ontsluiting Hotel N416    -    Projectnr: 347004    -    Opdr.gever: Provincie Utrecht Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: C1    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: R.C. van Kuik Datum raming: 15-10-15

Deelraming Te maken werk Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

2 TE MAKEN WERK (Incl. leverantie, tenzij anders aangegeven)  €                          -
 €                          -

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN  €                          -
Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingen tijdens uitvoering                    1,00  euro  €                  750,00  €                     750

 €                          -
22 GRONDWERK  €                          -

 €                          -
Profileren en verdichten zandbed 0,30 m                 225,00  m2  €                      0,50  €                     113
Profileren en verdichten zandbed 0,50 m                 860,00  m2  €                      0,75  €                     645
Aanbrengen cunetzand dik 0,30m (voetpaden)                   70,00  m3  €                      2,50  €                     175
Aanbrengen cunetzand dik 0,50m (fietspad)                 225,00  m3  €                      2,00  €                     450
Aanbrengen cunetzand dik 0,50 m (bushalte)                 125,00  m3  €                      2,00  €                     250
Aanbrengen cunetzand dik 0,50 m (rijweg in/uitrit)                   25,00  m3  €                      2,00  €                       50
Leveren zand voor zandbed (nieuwe cunetten)                 445,00  m3  €                    11,00  €                  4.895
Verwerken vrijgekomen grond in bermen langs rijweg, fietpad en voetpaden                   25,00  m3  €                      3,00  €                       75

 €                          -
23 GROEN  €                          -

 Egaliseren en inzaaien bermen                 250,00  m2  €                      1,50  €                     375
 €                          -

24 VERHARDINGEN  €                          -
 €                          -

241 FUNDERING  €                          -
Aanbrengen vrijgekomen menggrangulaat dik 250mm (fietspad)                 400,00  m2  €                      2,50  €                  1.000
Aanbrengen tekortkomende menggrangulaat dik 250mm (fietspad)                   50,00  m2  €                      3,50  €                     175
Aanbrengen menggrangulaat dik 300mm (t.b.v. asfaltverharding bushalte)                 300,00  m2  €                      4,00  €                  1.200
Aanbrengen menggrangulaat dik 300mm (t.b.v. fundering Busperronband)                   30,00  m2  €                      4,50  €                     135

 €                          -
242 CONSTRUCTIE FIETSPAD  €                          -

Aanbrengen asfalt onderlaag fietspaden. AC 22 Base OL-B, 80mm (ca. 360m2)                   72,00  ton  €                    60,00  €                  4.320
Aanbr. zwarte asfalt deklaag fietspaden. AC 11 surf  11B,  30mm (ca. 320m2)                   24,00  ton  €                    95,00  €                  2.280
Aanbr. rode asfalt deklaag fietspaden. AC 11 surf  11B,  30mm (ca. 20m2)                    2,00  ton  €                  225,00  €                     450

 €                          -
243 CONSTRUCTIE BUSHALTE  €                          -

Aanbrengen asfalt onderlaag bushalte. AC 22 Base OL-B, 110mm. (ca. 220m2)                   60,50  ton  €                    60,00  €                  3.630
Aanbr. asfalt tussenlaag rijweg. AC 16 Bind TL-B, 45mm (ca. 240m2)                   27,00  ton  €                    75,00  €                  2.025
Aanbr. asfalt deklaag rijweg. AC 11 surf,  35mm, incl. aansluiting (ca. 280m2)                   24,50  ton  €                    95,00  €                  2.328

 €                          -
244 VERHARDING VOETPADEN  €                          -

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, grijs (t.p.v. voetpaden en perron)                 200,00  m2  €                    15,00  €                  3.000
Aanbrengen betontegels zwart / wit langs busperronband (om en om)                   24,00  m  €                      8,25  €                     198

 €                          -
245 VERHARDING IN / UITRIT LANGS N416  €                          -

Aanbrengen betonstraatstenen, elleboogverband, grijs                 100,00  m2  €                    20,00  €                  2.000
 €                          -

246 OPSLUITINGEN  €                          -
Aanbrengen busperronband t.p.v. verhoogd perron bushalte (incl. eindbanden)                   24,00  m  €                  175,00  €                  4.200
en stellen in specie op fundering van menggranulaat  €                          -
Aanbr.  opsluitband 100x200, grijs (t.p.v. voetpaden en langs gedeelte fietspad)                 100,00  m  €                      9,50  €                     950
Aanbrengen opsluitband 150x250, grijs ( t.p.v. verharding in / uitrit)                   20,00  m  €                    12,50  €                     250

 €                          -

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs
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Project: Kwintellooijen - Ontsluiting Hotel N416    -    Projectnr: 347004    -    Opdr.gever: Provincie Utrecht Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: C1    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: R.C. van Kuik Datum raming: 15-10-15

Deelraming Te maken werk Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

27 MARKERING, BEBORDING EN INRICHTINGSELEMENTEN  €                          -
 Aanbrengen diversen lengtemarkering                 120,00  m  €                      3,75  €                     450
 Aanbrengen haaientanden (ca. 20 st)                    2,50  m2  €                    60,00  €                     150
Aanbrengen diversen bebording                    1,00  euro  €                  500,00  €                     500
Aanbrengen Abri                    2,00  st  €               5.000,00  €                10.000

 €                          -
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                47.018
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  47.018  €                  4.702
00-DBK Directe bouwkosten  €                51.720
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 5,00%  %  €                  51.720  €                  2.586
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 5,00%  %  €                  54.306  €                  2.715
00-IBKW1 Winst (%) 2,50%  %  €                  57.021  €                  1.426
00-IBKR1 Risico (%) 2,50%  %  €                  57.021  €                  1.426
00-IBK Indirecte bouwkosten 15,76%  €                  8.152
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                59.872
00-BK Bouwkosten Deelraming Te maken werk  €                59.872

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Te maken werk  €                          -

Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 10,00%  %  €                  59.872  €                  5.987
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  5.987
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  5.987
00-EK Engineeringskosten Deelraming Te maken werk  €                  5.987

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  59.872  €                  1.197
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  1.197
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  1.197
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Te maken werk  €                  1.197

00-INV Investeringskosten Deelraming Te maken werk  €                67.057
Investeringskosten Deelraming Te maken werk (contante waarde)  €                          -

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten
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 inpassingsplan Landgoed Prattenburg 2016  

 
 
 
 
 

inpassingsplan "Landgoed Prattenburg 2016"  
(vastgesteld)             

Bijlage 9  Geur 



    

          
 
Postbus 4156  
4900 CD Oosterhout  
Hoevestein 20b 
4903 SC Oosterhout 

t. 0162-456481 
f. 0162-435588  
e. info@ageladviseurs.nl  
i. www.ageladviseurs.nl    

Op alle door ons aanvaarde opdrachten en verrichte werkzaamheden zijn de ‘De rechtsverhouding 
opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. De DNR 2011 wordt op 
verzoek toegezonden.  
KvK Breda 20051141                 BTW nr. NL800203823B01                   ABN-AMRO 59.44.82.291 

 

Memo 

Datum : 17 november 2015 

Bestemd voor : BRO Boxtel  

Van : mw. ing. G.J. Andries Paraaf :  

Projectnummer : 20120450 

Betreft : Quickscan Geur veehouderijen, Inpassingsplan Landgoed 

Prattenburg te Veenendaal/Rhenen (kenmerk BRO: 211x01033, 
versie D02) 

 
1. Inleiding 
Ten behoeve van de ontwikkelingen op het Landgoed Prattenburg is een “Quickscan Geur 
veehouderijen” uitgevoerd. 
 
De volgende werkzaamheden zijn ten behoeve van de quickscan verricht: 

- Inventarisatie van de relevante veehouderijbedrijven op basis van de provinciale website 
Web-BVB veehouderijbedrijven; 

- Telefonisch overleg met de gemeente Veenendaal (voor de locatie Zandheuvelweg 5) en de 
gemeente Rhenen (voor de overige planlocaties); 

- Het op basis van de inventarisatie motiveren dat de aan grenswaarden, uit de Wet geurhinder 
en veehouderij of een eventuele gerelateerde geurverordening, kan worden voldaan; 

- Het opstellen van een memo van de uitgevoerde inventarisatie en conclusies. 
 
In de voorliggende memo zijn de resultaten van deze werkzaamheden beschreven. 
 
2. Geurgevoelige locaties 
De ontwikkeling inzake Landgoed Prattenburg betreft vier locaties, wetende: 

1. “Juliahoeve” (Zandheuvelweg 5) � Voormalig agrarisch bedrijf Juliahoeve hier zullen 
maximaal 3 woningen worden gerealiseerd, rekening houdend met het cultuurhistorisch 
karakter van de locatie en van de hoeve;    

2. “Bosje van Wartouw” (Oude Veensegrindweg, naast nummer 66): Op het huidige bosperceel 
zullen maximaal 4 woningen worden gerealiseerd;   

3. “Eikelkamp” (Veenendaalsestraatweg 65) � Het realiseren van een hotelaccomodatie ter 
plaatse van de voormalige jeugdherberg; 

3a. “Schupse Bosje” � het omzetten van een hotelbestemming naar de bestemming bos. 
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In onderstaande figuur is de ligging van de planlocaties inzichtelijk gemaakt. 
 

Figuur 2.1 Situering planlocatie   (bron: Google maps) 
 
De woningen en de hotelaccommodatie dienen te worden aangemerkt als zijnde geurgevoelig object 
in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). 
 
Met betrekking tot de planlocatie “Schupse Bosje” is momenteel sprake van een geurgevoelige object. 
Nadat de voorgenomen wijziging van de bestemming is gerealiseerd is deze locatie bestemd als “bos” 
en derhalve niet aan te merken als zijnde geurgevoelig object in de zin van de Wgv. Deze locatie is 
aanvullend wel meegenomen bij de inventarisatie, maar kan in het kader van de beoordeling 
“geurhinder en veehouderijen” verder buiten beschouwing worden gelaten. 
 
Bij de gemeente Rhenen en Veenendaal is navraag gedaan over de ter plaatse geldende geurnormen 
en de aanwezigheid van een geurverordening.  
De locatie Juliahoeve is gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Veenendaal. De overige 
twee locaties zijn gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Rhenen. 
 
Uit telefonisch contact met de  gemeente Veenendaal is gebleken dat ter plaatse van de planlocatie 
een geurnorm heerst van 14 OUE/m

3. Tevens heeft de gemeente geen afwijkende geurnormen in een 
geurverordening vastgesteld. 
 
Tevens heeft telefonisch contact met gemeente Rhenen plaatsgevonden. Ter plaatse van de 
planlocaties is de wettelijke geurnorm van 14 OUE/m

3 voor een locatie buiten de bebouwde kom van 
toepassing. Ook in deze gemeente is geen geurverordening van kracht, waarin afwijkende 
geurnormen zijn vastgesteld. 
 

2 

3 

3a 

1 
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De “planlocaties” zijn gelegen in het Concentratiegebied “Oost” en allen buiten de bebouwde kom 
gesitueerd, waardoor ter plaatse van de planlocaties een geurnorm van 14 odour units per kubieke 
meter lucht (OUE/m

3) geldt.  
 
3. Veehouderijen in de omgeving 
Binnen een straal van 2.000 meter van het middelpunt van de projectlocatie zijn alle veehouderijen 
geïnventariseerd, met behulp van de gegevens van Web-BVB Utrecht. Bij de relevante gemeentes is 
navraag gedaan over de actualiteit van deze gegevens, waarbij in alle gevallen Web-BVB als 
uitgangspunt kon worden aangehouden als zijnde de actuele gegevens. 
 
In de bijlage is per projectlocatie in tabelvorm weergeven welke veehouderijen in de omgeving zijn 
gesitueerd, wat de omvang daarvan is, en op welke afstand deze tot de planlocatie zijn gelegen. 
 
Middels een standaardisering ten aanzien van “geur” is binnen ons bureau de geurbelasting van 
veehouderijen op de omgeving globaal inzichtelijk gemaakt. Via dit systeem kan via een eenvoudige 
inventarisatie worden bepaald welke veehouderijen wel en niet relevant zijn voor een ruimtelijke 
ontwikkeling. Aan de hand van de vergunde geuremissie van een veehouderij kan een inschatting 
gemaakt worden van de individuele geurcontour van die veehouderij, welke onder andere gebaseerd 
is op de praktijkervaring met geurberekeningen. In deze systematiek zijn diverse veehouderijen in 
omvang berekend. Per (gestandaardiseerde) veehouderij is met één emissiepunt de geurbelasting 
bepaald, zodat de maximale uitstoot van een veehouderij met een bepaalde omvang in OUE/m

3 wordt 
vastgesteld. Tevens zijn gradaties van geurbelasting berekend en inzichtelijk gemaakt middels 
afstanden, denkend aan wettelijke normen als 2, 3, 8 en 14 OUE/m

3. Gekoppeld aan de verschillende 
geurcontouren hebben wij minimale en maximale afstanden berekend, waarbij we telkens van de 
maximale afstanden uitgaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een veehouderij met een omvang van 
10.000 OUE/m

3 een geurbelasting van 8 OUE/m
3 aanwezig is bij een afstand tussen de 130 en 225 

meter.  
 
Met behulp van de standaardisering “geur”, waarbij de omvang van een veehouderij gekoppeld is aan 
afstanden en de daartoe behorende geurbelasting, is gebleken dat de geurbelasting ter plaatse van de 
planlocaties op alle omliggende (intensieve) veehouderijen in ieder geval minder dan 2 OUE/m

3 
bedraagt.  
 
Hierbij wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke geurnorm uit de Wgv voor de buiten de 
bebouwde kom van 14 OUE/m

3.  
 
Aanvullend kan op basis van de maximale geurbelasting van 2 OUE/m

3 (voorgrondbelasting), 
gekoppeld aan het percentage geurgehinderde (6% voor het concentratiegebied), mede gelet op de 
tabel “milieukwaliteitscriteria” van het RIVM, gesteld worden dat het woon- en leefklimaat ter plaatse 
van de planlocaties is aan te merken als “goed”. 
 
4. Conclusie 

 
Gelet op bovenstaande inventarisatie dienen de locaties “Juliahoeve”, “Bosje van Wartouw” en 
“Eikelkamp” aangemerkt te worden als geurgevoelig object in de zin van de Wgv. 
De planlocatie “Schupse Bosje” is momenteel een geurgevoelige locatie, maar door het vervallen van 
de hotelbestemming en het creëren van de bestemming “bos” ter plaatse behoeft deze planlocatie 
niet langer aangemerkt te worden als geurgevoelig object in de zin van de Wgv. 
 
Binnen een straal van 2.000 meter van het middelpunt van de projectlocatie zijn alle veehouderijen 
geïnventariseerd, met behulp van de gegevens van Web-BVB Utrecht. Met behulp van een 
standaardisering, waarbij de omvang van een veehouderij gekoppeld is aan afstanden en de daartoe 
behorende geurbelasting, is gebleken dat de geurbelasting ter plaatse van de planlocaties op alle 
omliggende (intensieve) veehouderijen minder dan 2 OUE/m

3 bedraagt.  
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Nu ruimschoots voldaan wordt aan de wettelijke geurnorm voor buiten de bebouwde kom  
(14 OUE/m

3) en het woon- en leefklimaat is aan te merken als “goed”, is ons inziens nader onderzoek 
(aanvullende berekeningen) met betrekking tot de omliggende veehouderijen in relatie tot de 
planlocatie niet noodzakelijk. 
 



Zandheuvelweg 5 X-coordinaat : 165003 Y-coordinaat : 447519

IDNR IPPC

X_COORD-

stal

Y_COORD-

stal EP-hoogte

gemgebho

ogte

EP-

diameter EP-uittree Evergund Gemeente Straat

Huisnu

mmer

Postco

de Plaats

afstand tot 

planlocatie

gemeente Rhenen

geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

gemeente Veenendaal

93120 164619 447846 6 6 0.5 4 2940

Veenenda

al

Dijkstra
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B

VEENE

NDAAL 504
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Veenenda

al

Dijkstra
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3904D

B

VEENE

NDAAL 589

93123 164989 447502 6 6 0.5 4 747.6

Veenenda

al

Zandhe

uvelwe 5

3904M

D

VEENE

NDAAL 22

gemeente Utrechtse Heuvelrug

94381 163827 448960 6 6 0.5 4 9062

Utrechtse 

Heuvelrug

Dwars

weg 69

3959A

H

OVERB

ERG 1860

gemeente Overbetuwe

geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

gemeente Nederbetuwe (GLD)

geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

gemeente Buren (GLD)

geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

Oude Veensegrindweg X-coordinaat : 165931 Y-coordinaat : 445512



IDNR IPPC
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RHENE

N 831

92873 166524 445348 6 6 0.5 4 0 Rhenen

Cunera

weg 286 3911RT

RHENE

N 615

92874 166480 445419 6 6 0.5 4 14703.3 Rhenen

Cunera

weg 292 3911RT

RHENE

N 557

92875 166431 445442 6 6 0.5 4 2679 Rhenen

Cunera

weg 296 3911RT

RHENE

N 505
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Meents

teeg 10 3911SE

RHENE
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92881 167607 444905 6 6 0.5 4 1827.48 Rhenen
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lijke 
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RHENE
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W

RHENE
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weg 4 3911TB

RHENE
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92896 167117 444467 6 6 0.5 4 8266.2 Rhenen

Groot 

Dikken

berg 1 3911TC

RHENE

N 1581



92909 167779 445567 6 6 0.5 4 0 Rhenen

Middel

buurtse

weg 15 3911TE

RHENE

N 1849

gemeente Veenendaal

93116 167248 446297 6 6 0.5 4 0

Veenenda

al

Middel

buurtse

weg 33A 3903LB

VEENE

NDAAL 1533

93117 167247 446178 6 6 0.5 4 460

Veenenda

al

Middel

buurtse

weg 35A 3903LB

VEENE

NDAAL 1475

93118 167049 446250 6 6 0.5 4 3033

Veenenda

al

Middel

buurtse

weg 34C 3903LD

VEENE

NDAAL 1340

93119 167720 445606 6 6 0.5 4 2944

Veenenda

al

Middel

buurtse

weg 58 3903LD

VEENE

NDAAL 1791

gemeente Utrechtse Heuvelrug

geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

gemeente Overbetuwe

geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

gemeente Nederbetuwe (GLD)

geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

gemeente Buren (GLD)

geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

Veenendaalsestraatweg 65 X-coordinaat : 163666 Y-coordinaat : 444683
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geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

gemeente Utrechtse Heuvelrug
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geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m

Schupse Bos X-coordinaat : 165001 Y-coordinaat : 445636
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geen veehouderijen binnen een straat van 2000 m
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Rho adviseurs voor leefruimte      160111.20160540 
vestiging Rotterdam 

1. Inleiding  2 

1.1. Aanleiding 

De beoogde projectlocatie, aan de Veenendaalsestraatweg 65 in Elst, maakt onderdeel uit van Landgoed 

Prattenburg, gelegen in het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug. Landgoed Prattenburg ligt op de 

grens van de gemeenten Veenendaal en Rhenen en is ruim 430 hectare groot. Daarvan is het merendeel 

(385 hectare) bos, ruim 17 hectare park en er is een aantal kleine heideterreinen (figuur 1.1). 

 

 
Figuur 1.1 Ligging Landgoed Prattenburg (projectlocatie rood gearceerd, bron: voorontwerp 

inpassingsplan) 

 

De projectlocatie (nummer 3) is op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Consolidatieplan 

buitengebied Rhenen’ bestemd als ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’. Met een aanduiding is een 

jeugdherberg mogelijk gemaakt. Met een tijdelijke vergunning is hier eerder een hostel in gevestigd 

geweest. Deze vergunning is inmiddels verlopen.  

 



  Inleiding  3 

Rho adviseurs voor leefruimte      160111.20160540 
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De provincie Utrecht vindt het van belang dat Landgoed Prattenburg duurzaam in stand wordt 

gehouden met economische dragers. Hiervoor wordt een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. In 

dit provinciale inpassingsplan (PIP) worden economische dragers planologisch mogelijk gemaakt. 

 

Een van de economische dragers is de ontwikkeling van een (zorg)hotel voor de bovengenoemde 

locatie. Deels is dit een voorzetting van een bestaand recht, omdat verblijfsrecreatie op basis van het 

bestemmingsplan mogelijk is. In het PIP wordt voor de beoogde ontwikkeling de bestemming ‘horeca’ 

opgenomen ten behoeve van een hotelontwikkeling. De ontwikkeling wordt volledigheidshalve getoetst 

aan de ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening). In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening is een onderbouwing gewenst van de actuele regionale 

behoefte, de locatiekeuze en de economische uitvoerbaarheid van de ontwikkeling van het (zorg)hotel. 

Onderhavige notitie voorziet hierin. 

 

 

1.2. Vraagstelling 

In deze notitie wordt gekeken naar de actuele behoefte aan een (zorg)hotel met maximaal 140 kamers, 

met bijbehorende (ondergeschikte) functies, zoals een restaurant, receptie, zalen, fitness, zwembad en 

keuken. In februari 2015 is een behoefteonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een hotel 

(Rapportage analyse marktkansen hotel Landgoed Prattenburg, ZKA). Inmiddels is het initiatief voor 

Landgoed Prattenburg verder geconcretiseerd, waarbij rekening wordt gehouden met het faciliteren van 

een zorghotel, waardoor nieuw onderzoek is gewenst. Hierbij wordt gekeken of de beoogde 

ontwikkeling aanvaardbaar is in relatie tot het woon‐, leef‐ en ondernemersklimaat in de regio, conform 

de systematiek van de ladder voor duurzame verstedelijking. Op die manier wordt tot een integrale 

afweging gekomen voor de ontwikkeling van het (zorg)hotel. De onderzoeksvraag is dan ook of het 

beoogde (zorg)hotel past binnen de kaders van duurzame verstedelijking, zoals geformuleerd in artikel 

3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening1). 

 

De actuele regionale behoefte wordt op twee manieren beoordeeld: 

 kwalitatief: welk segment is passend bij het gebied, wat zijn de passende functies daarbij en hoe 

verhouden deze functies zich tot het aanwezige aanbod in de regio (soorten hotels). 

 kwantitatief: wat is de passende omvang in verhouding tot het aanwezige aanbod. Waar mogelijk 

wordt gebruik gemaakt van het reeds uitgevoerde onderzoek uit 2015. 

 

In het kader van trede 2 en 3 van de ladder wordt beoordeeld of Landgoed Prattenburg een geschikte 

locatie is om de behoefte op te vangen. 

 

 

                                                                 
1) In artikel 3.1.6, lid 2 Bro is voorgeschreven dat indien een bestemmingsplan ‘een nieuwe stedelijke ontwikkeling’ 

mogelijk maakt, in de toelichting van het bestemmingsplan een verantwoording daarvan moet plaatsvinden volgens 

de systematiek van de ladder voor duurzame verstedelijking. Een ontwikkeling moet daarin kortgezegd voldoen aan 

de volgende voorwaarden: 

1. Voorziet de voorgenomen ontwikkeling in een actuele regionale behoefte? 

2. Kan in deze behoefte worden voorzien door herstructurering, intensivering of transformatie binnen bestaand 

stedelijk gebied? 

3. Indien blijkt dat de ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, kan een nieuwe 

locatie worden gezocht die beschikt over verschillende middelen van vervoer en passend ontsloten is. 



4  Actuele regionale behoefte 

160111.20160540    Rho adviseurs voor leefruimte 
    vestiging Rotterdam 

2. Actuele regionale behoefte 

2.1. Relevante regio 

Landgoed Prattenburg maakt onderdeel uit van Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug (figuur 2.1). 

Potentiële bezoekers van het Nationaal Park zullen op zoek gaan naar een verblijfplaats aansluitend aan 

het Nationaal Park. De relevante regio voor recreatie is daarom de directe omgeving van Landgoed 

Prattenburg (zie paragraaf 2.3). De relevante regio voor revalidatieverblijf is breder en ligt aan de 

oostzijde van Utrecht rond de bevolkingsconcentraties van Ede en Veenendaal (zie paragraaf 2.4). 

 

 
Figuur 2.1 Ligging projectlocatie ten opzichte van het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug (recreatief 

verblijf) en regionaal verzorgingsgebied revalidatieverblijf (ondergrond: TomTom, 2016) 

 

 

2.2. Trends en ontwikkelingen hotelbranche 

Toekomstperspectief 

Na een goed 2015 (tot 5% groei van de vraag) zal de vraag naar logies in 2016 verder groeien met circa 

3%. Deze groei komt door de aantrekkende economie en de structurele groei van het aantal 

buitenlandse toeristen. In algemene zin is er sprake van een neutraal sentiment in de markt; het gevolg 

van een stijgende vraag versus een toenemend aanbod (Rabobank Cijfers & Trends, 2016). 

Voor de lange termijn is de prognose gematigd positief. Door toenemend aanbod in de vorm van 

uitbreiding van het aantal hotelkamers in bestaande hotels en AirBnB wordt onderscheidend vermogen 

door ligging en concept steeds belangrijker. Verder zijn het realiseren van een goede online profilering 

en het strak sturen op met name personeelskosten en inkoop de belangrijkste kritische succesfactoren 

om rendabel te blijven. 
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Trends voor een hotel 

De volgende trends zijn te onderscheiden in de hotelbranche: 

 De opkomst van lowbudgethotels zonder aanvullende voorzieningen als horeca;  

 Hotels met meer beleving als tegenhanger hierop; 

 Branchevervlechting‐ en vervaging tussen overnachtingen en recreatie; 

 Schaalvergroting en flexibilisering, zodat hotels totaalconcepten worden; 

 Als tegenhanger hierop is er een breed aanbod aan kleinschalige hotels. 

 

De volgende (voor Prattenburg relevante) kansen en bedreigingen komen daarbij naar voren: 

 Online profilering is van zeer groot belang. De juiste online profilering en de juiste inzet van ‘social 

media’ en de vele boekingsplatforms zijn van doorslaggevend belang geworden voor het verleiden 

van de consument om tot een boeking over te gaan. Consumenten beslissen steeds vaker op basis 

van de reviews op boekings‐ en vergelijkingssites; 

 Meer aandacht voor duurzaamheid; zowel gericht op milieu als op mens (personeel); 

 Het concept aanpassen naar de behoefte van een specifieke doelgroep en daarbij inspelen op 

maatschappelijke trends zoals vergrijzing, wijzigende samenstelling huishoudens of opkomst 

nieuwe werken; 

 Structurele groei van het aantal buitenlandse toeristen; in 2014 groeide het aantal toeristen dat 

Nederland aandeed met bijna 9%. In 2015 was sprake van een verdere groei van en de verwachting 

is dat deze trend doorzet in 2016; 

 Structureel toenemend aanbod. Per regio kan dit sterk verschillen, echter duidelijk is dat afgezien 

van Amsterdam het grootste deel van Nederland sterk verzadigd dreigt te raken; 

 Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en dit leidt tot nieuwe 

communicatiemiddelen waardoor de noodzaak van face‐to‐face‐bijeenkomsten afneemt; 

 ‘Dynamic pricing’: door middel van yield‐ (of revenue)management gericht prijzen laten mee 

ontwikkelen met de vraag, om zo afhankelijkheid van kortingsacties te voorkomen. 

 

Gemiddelde bezettingsgraad hotels 

Ondanks dat het hotelaanbod de laatste jaren is toegenomen, is de afgelopen 3 jaar de gemiddelde 

bezettingsgraad in de hotel, pension en jeugdaccommodatiebranche gestegen (CBS, 2016). Uit 

onderzoek van Horwath HTL (2015) blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad voor de hotelbranche 

(exclusief pensions en jeugdaccommodaties) hoger ligt. In 2013 was de gemiddelde bezettingsgraad 

67,5%, in 2014 69% en in 2015 69,7%. Deze gegevens zijn in lijn met het geschetste 

toekomstperspectief. 

 

 
Figuur 2.2 Ontwikkeling gemiddelde bezettingsgraad hotel, pension en jeugdaccommodatiebranche 

(CBS, 2016) 
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Trends en ontwikkelingen in relatie tot het initiatief 

De beoogde ontwikkeling van een (zorg)hotel op Landgoed Prattenburg sluit aan op de relevante trends 

en ontwikkelingen in de hotelbranche. De beoogde locatie heeft een sterke gebiedsidentiteit als 

onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In dit Nationaal Park is veel ruimte voor rustige 

vormen van recreatie, zoals een uitgebreid netwerk van wandel‐, fiets‐ en ruiterroutes. Daarnaast zijn er 

vele landhuizen, kastelen, tabaksschuren en schaapskooien te bezichtigen. Kortom, de toerist/recreant 

kan volop genieten van natuur en cultuurhistorie. Het initiatief speelt in op de trends beleving én een 

specifieke doelgroep (zorg). 

 

 

2.3. Marktsegmenten hotelbranche en regionaal aanbod 

Marktsegmenten hotelsector 

In de hotellerie wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vijf marktsegmenten: 

 Locatie‐gebonden zakelijke vraag: Het gaat bij dit segment om personen die in het kader van een 

bezoek aan een bedrijf of instelling in de directe omgeving voor één of meerdere nachten een 

hotelkamer zoeken; 

 Vrijetijdsmarkt: onderverdeeld in individuele toeristen, toeristen in het kader van georganiseerde 

tours (bustours) en informele groepen; 

 Zakelijke (meerdaagse) bijeenkomsten: Hierbij kan het zowel gaan om bijeenkomsten van enkele 

tientallen personen (cursussen, vergaderingen, e.d.) tot enkele honderden personen (congressen, 

e.d.).; 

 Passanten: Bij deze doelgroep gaat het zowel om individuen als groepen (veelal touringcars) die in 

het kader van een reis naar een verder gelegen bestemming onderdak zoeken voor één nacht. Deze 

passanten kunnen zowel een toeristisch als een zakelijk reisdoel hebben; 

 Overflow: Het fenomeen waarbij vraag als gevolg van een te geringe hotelcapaciteit in relatie tot de 

hotelvraag niet terechtkomt op de plaats waar deze feitelijk gegenereerd wordt maar elders, wordt 

overflow genoemd. 

 

In het navolgende wordt het hotelaanbod in de relevante regio van Landgoed Prattenburg afgezet tegen 

de marktsegmenten. 

 

Regionaal hotelaanbod Landgoed Prattenburg 

In onderstaande (tabel 2.1) is het hotelaanbod binnen de relevante regio van Landgoed Prattenburg in 

beeld gebracht.  

 

Tabel 2.1 Hotelaanbod regio Landgoed Prattenburg (Booking.com, per 20 april 2016) 

gemeente  aantal hotels  aantal kamers 

Ede  10 499

Neder‐Betuwe  1 21

Rhenen  1 32

Scherpenzeel  1 23

Utrechtse Heuvelrug  4 241

Veenendaal  1 149

Wageningen  4 324

Woudenberg  1 17

 

In relatie tot de beoogde ontwikkeling zijn alleen de hotelvoorzieningen meegenomen van enige 

omvang (> 10 kamers). Een zorghotel heeft een groot aantal kamers nodig om een economisch‐

duurzame exploitatie mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de medische voorzieningen en 

de verplegers die relatief hoge kosten met zich meebrengen. Het gevolg is dat onder andere de Bed & 

Breakfast voorzieningen niet zijn meegenomen in de inventarisatie. Deze voorzieningen hebben een te 



  Actuele regionale behoefte  7 

Rho adviseurs voor leefruimte      160111.20160540 
vestiging Rotterdam 

beperkte schaalgrootte voor een zorgfunctie en zijn bovendien vaak specifiek gericht op het segment 

vrijetijdsmarkt. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van het actuele hotelaanbod op Booking.com 

(per 20 april 2016). De complete inventarisatie van de hotels met classificering en segmenten is 

opgenomen in bijlage 1. 

 

Uit tabel 2.1 kan worden afgeleid dat de omliggende gemeenten Ede, Utrechtse Heuvelrug en 

Wageningen beschikken over een relatief groot hotelaanbod. Landgoed Prattenburg ligt in de 

gemeenten Rhenen en Veenendaal. Beide gemeenten beschikken momenteel over één hotel. Van de 23 

hotels uit de aanbod inventarisatie zijn 11 hotels geclassificeerd als 3‐sterrenhotel en 11 hotels als 4‐

sterrenhotel. Eén hotel is niet geclassificeerd. De omliggende hotels spelen vooral in op het segment: 

‘vrijetijdsmarkt’ door ligging nabij Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug en Nationaal Park Hoge 

Veluwe. De grotere hotels (met circa 100 kamers of meer) vertegenwoordigen vaker, ook vanwege de 

strategische ligging, het zakelijke segment (zowel locatie‐gebonden zakelijke vraag als de zakelijke 

meerdaagse bijeenkomsten) door goede faciliteiten te bieden voor congressen en vergaderzalen. 

Slechts één hotel speelt in op de relatief nieuwe zorgmarkt, namelijk Hotel Bergse Bossen in Driebergen. 

Dit hotel heeft structureel een aantal kamers beschikbaar voor gasten met een lichamelijke beperking. 

 

Als gekeken wordt naar de regionale spreiding van het hotelaanbod wordt geconcludeerd dat de ligging 

van beoogde locatie in het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug uniek is te noemen. Het overige 

aanbod ligt grotendeels binnen de bebouwde kom (figuur 2.3). 

  

 
Figuur 2.3 regionale spreiding hotelaanbod 

 

Kansrijke segmenten Landgoed Prattenburg 

Uit het onderzoek: Landgoed Prattenburg ‘De Ontmoetingsplaats voor de Utrechtse Heuvelrug op 

landgoedniveau’ (ZKA, 2015) blijkt dat de meest kansrijke doelgroepen voor een hotel op Landgoed 

Prattenburg de meerdaagse zakelijke bijeenkomsten en de vrijetijdsmarkt (individueel en informele 

groepen) zijn. Daarnaast zijn er goede uitgangspunten voor de locatie‐gebonden zakelijke vraag (met 

name de bovenkant van de markt). Deze doelgroepenmix is gunstig vanuit de bezoekspreiding 

gedurende de week. Meerdaagse zakelijke bijeenkomsten vinden doorgaans met name plaats van 

maandag tot en met donderdag. Bezoek door de vrijetijdsmarkt en informele groepen vindt vooral van 

vrijdag tot en met zondag plaats. 
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Geconcludeerd wordt dat een hotel van enige omvang gebaat is bij het bedienen van meerdere 

segmenten. Hierbij is het zorgsegment een relatief nieuwe ontwikkeling, die niet direct gelinkt kan 

worden aan de ‘gevestigde’ segmenten. De beoogde ontwikkeling van een (zorg)hotel voorziet in het 

recreatieve segment, maar ook in het zorgsegment. Enerzijds kunnen cliënten revalideren in een 

natuurlijke omgeving met de benodigde medische verzorging. Anderzijds kunnen hulpbehoevenden en 

ouderen zorgeloos recreëren, waardoor zowel de zorgmarkt, als de recreatieve markt worden bediend.  

 

In de volgende paragraaf wordt de behoefte aan het zorgsegment nader onderbouwd. 

 

 

2.4. Behoefte aan zorghotels 

De ontwikkeling van een zorghotel speelt in op de specifieke behoefte van zowel cliënten als recreanten. 

In de zorg is sprake van de trend dat ziekenhuizen de verblijfsduur van patiënten steeds verder terug 

dringen. De behoefte aan zorghotels als brugfunctie tussen ziekenhuizen en thuis neemt mede daardoor 

toe (SNHZ, 2015). Een zorghotel biedt een uitstekende oplossing voor de herstelperiode na een operatie 

of behandeling. Ook voor overname van mantelzorg of voor een vakantie zonder zorgen is dit concept 

uitermate geschikt.  

 

Positionering zorghotel 

Er bestaat onderscheid in typen zorghotels. Grofweg zijn alle vormen te onderscheiden in twee typen. 

Het ene type richt zich primair op de zorgbehoefte van een cliënt en het andere type richt zicht op een 

recreatief en/of zakelijk verblijf. Deze hotels kunnen gekoppeld zijn aan een ziekenhuis of kunnen 

dienen als overbrugging van wachttijd voor een verpleeg‐ of verzorgingshuis. Verder kunnen cliënten 

worden opgevangen die ontoereikende thuiszorg krijgen door het wegvallen van mantelzorg. Door de 

toenemende en dubbele vergrijzing zal de behoefte aan herstel‐ en revalidatiezorg eveneens toenemen 

(Zorghotels.nl, 2016). 

 

Een groeiende markt 

De behoefte aan zorghotels wordt ingegeven door de stijgende zorgkosten, zeker als het gaat om 

revalidatie en herstel na een ziekenhuisopname. Zorghotels springen in dit gat op de markt door 

cliënten binnen een veilige en prettige omgeving te laten herstellen. Een langer verblijf in het ziekenhuis 

is duur en daarmee onwenselijk en onnodig. Ziekenhuizen geven gemiddeld zo’n 900 tot 1.100 euro per 

nacht uit aan cliënten, maar tegen een fractie van die kosten kunnen zorghotels een overnachting met 

gelijkwaardige zorg leveren. Een nacht verblijven in het zorghotel in Tiel kost bijvoorbeeld ongeveer € 

250,‐ (Eerste gasten zorghotel checken in bij Van der Valk in Tiel, bron: Omroep Gelderland, 2016). 

Volgens onderzoek van Care Expert kan circa 710 miljoen euro (2014) bespaard worden door gebruik te 

maken van zorghotels en gelijksoortige instellingen. 

 

Op 25 november 2015 werd bekend dat staatssecretaris Van Rijn € 20 miljoen extra uittrekt voor tijdelijk 

verblijf in een zorginstelling. Het kabinet wil dit vanaf 2017 regelen via de vergoeding van 

zorgverzekeraars, waarmee zorghotels in het basispakket zou komen (Samenwerken in de zorg, 2015). 

Zorghotels kunnen een lacune vullen in het zorgsysteem van Nederland. In een zorghotel kan een cliënt 

alle benodigde therapie en begeleiding krijgen om weer terug te kunnen keren naar de vertrouwde 

thuissituatie, als fase tussen het ontslag uit het ziekenhuis naar de thuissituatie.  

 

Regionaal aanbod ziekenhuizen en medische centra in relatie tot aanbod zorghotels 

Voor het aanbod aan zorghotels is de ligging van ziekenhuizen en medische centra relevant. Hier komen 

naar verwachting de meeste klanten vandaan. Uit de inventarisatie in figuur 2.4 blijkt dat er een grote 

concentratie bestaat rond de grotere steden. En dan met name aan de oostzijde van Utrecht, in 

Amersfoort en rond Arnhem en Nijmegen. In de nabijheid van Landgoed Prattenburg beschikt Ede over 

een medisch centrum en een ziekenhuis. 
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Figuur 2.4 Regionaal aanbod ziekenhuizen en medische centra in relatie tot zorghotels (Ziekenhuis.nl; 

Zorghotel.nl, 2016) 

 

Ook de zorghotels liggen met name rond grote woonconcentraties (Zorgkaart Nederland, 2016). Het 

aanbod ligt verspreid met relatief grotere clusters ten westen en ten oosten van de provincie Utrecht. 

Ten opzichte van de projectlocatie zijn de dichtstbijzijnde zorghotels gevestigd in Arnhem, Tiel en 

Utrecht. In Driebergen is weliswaar een hotel gevestigd (Hotel Bergse Bossen) waar structureel een 

aantal kamers worden gereserveerd voor gasten met een lichamelijke beperking, maar deze biedt geen 

compleet aanbod aan zorgvoorzieningen.  

 

Geconcludeerd wordt dat in de relevante regio rond de bevolkingsconcentraties van Ede en Veenendaal 

relatief weinig zorghotels zijn gevestigd in vergelijking met andere delen in de regio en de Randstad. 

 

 

2.5. Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het toekomstperspectief voor de hotelbranche in het algemeen positief is. De 

vraag naar hotels neemt toe door de aantrekkende economie en de toename van het aantal 

buitenlandse toeristen. Het gevolg is een stijging van de gemiddelde bezettingsgraad over de laatste 

jaren. Voor de hotelbranche is het van belang dat de beleving van een hotelconcept wordt versterkt, 

maar ook schaalvergroting, branchevervlechting en flexibilisering van hotelconcepten zijn de trends van 

de laatste jaren. 

 

Het beoogde initiatief op Landgoed Prattenburg speelt optimaal in op de actuele trends binnen de 

hotelbranche door een totaalconcept te bieden met de combinatie van de unieke locatiekenmerken van 

Landgoed Prattenburg in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de groeiende behoefte aan 

(zorg)hotels. Dit totaalconcept met maximaal 140 kamers speelt in op een specifieke doelgroep, op een 

kansrijke locatie met een hoge belevingswaarde op het gebied van natuur en cultuurhistorie. Cliënten 

kunnen in alle rust revalideren midden in Nationaal Pak De Utrechtse Heuvelrug, maar ook ouderen of 

mensen met een zorgvraag kunnen genieten van een vakantie, ongeacht de medische verzorging die zij 

nodig hebben. De zorgmarkt is een relatief nieuw segment binnen de hotelbranche. Vanuit kwantitatief 
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oogpunt wordt geconcludeerd dat er een groeiende vraag naar zorghotels is, gelet op de wens om 

zorgkosten van onnodig verblijf in ziekenhuizen te beperken. Er zijn bovendien relatief weinig zorghotels 

in de provincie Utrecht. 

 

Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een actuele regionale behoefte aan een zorghotel op 

Landgoed Prattenburg. 

 

In het volgende hoofdstuk komen de ruimtelijk relevante aspecten aan bod voor het faciliteren van een 

(zorg)hotel binnen het Landgoed Prattenburg. Hierbij wordt onderzocht wat de eventuele effecten zijn 

van beoogde vestiging op het woon‐, leef‐ en ondernemersklimaat in de relevante regio. 
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3. Locatiekeuze en ontsluiting 

3.1. Beleidskader 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013‐2028 (2013) 

De rode draad van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013‐2028 (2013) is het behoud van het 

evenwicht tussen mens, milieu en markt. In Utrecht moet ruimte zijn voor: 

 voldoende en divers woningaanbod en een goed voorzieningenniveau, met inbegrip van het 

culturele aanbod; 

 bereikbaarheid; 

 een concurrerend vestigingsmilieu voor de kennis‐ en creatieve bedrijven; 

 aantrekkelijke en beleefbare natuur en landschappen; 

 een leefomgeving die duurzaam is en anticipeert op klimaatverandering. 

Vanuit de hoofdlijnen zijn drie pijlers samengesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling van: 

 een duurzame leefomgeving; 

 vitale dorpen en steden; 

 landelijk gebied met kwaliteit. 

Deze pijlers voor de ontwikkeling dragen bij aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en ruimtelijke 

kwaliteit van de provincie Utrecht. De behoefte aan een aantrekkelijk landelijk gebied wordt versterkt 

door de vraag naar een tegenhanger voor de grote binnenstedelijke opgave. Uiteraard is daarbij 

belangrijk dat stad en land goed met elkaar zijn verbonden. De kwaliteiten sluiten vaak aan bij de 

cultuurhistorie van het landschap. De provincie Utrecht wil de cultuurhistorische kwaliteiten van vooral 

de landgoederen en buitenplaatsen behouden.  

De Utrechtse Heuvelrug manifesteert zich als eenheid, door het doorlopende reliëf, afgewisseld met 

vlakkere en meer open landschappen. Bij ontwikkelingen in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug 

vraagt de provincie Utrecht aandacht voor het in stand houden van het reliëf en voor het in stand 

houden van het samenhangend boscomplex. Vanwege het reliëf en de overige kwaliteiten van de 

Heuvelrug wil de provincie in dit gebied geen grootschalige ontgrondingen. Kleinschalige ontgrondingen 

voor natuurontwikkeling of recreatieve ontwikkeling zijn wel mogelijk, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de kwaliteiten. 

 

De beoogde ontwikkeling vindt plaats in het landschap Utrechtse Heuvelrug op een bestaande locatie 

binnen het landschap, waar al een recreatieve functie bestaat. Geconcludeerd wordt dat de beoogde 

ontwikkeling van een (zorg)hotel op een reeds bestaande recreatieve locatie geen onevenredige afbreuk 

doet aan de kwaliteiten van het landschap. 

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (2013) 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (2013) bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten 

nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. Hierbij zijn de drie pijlers uit de PRS (2013) verder 

uitgewerkt in regels.  
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De beoogde locatie op Landgoed Prattenburg (figuur 3.1) maakt onderdeel uit van de Cultuurhistorische 

hoofdstructuur. Een bestemmingsplan dat een nieuwe ontwikkeling mogelijk maakt moet voldoen aan 

het behoud van de cultuurhistorische waarde van het gebied. Daarbij maakt het gebied onderdeel uit 

van de Ecologische Hoofdstructuur en Landschap Utrechtse Heuvelrug. Binnen deze structuur zijn geen 

nieuwe bestemmingen toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke 

kenmerken en waarden (artikel 4.11). Met de beoogde ontwikkeling worden geen nieuwe functies 

toegevoegd. 

 

 
Figuur 3.1 Uitsnede PRV (provincie Utrecht, 2013) 

 

De beoogde locatie betreft een herontwikkeling van een bestaande recreatieve functie binnen het 

Landschap Utrechtse Heuvelrug. Met de herontwikkeling van de bestaande recreatieve functie worden 

de kernkwaliteiten van het landschap niet gehinderd en voldoet de beoogde ontwikkeling aan de 

uitgangspunten van de PRV. 

 

Regionale Structuurvisie WERV 

Op de Utrechtse Heuvelrug ligt voor wat betreft verblijfsrecreatie het accent op kwaliteitsverbetering, 

diversificatie en herschikking van functies, waarbij ook sanering of uitplaatsing naar minder kwetsbaar 

gebied aan de orde kan zijn. Nieuwe of uitbreiding van bestaande accommodatie wordt voornamelijk 

voorbehouden aan de gemeente Rhenen. Binnen het WERV‐verband moet Rhenen zich verder kunnen 

profileren als recreatiegemeente met een divers en hoogwaardig aanbod.  

Publiekstrekkers als Ouwehands Dierenpark en de natuurgebieden de Grebbeberg, Utrechtse Heuvelrug 

en Blauwe Kamer bieden kansen om juist in Rhenen het aanbod aan verblijfsrecreatie te vergroten. 

Buiten de Veluwe en de Heuvelrug is uitbreiding van de verblijfsrecreatie goed denkbaar. Wel wordt 
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daarbij voornamelijk gedacht aan kleinschalige ontwikkelingen (zoals ‘kamperen bij de boer’, ‘bed and 

breakfast’) en hotelaccommodatie in de kernen. 

 

Vanuit beleidsmatig oogpunt is het gewenst dat de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie in de 

gemeente Rhenen worden benut. De beoogde ontwikkeling op Landgoed Prattenburg biedt hiervoor 

goede mogelijkheden door de unieke ligging in het Landschap Utrechtse Heuvelrug. 

 

Beleids‐ en Actieplan Recreatie en Toerisme 

De gemeenteraad van Rhenen heeft medio 2009 het Beleids‐ en Actieplan Recreatie en Toerisme 

gemeente Rhenen (BAP) vastgesteld. Eén van de gewenste projecten daarin is het realiseren van een 

hotelaccommodatie. Tegelijkertijd speelde destijds het vertrek van de jeugdherberg ‘Stay Okay’, 

waarmee Rhenen een landelijke trekker verloor. In het BAP wordt daarom een afzonderlijk punt 

benoemd: behoud Stay Okay Elst, eventueel elders in de gemeente Rhenen. Ook is de ambitie 

geformuleerd om van de 13e plek in de provincie Utrecht met betrekking tot het aantal overnachtingen 

door te groeien naar een plek tussen de 5 en 10.  

Door het vertrek van ‘Stay Okay’ zijn 220 recreatieve overnachtingsplekken verdwenen. Jaarlijks was 

Stay Okay goed voor 60.000 overnachtingen binnen de gemeente Rhenen. De gemeente Rhenen wil 

haar positie als recreatieve verblijfsplaats versterken. 

 

Vanuit beleidsmatig oogpunt is het gewenst dat de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie in de 

gemeente Rhenen worden benut. Nieuw hoogwaardig en onderscheidend aanbod is kansrijk. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling van een (zorg)hotel op deze herontwikkelingslocatie is in overeenstemming met het 

provinciaal ‐, regionaal ‐ en gemeentelijk beleid.  

 

 

3.2. Locatieafweging: Landgoed Prattenburg 

Landgoed Prattenburg ligt in twee gemeenten aan de oostkant van de Utrechtse Heuvelrug, in de 

gemeente Rhenen (circa 415 hectare) en Veenendaal (circa 17 hectare). Het landgoed is 432 hectare 

groot. Daarvan is ruim 380 hectare bos, ruim 19 hectare park en kleine heideterreinen. De overige circa 

30 hectare bestaat uit landbouwgrond. Het bos en het park vormen een aaneengesloten geheel. Het 

bosgebied is opengesteld voor bezoekers, het park is uitsluitend op aanvraag voor groepen te 

bezichtigen. Op basis van het PIP zijn drie ontwikkelingslocaties binnen het landgoed aangewezen voor 

nieuwe economische dragers. In dit onderzoek staat één daarvan centraal: de ontwikkeling van een 

(zorg)hotel. De drie locaties kunnen alle drie m2 neutraal worden ontwikkeld, doordat uitruil van 

vierkante meters mogelijk wordt gemaakt. In figuur 3.2 is de beoogde locatie van het (zorg)hotel 

weergegeven. 

 

 
Figuur 3.2 Ligging projectgebied 
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Zoals eerder is genoemd, was op de betreffende locatie voorheen sprake van een ‘Stay Okay’ 

jeugdherberg. In figuur 3.3 is een foto van dit complex weergegeven.  

 

 
Figuur 3.3 Foto voormalige jeugdherberg Stay Okay  

 

Beleidsmatig zijn er geen andere (voor hotels geschikte) herontwikkelingslocaties beschikbaar binnen 

het Nationaal Landschap De Utrechtse Heuvelrug. De uitruillocatie Schupsebos (3A) is niet geschikt 

omdat hier ecologische hoofdstructuur gerealiseerd wordt. Bovendien zijn de bouwmogelijkheden op 

deze locatie nooit benut en is daarmee fysiek geen sprake van bestaand bebouwd gebied. 

 

Efficiënter ruimtegebruik 

Met de beoogde ontwikkeling wordt het bouwvlak verkleind ten opzichte van het vigerende 

bestemmingsplan, waardoor per saldo minder m2 worden gerealiseerd. De maximale bouwhoogte 

neemt weliswaar toe van 6,5 meter naar 11 meter, maar het bebouwd oppervlak neemt in ruime mate 

af (figuur 3.4).  

 

Figuur 3.4 Huidige bouwvlak ten opzichte van het toekomstig bouwvlak 

 

Ontsluiting locatie 

De beoogde locatie op Landgoed Prattenburg wordt via de N416 ontsloten in noordelijke richting naar 

de A12. Ook de autobereikbaarheid richting het zuiden is goed te noemen via de N416 naar de 

provinciale weg N225. Daarnaast is een bushalte gesitueerd bij de oprit van de beoogde locatie 

(bushalte: Elst, Eijkelkamp). Ook is er voldoende fysieke ruimte om te voorzien in de parkeerbehoefte. 

Geconcludeerd wordt dat de locatie passend multimodaal wordt ontsloten. 
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Conclusie 

Met deze locatiekeuze wordt voorzien in de herontwikkeling van bestaande gronden met een 

vergelijkbare functie, gericht op verblijfsrecreatie, met een efficiënter ruimtegebruik. Vanuit 

beleidsmatig oogpunt is het gewenst dat de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie in de provincie 

Utrecht en gemeente Rhenen worden benut. De locatie is zeer kansrijk door haar ligging in het 

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, met landelijke bekendheid. Door de ligging aan de N233 is de 

locatie per auto (ook vanaf de A12) goed te bereiken. De merkkracht van Utrechtse Heuvelrug neemt de 

laatste jaren sterk toe. Landgoed Prattenburg heeft in potentie sterke en onderscheidende kwaliteiten 

voor een toekomstige (zorg)hotelexploitatie met de ligging in een natuurrijke omgeving met grote 

naamsbekendheid en goede bereikbaarheid. 

 

 

3.3. Te verwachten effecten beoogde ontwikkeling 

Inpassing beoogde ontwikkeling binnen bestaande leegstand 

Een belangrijk aspect van de ladder is het voorkomen van onaanvaardbare leegstand. Om deze reden is 

gekeken naar relevant aanbod aan hotelpanden. Momenteel worden geen hotelpanden aangeboden in 

de provincie Utrecht (Funda in Business; HorecaSite.nl; Bedrijfsvastgoed.nl; Horecamakelaar.nl, per 12 

april 2016). 

 

Te verwachten effecten regionaal hotelaanbod 

De beoogde locatie op Landgoed Prattenburg is geschikt voor de beoogde ontwikkeling. Er is hier 

namelijk eerder sprake geweest van een soortgelijke functie. Het (zorg)hotel kan daarom meeliften op 

de naamsbekendheid van de Utrechtse Heuvelrug. In hoofdstuk 2 is de behoefte aan het concept 

(zorg)hotel aangetoond. Geconcludeerd wordt dat het toekomstperspectief voor de hotelbranche in het 

algemeen positief is. Het beoogde initiatief op Landgoed Prattenburg speelt optimaal in op de actuele 

trends binnen de hotelbranche door een totaalconcept te bieden met de combinatie van de unieke 

locatiekenmerken van Landgoed Prattenburg in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de groeiende 

behoefte aan (zorg)hotels.  

 

Uit de inventarisatie uit paragraaf 2.4 blijkt dat er relatief weinig zorghotels zijn gevestigd in de regio 

Utrecht, terwijl er wel relatief veel medische voorzieningen zijn gevestigd in de regio. De beoogde 

locatie op Landgoed Prattenburg is een geschikte locatie om de behoefte op te vangen. Het gaat in dit 

geval om een bestaande recreatieve locatie, waarvan de provincie het belangrijk vindt dat deze opnieuw 

wordt ingevuld. In de regio is geen sprake van leegstand van soortgelijke locaties die een beter 

alternatief zouden kunnen zijn. Op basis van de analyse uit hoofdstuk 2 wordt verwacht dat de beoogde 

ontwikkeling geen substantiële invloed heeft op het hotelaanbod en de marktomstandigheden in de 

regio. Hier wordt aan toegevoegd dat ondernemers altijd rekening moeten houden met ontwikkelingen 

en innovaties van concurrenten in welke vorm dan ook. Het bieden van ruimtelijke 

ontwikkelingsmogelijkheden voor een (zorg)hotel op een beleidsmatig gewenste locatie, wordt gezien 

als positief voor het ondernemersklimaat. 

 

Conclusie 

Op basis van de bovenstaande analyse worden geen significant negatieve effecten verwacht op het 

woon‐, leef‐ en ondernemersklimaat in de regio Utrecht. 

 

 

3.4. Conclusie locatieafweging en de te verwachten effecten 

De ontwikkeling van een hotel is in overeenstemming met provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. 

Verder is de locatie geschikt voor een hotelfunctie met zowel een zorgfunctie als een recreatieve 

functie. Het landgoed beschikt namelijk over een goede bereikbaarheid en ligging in het Nationaal Park 

de Utrechtse Heuvelrug. Er is voldoende ruimte om nieuwe (economische) activiteiten toe te voegen en 

er is sprake van een bestaande recreatieve locatie. Er zijn geen andere bouwmogelijkheden of 
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leegstaande panden beschikbaar in of aansluitend aan het Nationaal Park. Locatie 3A is niet geschikt 

omdat hier ecologische hoofdstructuur wordt gerealiseerd. De locatie is ook nooit bebouwd geweest. 

Gelet op het beperkte hotelaanbod in de regio en het ontbreken van te koop staand aanbod in de 

provincie Utrecht, wordt niet verwacht dat de invulling van de beoogde locatie negatieve effecten 

oplevert voor het marktsegment in de regio. 
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4. Conclusie 

In dit onderzoek is de beoogde ontwikkeling van een (zorg)hotel zorgvuldigheidshalve getoetst aan de 

ladder voor duurzame verstedelijking. Met deze toets wordt een standaard aantal stappen gezet die 

borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van een ontwikkeling wordt gekomen. 

Het toetsingskader bestaat uit de volgende treden: 

1. de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte; 

2. indien er sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt nagegaan in hoeverre in die behoefte 

binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting 

van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

3. als de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

kan plaatsvinden, wordt nagegaan in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, 

gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 

worden ontwikkeld. 

 

Toets trede 1: Actuele regionale behoefte 

In hoofdstuk 2 is de actuele regionale behoefte aan een (zorg)hotel aangetoond. De vraag naar hotels 

neemt toe, maar ook de gemiddelde bezettingsgraad neemt toe. Het beoogde initiatief op Landgoed 

Prattenburg speelt in op de meest actuele trends en ontwikkelingen in de hotelbranche. De unieke 

locatiekenmerken binnen het Landschap Utrechtse Heuvelrug en de groeiende behoefte aan zorghotels 

maken een duurzame‐exploitatie mogelijk. De zorgmarkt is een relatief nieuw segment binnen de 

hotelbranche en is een aantrekkelijk totaalconcept, ook om de zorgkosten van onnodig verblijf in 

ziekenhuizen te beperken. Daarbij wordt geconcludeerd dat er momenteel weinig zorghotels in de 

provincie Utrecht zijn. 

 

Toets trede 2 en 3: Locatieafweging, ontsluiting en mogelijke effecten 

De ontwikkeling van een hotel is in overeenstemming met het provinciale, regionale en gemeentelijke 

beleid. Dit levert dan ook geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling. De beoogde locatie is 

de enige plek binnen het park waar voldoende ruimte is om nieuwe (economische) activiteiten toe te 

voegen op een recreatieve herontwikkelingslocatie. Daarbij wordt de locatie multimodaal ontsloten. 

 

Conform het vigerende bestemmingsplan is een recreatieve functie mogelijk. Er zijn geen andere 

bouwmogelijkheden of leegstaande panden beschikbaar in of aansluitend aan het Nationaal Park De 

Utrechtse Heuvelrug. De uitruillocatie Schupse Bos is niet geschikt omdat hier ecologische 

hoofdstructuur wordt gerealiseerd. Bovendien is hier nooit gebruik gemaakt van de aanwezige 

bouwmogelijkheden, waardoor fysiek geen sprake is van een herontwikkelingslocatie. 

Gelet op het beperkte hotelaanbod in de regio en het ontbreken van te koop staand aanbod in de 

provincie Utrecht, wordt niet verwacht dat de invulling van de beoogde locatie negatieve effecten 

oplevert voor het marktsegment in de regio. Voor de beoogde ontwikkeling worden geen negatieve 

effecten verwacht op het woon‐, leef‐ en ondernemersklimaat in de regio Utrecht. 

 

Conclusie 

Er is behoefte aan een (zorg)hotel en de locatie is hiervoor geschikt.
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Bijlage  1 Inventarisatie  regionaal  hotelaanbod  Landgoed 

Prattenburg 

 

gemeente  kern  hotel  aantal 
sterren 

aantal 
kamers 

soort 
accom‐
modatie 

beoogd segment

Ede  Ede  Reehorst  4 88 Hotel vrijetijd / zakelijk / 
passanten 

      De Bosrand  3 44 Hotel vrijetijd 

      Hotel de Paasberg 3 74 Hotel vrijetijd / zakelijk / 
passanten 

      50/50 Hotel Belmont 4 50 Hotel vrijetijd 

   Lunteren  Parkhotel Hugo de Vries 3 39 Hotel vrijetijd 

      De Lunterse Boer 3 18 Hotel vrijetijd 

   Otterlo  Grand Cafe Hotel Kruller 3 30 Hotel vrijetijd 

      Boutique Hotel Sterrenberg 4 33 Hotel vrijetijd 

   Hoenderloo Princess Hotel Victoria 4 109 Hotel vrijetijd / zakelijk / 
passanten 

      Hotel Buitenlust 3 14 Hotel vrijetijd 

 

Neder‐
Betuwe 

Echteld  Hotel van Balveren 3 21 Hotel vrijetijd 

 

Rhenen  Rhenen  Hotel 't Paviljoen 4 32 Hotel vrijetijd 

 

Scherpenzeel  Scherpenzeel  De Witte Holevoet 4 23 Hotel vrijetijd 

 

Utrechtse 
Heuvelrug 

Driebergen Landgoed de Horst 40 Hotel vrijetijd / zakelijk

      Hotel Bergse Bossen 3 65 Hotel vrijetijd / zorg 

   Doorn  Landgoed Zonheuvel 3 110 Hotel vrijetijd / zakelijk / 
passanten 

   Overberg  Hampshire Boshotel 4 26 Hotel vrijetijd 

 

Veenendaal  Veenendaal Van der Valk hotel Veenendaal 4 149 Hotel vrijetijd / zakelijk / 
passanten 

 

Wageningen  Wageningen Nol in 't Bosch  4 33 Hotel vrijetijd / zakelijk

      Hotel De Wageningsche Berg 4 108 Hotel vrijetijd / zakelijk

      Hotel de Wereld 4 14 Hotel vrijetijd / zakelijk

      Hof van Wageningen Hotel en 
Congrescentrum 

3 169 Hotel vrijetijd / zakelijk

 

Woudenberg  Woudenberg  Hotel Schimmel 3 17 Hotel vrijetijd 
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Hoofdstuk 1 Inleiding

De onderhavige reactienota maakt onderdeel uit van het besluit van het college van

Gedeputeerde Staten d.d. 24 mei 2016 tot de vaststelling van het ontwerpinpassingsplan

‘Landgoed Prattenburg’.

Dit inpassingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van economische dragers met als doel duurzame

instandhouding van één van de grootste particuliere landgoederen van Utrecht.
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Hoofdstuk 2 Terinzagelegging voorontwerpinpassingsplan

Het voorontwerpinpassingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is gedurende zes

weken ter inzage gelegd met ingang van 7 januari tot en met 18 februari 2016. Alhoewel normaliter in deze

fase het plan uitsluitend conform artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening wordt aangeboden aan

overlegpartners, is voor dit plan op dit moment al gekozen voor terinzagelegging voor een ieder. Dit om

planoptimalisatie waar mogelijk danwel noodzakelijk, in een vroeg stadium mogelijk te maken.

Binnen de zeswekentermijn kon een ieder zijn/haar reactie kenbaar maken. Er zijn 16 schriftelijke

inspraakreacties ontvangen. Reacties van de vooroverlegpartners zijn meegenomen als inspraakreactie.

Tijdens de termijn van terinzagelegging hebben op 25 januari en 27 januari 2016 informatieavonden voor

belangstellenden plaatsgevonden. Op 4 april 2016 heeft de Commissie Ruimte, Groen en Wonen van Provinciale

Staten de raden van de gemeenten Rhenen en Veenendaal de gelegenheid gegeven om gehoord te worden

tijdens een hoorzitting.
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Hoofdstuk 3 Ontvankelijke reacties

Naar analogie van het bepaalde in artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht is een reactie

tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post

bepaalt het tweede lid van dit artikel dat sprake is van tijdige indiening indien de reactie voor het

einde van de termijn per post is bezorgd (verzendtheorie), mits deze niet later dan een week na

afloop van de termijn is ontvangen. Er zijn door een 16-tal personen/instanties een reactie ontvangen.

Deze reacties worden in het volgende hoofdstuk behandeld. In verband met de privacy zijn de reacties

genummerd.
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Hoofdstuk 4 Behandeling reacties

In de hiernavolgende hoofdstuk worden de ingediende zienswijzen behandeld. Vooropgesteld

dient te worden dat wij de betreffende reacties of onderdelen daarvan die hierna niet letterlijk zijn

weergegeven wel degelijk bij onze besluitvorming hebben betrokken.

In de navolgende hoofdstukken worden de reacties per locatie beantwoord.

Locatie Juliahoeve = 1

Locatie Bosje van Wartou = 2

Locatie Eikelkamp = 3

Locatie Schupse Bos = 3A

Nr. Indiener Locatie Samenvatting ingekomen

reactie

Reactie van het college Conclusie

1 1,4 Geen opmerkingen.

2 2 3 Bezwaarmaker vraagt

aandacht voor de locatie als

militair archeologisch gebied

en verzoekt om het gebied als

zodanig te beschouwen en te

behandelen.

Het terrein van de Eikelkamp

heeft dubbelbestemming

Archeologie waardoor

archeologische waarden in de

bodem worden beschermd.

Alvorens hier gebouwd mag

worden dient nader onderzoek

uitgevoerd te worden naar de

mogelijk aanwezige

archeologische waarden. Op

grond van de uitkomsten van

dit onderzoek zullen passende

maatregelen getroffen worden

voor mogelijk aanwezige

archeologische resten.

Geen

aanpassingen

3 3,5,10,11

, 16

2 Bezwaarmakers maken

bezwaar tegen de komst van 4

woningen i.p.v. 4

recreatiewoningen. Er komt

i.p.v. 1000 m3

recreatiewoningen nu 4320

m3 woningen.

In het inpassingsplan wordt

gerekend in m2 en niet in m3

conform het vigerende

bestemmingsplan. Op het

Bosje van Wartou komen in

plaats van het geplande hotel

met een opp. van 1900 m2 in

het vorige inpassingsplan, nu

4 woningen met totale

oppervlakte van 800 m2. De

geplande bebouwing wordt

veel minder dan in het vorige

inpassingsplan. Daarnaast

blijft een brede bosrand van 10

meter behouden om hinder

zoveel mogelijk te voorkomen.

Geen

aanpassingen

4 3,5,10,11

,16

2 De regels onder 8.2.2 zijn in

strijd met het huidige

bestemmingsplan.

Dat is correct. Het

inpassingsplan is juist bedoeld

om de bestemming ‘wonen’ op

deze locatie mogelijk te

maken.

Geen

aanpassingen

5 3,5,10,11 2 Grote belasting op het Bosje De woningen in het Bosje van
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,16 van Wartou. Wartou worden

landschappelijk ingepast.

6 3,5,10,11

, 16

2 Woongenot wordt volgens

bezwaarmakers aangetast.

Gelet op de afscherming van
de woningen met een ruime en
dichte bosrand zijn wij van
mening dat het woongenot van
bezwaarmakers niet zal
worden aangestast.
Mochten bezwaarmakers van
mening zijn dat ze in hun
belangen worden geschaad
door dit inpassingsplan dan
kan op grond van art. 6.1 Wro
een verzoek om een
tegemoetkoming in de evt.
planschade worden
aangevraagd.

Geen

aanpassingen

7 3,5,10,11

,12,16

2 De economische

onderbouwing mist bij het

plan.

Het ontwerpplan zal een
economische onderbouwing
bevatten.

Aanpassingen

8 3,5,10,11

,16

2 De planschade mist in het

plan.

Het is niet noodzakelijk om

een planschade onderzoek uit

te laten voeren en op te

nemen in een Inpassingsplan

Desalniettemin is er een

planschaderisico-analyse

uitgevoerd waaruit blijkt dat de

te verwachten planschade nihil

is.

Geen

Aanpassingen

9 3,5,10,11

,16

Bouw het hotel in het Schupse

Bos i.p.v. in het Bosje van

Wartou aangezien daar een

bestemming horeca ligt en niet

in de EHS is gelegen.

Het Schupse Bos maakt deel

uit van de EHS. In het

convenant is afgesproken om

deze locatie ‘terug te geven’

aan de natuur.

Geen

aanpassingen

10 6 Bezwaarmaker verzoekt de

opmerkingen van technische

aard mee te nemen bij het

ontwerpplan.

Zover mogelijk worden de

opmerkingen verwerkt in het

ontwerpplan.

Aanpassingen

11 6 3A In Toelichting opnemen dat

boscompensatie Allurepark

Thijmse Berg in Rhenen op

locatie Schupse Bos

plaatsvindt.

Waar de Thijmse Berg gaat

compenseren zal in een

privaatrechtelijke

overeenkomst worden

vastgelegd en niet in het

voorliggende plan.

Geen

aanpassingen

12 6 2 De zeer beperkte extra

verkeersdruk veroorzaakt door

4 woningen past goed binnen

de omgeving.

Deze reactie wordt voor

kennisgeving aangenomen.

Geen

aanpassingen

13 6 3 Voorkeur van bezwaarmaker

gaat uit naar een recreatief

hotel.

Het inpassingsplan maakt

zowel een zorg-, als recreatief

hotel of een combinatie van

beiden mogelijk. Het is aan de

initiatiefnemer om hier invulling

aan te geven.

Geen

aanpassingen

14 6,8,

13

3 Bezwaarmaker vraagt

aandacht voor een veilige

Wij onderschrijven deze

reactie. Dit punt zal nader

Geen

aanpassingen
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ontsluiting en

verkeersafwikkeling op de

N416 mn ook voor langzaam

verkeer.

worden uitgewerkt bij realisatie

van het hotel.

15 6 3 Bezwaarmaker vraagt

aandacht voor een

verlichtingsplan in het kader

van sociale veiligheid en

natuurbescherming.

Wij onderschrijven deze

reactie. In het plan is een

passage opgenomen dat er

aandacht moet zijn voor

verlichting in relatie tot

vleermuizen en sociale

veiligheid.

Aanpassingen

16 8 3 Maken de toekomstige

bewoners van het zorghotel

aanspraak op de WMO

budgetten van de gemeente

Rhenen?

En gaat dit ten kosten van de

PGB voor de eigen inwoners?

De aanspraken op de WMO

en de PGB- budgetten vallen

buiten het kader van dit

inpassingsplan

Geen

aanpassingen

17 9 3 Veilige ontsluiting van het

hotel realiseren voor aanvang

bouw-activiteiten

Zie punt 14 Geen

aanpassingen

18 9 3 De hoogte van het pand past

niet in de omgeving.

Bezwaarmaker vraagt om de

hoogte van het hotel (incl.

liftschachten en technische

ruimten) te maximaliseren tot

8 meter boven maaiveld

gemeten bij de huidige inrit.

De ventilatie units, ventilatie

kappen en ontluchtingskappen

mogen niet boven de dakrand

uitkomen.

Het hotel op de locatie

Eikelkamp zal niet boven de

hoogte van bomen uitkomen.

Gelet op de hoogte van de

bomen is een bouwhoogte van

11 meter voor het hotel

passend in de omgeving.

Geen

aanpassingen

19 9 3 De parkeergelegenheid moet

aan de zuid (west) zijde, uit

het zicht van de

Veenendaalsestraatweg,

komen.

In het inpassingsplan is er

voor gekozen om het parkeren

aan de zuidzijde van het

terrein te realiseren om

verstoring van de EHS aan de

noordzijde zo veel mogelijk te

voorkomen.

Geen

aanpassingen

20 12 Wat is het beoordelingskader

voor landgoederen om voor

deze vorm van

overheidsondersteuning in

aanmerking te komen?

Het doel van het

inpassingsplan is om

economische dragers mogelijk

te maken zodat het landgoed

duurzaam in stand kan worden

gehouden en openbaar

toegankelijk blijft voor het

publiek. In het convenant is

gekozen voor een integrale

benadering op basis van het

principe van uitwisselbaarheid

van bestaande bebouwing.

Geen

aanpassingen

21 12 Heeft u overwogen subsidie te

verstrekken bijv. uit AVP-

Dit hebben wij niet overwogen

omdat een regeling om

Geen

aanpassingen
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gelden, zodat geld dat

noodzakelijk is voor de

economie van het landgoed

ook echt op de plaats van

bestemming terecht komt?

subsidie te verstrekken om

landgoederen duurzaam in

stand te houden niet aanwezig

is.

22 12 Waarom ontbreken de

tegenprestaties bij het

convenant met Prattenburg?

Door het toevoegen van

economische dragers kan het

landgoed voor het publiek

openbaar toegankelijk blijven.

Dit is de tegenprestatie van

het landgoed.

Geen

aanpassingen

23 12 Heeft het landgoed aan u

aangegeven het terrein te

onttrekken aan de

rangschikking onder de

Natuurschoonwet en het

terrein voor bezoekers te

sluiten als het convenant niet

tot stand komt?

Het convenant is al in 2011

ondertekend tussen de

gemeenten Rhenen,

Veenendaal, landgoed

eigenaar en de provincie. Dit

convenant vormt de basis voor

het voorliggende plan.

Geen

aanpassingen

24 12 De beide gemeenten en de

provincie hebben gezamenlijk

besloten gunsten zoals

beschreven in het Convenant

en het Inpassingsplan aan het

landgoed te verlenen. Welke

tegenprestatie van de zijde

van het landgoed staan daar

tegenover? Opgemerkt wordt

dat het landgoed een regeling

heeft getroffen met de

belastingdienst en daarmee

valt onder de

Natuurschoonwet 1928. Op

grond van deze rangschikking

is het landgoed opengesteld

voor wandelaars.

Zie 22.

Daarnaast merken wij op dat

de regeling van de

Natuurschoonwet

onvoldoende inkomsten

genereerd om het landgoed

duurzaam in stand te houden.

Geen

aanpassingen

25 12 U bent voornemens het

landgoed additionele gunsten

te verlenen bovenop de reeds

bestaande fiscale gunsten op

grond waarvan openstelling

geldt voor het publiek. Welke

tegenprestatie verleent het

landgoed in ruil voor deze

gunsten bovenop de

bestaande

openstellingvoorwaarden van

de Nsw aan het publiek?

Het inpassingsplan verleent

geen additionele gunsten. Het

biedt de planologische

mogelijkheden om

economische dragers te

ontwikkelen om het landgoed

duurzaam in stand te houden.

Geen

aanpassingen

26 12 Welk beoordelings- en

controlekader hanteert u voor

de bestemming van de

opbrengsten van de

economische dragers? Komen

de opbrengsten van de

Wij beschikken niet over een

beoordelings- en of

controlekader voor de

opbrengsten van de

bestemming van de

economische dragers. Dit is

Geen

aanpassingen
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nieuwe economische dragers

geheel ten goede van de

landgoedvennootschap?

Hoe past u controle daarop

toe? M.a.w. hoe voorkomt u

dat opbrengsten ten goede

komen aan de

aandeelhouders van het

landgoed vennootschap, of

aan de buiten dit kader

vallende historische

buitenplaats?

een interne aangelegenheid

voor de landgoedeigenaar.

Wij hebben wel de financieel-

economische uitvoerbaarheid

van de voorgestelde

ontwikkelingen beoordeeld.

Hier is een paragraaf in de

Toelichting over gewijd.

27 12 Is er een projectenkalender

met projecten die door het

landgoed worden opgepakt.

Een projectenkalender maakt

geen onderdeel uit van het

inpassingsplan.

Geen

aanpassingen

28 12 Gaat het landgoed failliet als

het convenant niet wordt

afgesloten en de economische

pijlers er niet komen? Wat

gebeurt er na een eventueel

faillissement?

Zie 23. Het convenant is reeds

afgesloten. Wij gaan

vooralsnog niet uit van een

faillissement van het landgoed.

Dit plan is juist bedoeld om

economische dragers te

creëren.

Geen

aanpassingen

29 12 Is het een mogelijk additionele

voorwaarden in het convenant

op te nemen? Staat u daarbij

open voor suggesties van het

publiek?

Het convenant is reeds

gesloten dus suggesties van

het publiek daarvoor is niet

aan de orde.

Geen

aanpassingen

30 12 Bij de afsluiting van de

Cuneraweg voor snelverkeer,

de uitplaatsing van de

parkeerplaats Elsterkop en de

aanleg van de Groene Entree

Prattenburg hebben de

convenant-partners ingezet op

het uit de EHS verwijderen

van auto’s. De beoogde

locatie van de het hotel ligt

ook binnen de EHS op 2 km

van de voormalige

parkeerplaats Elsterkop. Kunt

u uw visie uiteenzetten

waarom u de ene keer wel

auto’s in de EHS toestaat en

de andere keer niet. Is uw

beleid dienaangaande

bestendig, of zoekt u per

project naar methoden om het

landgoed ten gunste te zijn?

De locatie van het hotel ligt

weliswaar in de EHS maar

grenst aan de provinciale weg

die daar doorheen loopt.

Daarnaast ligt op deze locatie

al een bouwmogelijkheid in het

vigerende bestemmingsplan in

de EHS. De parkeerplaatsen

die bij het hotel worden

aangelegd zijn enkel bedoeld

voor de bezoekers van het

hotel. De bezoekers voor het

landgoed moeten parkeren bij

de Groene Entree.

Geen

aanpassingen

31 12 In de gebiedsconferentie rond

Prattenburg en het naast

gelegen Kwintelooijen is

steeds beoogd dat de

ontwikkeling van beide

terreinen parallel loopt.

Aan de uitwerking van de

gebiedsvisie van Kwintelooijen

wordt door ons samen met de

gemeente Rhenen gewerkt.

De ontwikkelingen die in het

inpassingsplan Prattenburg

Geen

aanpassingen
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Besluiten aangaande

Prattenburg hebben invloed

op Kwintelooijen en vice

versa. Hoe behoudt u de

samenhang? Gaat u de

besluitvorming rond de

Groene Poort Kwintelooijen

parallel laten lopen met het

Inpassingsplan Prattenburg?

mogelijk worden gemaakt

staan deze niet in de weg.

32 12 1 De Juliahoeve is inmiddels

zover verkrot dat bestaand

gebruik en herstel niet meer

mogelijk is. De hoeve is enige

jaren geleden aangewezen als

gemeentelijk monument,

omdat het een klassieke

langhuisboerderij is. Dit stuitte

op bezwaren van het

Landgoed. Wat is de huidige

status van de aanwijzing tot

gemeentelijk monument?

Op 26 april 2016 heeft het

college van Veenendaal

besloten dat de Juliahoeve

geen gemeentelijke monument

is.

Geen

aanpassingen

33 12 1 Wat hebben de

convenantpartners gedaan om

verkrotting door de eigenaar te

voorkomen?

Handhaving is een

gemeentelijke aangelegenheid

en valt buiten het kader van

het inpassingsplan.

Geen

aanpassingen

34 12 1 Is er in dit kader gehandhaafd

door de gemeente of de

provincie? Hoe heeft het zover

kunnen komen dat nu nog

alleen sloop zinvol is?

Zie 33 Geen

aanpassingen

35 12 1 Heeft de eigenaar thans profijt

van zijn eigen nalatigheid en

weigerachtigheid?

Deze vraag valt buiten het

kader van dit inpassingsplan.

Geen

aanpassingen

36 12 1 Is het zinvol te wachten met

een besluit tot sloop tot het

gehele proces aangaande de

monumentenstatus doorlopen

is?

Zie 32 Geen

aanpassingen

37 12 1 Het geldende gemeentelijke

bestemmingsplan geeft een

kader voor wat wel of niet

mogelijk is in het buitengebied

tussen de Dijkstraat en het

Nationaal Park.

Natuurwaarden en recreatieve

waarden moeten in stand

blijven. Functieveranderingen

van gebouwen zijn niet zonder

meer mogelijk. Welke delen

van het gemeentelijk

bestemmingsplan gaat u in het

kader van het Inpassingsplan

buiten werking stellen? Wat

zijn hiervan de gevolgen voor

In het inpassingsplan worden

alleen de bestemmingen

gewijzigd van de Juliahoeve,

het Bosje van Wartou, de

Eikelkamp en het Schupse

bos. De omwonenden kunnen

hun zienswijze kenbaar maken

in de procedure van het

inpassingsplan.

Geen

aanpassingen
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de omwonenden?

38 12 1 U gaat de bouw van drie

nieuwe woningen toestaan op

een plek waar dat volgens het

gemeentelijk bestemmingsplan

niet kan. Blijft het bouwvolume

en het bouwoppervlak gelijk

aan de huidige bebouwing van

de Juliahoeve? Of wordt het

volume groter? En wordt het

bebouwde oppervlak ook

groter?

Het bouwvolume wordt op de

Juliahoeve verminderd ten

opzichte van de huidige

bebouwing. Op de Juliahoeve

staat momenteel 1034 m2 aan

bebouwing, terwijl in het

inpassingsplan 510 m2

mogelijk wordt gemaakt.

Geen

aanpassingen

39 12 1 Blijven goothoogtes gelijk? Ter plaatse van de Juliahoeve

kunnen de nieuwe woningen

0,5 meter hoger worden in

goothoogte t.o.v. de

bestaande bebouwing.

Geen

aanpassingen

40 12 1 Bij alle nieuwbouw in dit

gebied in de afgelopen tien

jaar is steeds gebleken dat

eigenaren toch telkens meer

volume en vierkante meters

bouwen dan toegestaan. En

achteraf heeft de

toezichthoudende overheid het

nakijken. Hoe gaat u erop

toezien dat wat wordt

toegestaan niet overschreden

wordt?

Het toezicht op het handhaven

van de regels uit het

inpassingsplan ligt bij de

gemeenten.

Geen

aanpassingen

41 12 1 Bij nieuwbouw in het

gebied, zoals bijvoorbeeld bij

de kapitale villa naast de

onder provinciale regie

ontwikkelde Groene Entree

Prattenburg, blijken steeds

weer neveneffecten voor de

omwonenden. De nieuwe

eigenaar sluit een pad af

waardoor

wandelmogelijkheden ineens

verminderen. Of er komt een

aarden wal, zodat het zicht op

coulisselandschap met groene

kamers weg is. Hoe gaat u

voorkomen dat dit soort

ongewenste effecten ook bij

de nieuwbouw Juliahoeve

optreden?

Zie 40 Geen

aanpassingen

42 12 1 Kunt u garanderen dat de

huidige wandelmogelijkheden

rond de Juliahoeve en de

Zandheuvelweg niet afnemen

ten gevolge nieuw te bouwen

woningen?

Zie 40 Geen

aanpassingen
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43 12 1 Blijven de zichtassen tussen

de buitenplaats en de

omgeving in tact.

Het is niet duidelijk wat hier

met de buitenplaats wordt

bedoeld. Als hier de

Juliahoeve wordt bedoeld dan

blijven de zichtassen vanaf de

weg naar het achterliggende

landschap intact.

Geen

aanpassingen

44 12 1 Gaat u beperkingen opleggen

aan erfafscheidingen en

erfgrensbeplanting, zodat het

halfopen landschap ook echt

halfopen blijft?

Dergelijke zaken worden

zonodig in het

beeldkwaliteitsplan

opgenomen.

Geen

aanpassingen

45 12 1 De afwatering van het erf van

de Juliahoeve is slecht. De

voormalige pachters hadden

altijd vlonders in de tuin,

anders konden zij niet droog

buiten zitten. Controleert u dit

svp aan de hand van het

Actueel Hoogtebestand

Nederland. Hoeveel moet het

terrein opgehoogd worden om

bewoning naar huidige

maatstaven door drie gezinnen

mogelijk te maken?

Op het moment dat er een

omgevingsvergunning voor de

Juliahoeve wordt ingediend,

zal de gemeente hier naar

kijken.

Geen

aanpassingen

46 12 1 In directe omgeving staan veel

woningen te koop. Hoe groot

is de kans dat er straks voor

leegstand gebouwd wordt?

Aangenomen mag worden dat

er niet ontwikkeld wordt door

een initiatiefnemer als er geen

vraag is naar de woningen.

Financieel zal dit niet haalbaar

zijn. Aanvullend merken wij op

dat er altijd een vraag is naar

woningen in het buitengebied.

Geen

aanpassingen

47 12 1 Bent u bereid de toestemming

tot bouwen zo in te kleden dat

daadwerkelijk bouwen pas

toegestaan is nadat de

verkoop gerealiseerd is.

Zie 46. Daarnaast is deze

wens juridisch niet in het

inpassingsplan op te nemen.

Geen

aanpassingen

48 13 Inspreker geeft aan dat er in

de toelichting niet voldoende

wordt onderbouwd hoe de

bouwrechten tot stand zijn

gekomen.

In het convenant is

afgesproken dat sloop en

nieuwbouw op verschillende

locaties op het landgoed in

evenwicht zijn.

De toelichting wordt hierop

verduidelijkt.

Aanpassingen

49 13 3 Inspreker vindt dat de Nee,

tenzij toets niet voldoende is

uitgevoerd. Inspreker geeft

aan dat er wordt verwezen

naar eerdere onderzoeken,

maar informatie daar

ontbreekt.

Inspreker geeft op drie

In het onderzoek van Bureau

Waardenburg (met kenmerk:

15-840/15.07266/DanBe) is

een Nee, tenzij toets

uitgevoerd. In deze toets wordt

ingegaan op de 6

toetsingscriteria die de

provincie heeft opgesteld. In

de Nee, tenzij toets wordt

Aanpassingen
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toetsingscriteria extra

opmerkingen, namelijk:

1. Er mist een gedetailleerde

beschrijving van de bestaande

en potentiële natuurwaarden

voor locatie 3.

Inspreker geeft aan dat er door

de beëindiging van de Stay

Okay een reden is om de

natuurdoelen nader in te

vullen.

2. Inspreker stelt dat de

bebouwing op locatie 3

weliswaar afneemt, maar op

locatie 2 toeneemt. In de EHS-

wijzer is opgenomen dat een

aantasting van 1 ha gezien

wordt als significant. Ook

vraagt de inspreker zich af of

het wegbestemmen van het

hotel ter plaatse van het

Schupse bos een relatie heeft

met het mogelijk maken van

een hotel ter plaatse van

Locatie 3. Het is niet duidelijk

of het hotel zorgt voor extra

ruimtebeslag in de EHS.

3. De aanwezigheid van

beschermde plantensoorten is

niet meegenomen in de

toetsingscriteria. Evenals dat

er geen aandacht is voor rode

en oranjelijstsoorten.

Daarnaast vindt de inspreker

dat er meerdere locaties

buiten de EHS onderzocht

moeten worden voor de

mogelijkheid tot het realiseren

van een hotel.

verwezen naar de

onderzoeken die BRO in 2013

(met kenmerk: Verkennend

natuurwaardenonderzoek

januari 2013) heeft uitgevoerd.

In deze onderzoeken is

telkens op pagina 5 t/m 7 een

beschrijving van de aanwezige

natuurwaarden gegeven. Uit

de stukken blijkt dat de Nee

tenzij toets op de juiste wijze is

uitgevoerd.

Ten aanzien van de drie

overige punten merken wij het

volgende op:

1. De bestaande en potentiële

natuurwaarden voor locatie 3

zijn beschreven in het

Verkennend

natuurwaardenonderzoek van

BRO d.d. januari 2013 en zijn

terug te vinden op pagina 5

t/m 7 van dit onderzoek. In de

notitie van Bureau

Waardenburg wordt toegelicht

dat de conclusies uit het

onderzoek van BRO nog

steeds van toepassing zijn.

Aanvullend hierop concludeert

Bureau Waardenburg dat er

ter plaatse van locatie 3 geen

potentiele natuurwaarden

aanwezig zijn in de vorm van

beschermde planten . De

onderzoeken van Bureau

Waardenburg en BRO dienen

in samenhang met elkaar

gelezen te worden. Hiermee is

voor de gehele locatie

voldoende aangetoond of en

welke natuurwaarden hier

aanwezig zijn. Locatie 3 wordt

voor een deel ingezet als

boscompensatie wat laat zien

dat de locatie nader ingevuld

wordt als natuur.

2. Het is juist dat de

bebouwingsoppervlakte ter

plaatse van locatie 3 kleiner

wordt en bij locatie 2 groter

wordt. Er is ons inziens geen

verband met de aantasting van

de EHS van 1 ha of groter. De
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EHS zal niet aangetast worden

door de ontwikkeling van

locatie 2 en 3. Locatie 3 valt

weliswaar binnen de grenzen

van de EHS, maar hier vindt

tevens boscompensatie plaats.

Locatie 2 ligt buiten de

grenzen van de EHS.

Er is geen verband tussen het

wegbestemmen van het hotel

ter plaatse van het Schupse

Bos en het hotel ter plaatse

van locatie 3. De komst van

het hotel zorgt niet voor extra

ruimtebeslag in de EHS. Het

hotel zal een kleiner

bestemmingsvlak krijgen dan

in het huidige planologische

regime op deze locatie (3) is

opgestaan.

3. In de uitgevoerde

onderzoeken van BRO en

Bureau Waardenburg zijn alle

natuurwaarden onderzocht,

inclusief de genoemde

lijstsoorten. In de toelichting is

een korte samenvatting

opgenomen van de

onderzoeken. Naar aanleiding

van de inspraakreactie is de

toelichting verder uitgebreid

met de resultaten van de

onderzoeken.

Het doel van het

inpassingsplan is het creëren

van economische dragers ten

behoeve van behoud van het

landgoed. Om dit doel te

realiseren is er een convenant

gesloten tussen de

landgoedeigenaren, de

provincie en de gemeenten

waarbinnen het landgoed ligt.

In dit convenant is onder

andere opgenomen dat een

hotel een goede economische

drager is. Aangezien locatie 3

reeds een verblijfsrecreatieve

bestemming heeft, is het

logisch een hotel op deze

locatie te realiseren. Dit past

ook binnen de kaders van de

provincie.

50 13 2 In de toelichting ontbreekt de In de diverse ecologische Aanpassingen
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conclusie dat ter plaatse van

het Bosje van Wartou

foerageergebied van de

gewone dwergvleermuis

verdwijnt.

onderzoeken die bij de

toelichting zijn bijgevoegd is

geconcludeerd dat er geen

verblijfsplaatsen van

vleermuizen worden verstoord.

In de onderzoeken is

aangegeven dat het

foerageergebied op dit punt

wellicht iets kleiner wordt,

maar er in de omgeving

voldoende alternatieve

mogelijkheden zijn. Er is

hiermee voldoende inzichtelijk

gemaakt dat er geen

overtreding van de Flora en

faunawet wordt begaan. De

toelichting van het PIP zal op

dit punt verduidelijkt worden.

51 13 3 In het onderzoek van BRO is

aangegeven dat er nader

onderzoek naar beschermde

planten uitgevoerd dient te

worden. Dit nadere onderzoek

ontbreekt.

Bureau Waardenburg heeft in

maart 2016 nader bekeken of

er binnen het plangebied

beschermde planten aanwezig

zijn, dan wel verwacht worden.

De conclusie is dat er geen

beschermde planten aanwezig

zijn en ook niet verwacht

worden in het plangebied. Dit

onderzoek is als bijlage bij het

plan gevoegd.

Geen

aanpassingen

52 13 3 Inspreker geeft aan dat de

hoeveelheid boscompensatie

niet juist berekend is en twijfelt

of er nog voldoende ruimte is

ter plaatse van locatie 3,

Eikelkamp om het bos te

compenseren.

De berekening uit het

onderzoek van BRO waar in

de inspraakreactie naar

verwezen wordt is inderdaad

niet meer juist. De provinciale

verordening is in 2013

aangepast, waardoor enkel

compensatie op grond van de

Boswet vereist is. In de

Boswet is bepaald dat

boscompensatie 1 op 1

gerealiseerd dient te worden.

Dus voor iedere boom die

gekapt wordt, dient een boom

terug geplant te worden.

Tevens geeft de Boswet / het

Besluit herbeplanting artikel 3

Boswet aan dat er binnen

hetzelfde gebied

gecompenseerd dient te

worden. De compensatie

wordt binnen de grenzen van

het landgoed gerealiseerd.

Aan deze eis wordt voldaan.

Op het landgoed zijn

Aanpassingen
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voldoende mogelijkheden

beschikbaar om de benodigde

bomen te compenseren. De

toelichting van het ontwerp

PIP wordt hierop aangevuld.

53 13 3 Inspreker geeft aan dat er

nabij het plangebied een

MOB-complex aanwezig is, en

dat dit complex een

belangrijke bijdrage levert aan

de natuurwaarden van het

natuurgebied Plantage Willem

III. De inspreker vraagt de

provincie hier rekening mee te

houden.

De ontwikkelingen die in het

PIP voorgesteld zijn, hebben

geen invloed op het MOB-

complex. Ter plaatse van de

voormalige Stay Okay zal

boscompensatie plaatsvinden,

wat de natuurwaarden

versterkt. Met de wens van de

inspreker wordt rekening

gehouden.

Geen

aanpassingen

54 14 3 Op de locatie moest

oorspronkelijk (2011) de

bebouwing plaats maken voor

natuur, nu komt er meer

bebouwing met een

intensiever gebruik dan ooit

op deze locatie heeft gestaan

c.q. plaatsgevonden.

Het is niet correct dat op deze

locatie de bebouwing plaats

moest maken voor natuur.

Volgens het convenant waren

er 3 recreatiewoningen,

entreewoning en een

dienstwoning gepland.

De oorspronkelijke bebouwing

bedroeg 2518 m2, in het

voorliggende plan wordt dit

1900 m2. Daarnaast wordt het

gebruik niet intensiever dan

ten tijde van de Stay Okay het

geval was.

Geen

aanpassingen

55 14 Verzoekt om zijn perceel bij

de herijking van de PRS/PRV

binnen de rode contour op te

nemen.

Dit verzoek valt buiten de

kaders van het inpassingsplan.

Een dergelijk verzoek dient

bezwaarmaker in het kader

van de procedure voor

herrijking van de PRS/PRV

kenbaar te maken.

Geen

aanpassingen

56 15 2 Maakt bezwaar tegen

verstening van het landgoed.

In het convenant is

afgesproken dat sloop en

nieuwbouw op het landgoed in

evenwicht is. In het

inpassingplan dat nu voorligt

wordt daaraan voldaan.

Van verstening van het

landgoed is daarom geen

sprake.

Geen

aanpassingen

57 15 2 De natuur maakt plaats voor

woningen waardoor wij in een

meer bebouwde omgeving

komen wonen met de

consequentie dat wij op het

gebied van uitzicht, verstening,

geluid en verkeersbewegingen

worden belemmerd cq.

Zie 6 Geen

aanpassingen
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gehinderd.

58 15 2 Bezwaarmaker kan zich niet

verenigen met het

uitgangspunt dat er financiële

dragers op specifiek deze

bijzondere plek nodig zijn om

het landgoed te kunnen blijven

onderhouden en openstellen.

Voor deze plek is juist

gekozen omdat deze buiten de

EHS ligt. En daardoor minder

natuurwaarden heeft dan

overige locaties op het

landgoed.

Geen

aanpassingen

59 15 2 Bezwaarmaker ziet andere

mogelijkheden voor financiële

dragers.

Andere financiele dragers voor

het landgoed dan de nu

voorgestane vallen buiten het

kader van het inpassingsplan.

Geen

aanpassingen

60 16 2 Wat heeft duurzaamheid met

recreatiewoningen te maken?

Duurzaamheid heeft niet

specifiek betrekking op

recreatiewoningen maar geldt

voor alle nieuw te bouwen

gebouwen. Bovendien zijn er

in het inpassingsplan geen

recreatiewoningen voorzien.

Geen

aanpassingen
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Hoofdstuk 5 VERSLAG van de hooravond voorontwerp inpassingsplan Landgoed Prattenburg

gehouden op 4 april 2016 in het Provinciehuis van Utrecht

Aanwezig:

Voorzitter: mw. ir. J.V.C. Vaessen:

Leden van GS: drs.ing. P. van den Berg

Commissieleden: mw. E.J. Broere-Kaal (PVV), H. van Deún (PVV), mw. D.J. Dorrestijn-Taal (CDA), drs. J. Germs

(VVD), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), P.J.B. Koning (50PLUS), mw. E. Kotkamp (GroenLinks), drs. C.J. van Kranenburg

(ChristenUnie), dr. C. de Kruijf (PvdA), G. van Leeuwen (SGP), P.D. Overkleeft (D66), mw. A.M. Poppe (SP)

Raadsleden gemeente Rhenen:

G. Hovestad (SGP), J. van Klinken (VVD), O. Ostendorf (Progressief Rhenen/GroenLinks)

Raadsleden gemeente Veenendaal:

J. van den Berg (commissielid ChristenUnie), mw. Y Bottema (VVD), A. Doelwijt (PvdA), C. van den Heuvel (D66), H.

van Soest (ChristenUnie)

Van ambtelijke zijde aanwezig: E. Bok (griffier) , mw. M. van Gessel (medewerker RO provincie) mw. W. Voorneman-

Rikkers (verslag).

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

OPENING

De voorzitter, mevrouw Vaessen, opent de hooravond en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder de raadsleden

van de gemeenten Rhenen en Veenendaal. Spreekster geeft vervolgens het woord aan gedeputeerde Van den Berg

voor een korte inleiding.

INLEIDING

Gedeputeerde Van den Berg licht toe, dat het doel is dat de gemeenteraden worden gehoord door Provinciale Staten

m.n. door de leden van de commissie Ruimte, Groen en Water waar dit onderwerp wordt behandeld. Het horen van de

raadsleden vindt plaats op grond van de Wro; bij een inpassingsplan treden Provinciale Staten in de bevoegdheid van

de gemeenteraad, omdat zij het plan ook vaststellen.

In 2011 hebben de provincie, de gemeente Rhenen, de gemeente Veenendaal en het Landgoed Prattenburg een

convenant getekend om het Landgoed duurzaam en financieel in stand te houden. In dat kader is gekeken naar de

mogelijkheden met als uitgangspunt een neutraal aantal m2 bebouwing. Er is een drietal ontwikkellocaties geschetst:

- Juliahoeve

- Bosje van Wartou

- Eikelkamp

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in 2013 ter inzage gelegen, maar de geplande ontwikkeling van het hotel in het

bosje van Wartou bleek niet gewenst als gevolg van de verkeersontsluitingproblematiek.

Er ligt thans een nieuw voorontwerpplan 2016, waarin geschoven is met de bestemmingen en functies.

De inbreng van de raad zal betrokken worden bij de totstandkoming van het ontwerp inpassingsplan; de inspraakreacties

zullen worden verwerkt in de inspraaknota; de inspraaknota en het verslag van deze hooravond worden samen met het

ontwerp inpassingsplan in mei in GS besproken en vervolgens ter informatie aan de commissie RGW aangeboden. Het

ontwerp inpassingsplan zal daarna ter inzage worden gelegd voor een ieder en daarop kunnen zienswijzen worden

ingediend. De planning is dat Provinciale Staten het plan eind 2016 vaststellen, waarna beroep mogelijk is bij de Raad

van State.

Spreker deelt tot slot mede, dat de ontsluiting van Kwintelooyen een apart door de provincie getrokken traject betreft.

INBRENG GEMEENTERAAD RHENEN

De inbreng van de gemeenteraad van Rhenen is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de

inhoud.

INBRENG GEMEENTE VEENENDAAL
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De inbreng van de gemeenteraad van Veenendaal is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen

naar de inhoud.

Mevrouw Van Gessel, beleidsmedewerker RO provincie Utrecht, licht desgevraagd toe dat de ruimte-voor-ruimte

regeling is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De regeling houdt in, dat er op een voormalig

agrarisch bouwperceel een extra woning mag worden gebouwd indien meer dan 1000 m2 aan voormalige agrarische

bebouwing wordt gesloopt.

De ruimte-voor-ruimte regeling is echter in dit geval niet van kracht, omdat er een convenant is afgesloten. Op grond

hiervan wordt naar de totale bouwmogelijkheden op het Landgoed gekeken; het aantal m2 dat op de twee locaties wordt

gesloopt, mag herschikt worden teruggebouwd op een drietal loctaies. Dat is de reden, dat op de locatie Julianahoeve

drie woningen mogen worden gebouwd.

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Doelwijt vreest spreekster dat de raad van Veenendaal

op het verkeerde been is gezet met de passage in het raadsvoorstel over de ruimte-voor-ruimte regeling. Hetgeen in het

raadsvoorstel staat, is in dit geval niet het beleid van de provincie en klopt derhalve niet.

VRAGEN STATENLEDEN AAN GEMEENTERADEN

De heer Germs informeert of Rhenen zelf ideeën heeft in het kader van de verkeersveiligheid bij het (zorg)hotel.

De heer Van Klinken antwoordt, dat een uitvoeg/voorsorteerstrook à la Residence Rhenen de beste oplossing zou zijn.

Mevrouw Dorrestijn constateert dat thans kleine onderdelen van het plan worden besproken; het verheugt de CDA-

fractie, dat de gemeenteraden het over grote delen van het plan unaniem eens zijn. Spreekster informeert wanneer de

overige insprekers aan het woord komen.

De voorzitter antwoordt, dat heden alleen de raden worden gehoord. Na behandeling in GS en de commissie RGW

wordt het ontwerp inpassingsplan voor een ieder ter inzage gelegd. Tijdens die inspraakperiode zal een hoorzitting

(september) worden gehouden voor een ieder die dan een zienswijze heeft ingediend.

Mevrouw Dorrestijn merkt op zich te kunnen voorstellen, dat Veenendaal zuinig is op haar monumenten. Geïnformeerd

wordt hoe lang de procedure ten aanzien van het al dan niet verkrijgen van de monumentale status van Juliahoeve gaat

duren. Voorts informeert spreekster of de boerderij wordt afgebroken om de derde woning te kunnen bouwen.

De heer Doelwijt antwoordt, dat de aanvraag om Juliahoeve aan te merken als monument in 2009 is ingediend. Die

aanvraag is vervolgens aangehouden, omdat er gesprekken gaande waren tussen de landgoedeigenaar en de

gemeente. De gemeenteraad wacht op een uitspraak van de Monumentencommissie.

Desgevraagd door mevrouw Broere licht de heer Van Soest toe, dat ten aanzien van de aanvraag in 2009 een advies is

uitgebracht en de daarover de gemeente Veenendaal een besluit heeft genomen; tegen dat besluit is bezwaar ingediend

door de landgoedeigenaar. Die procedure loopt nog in afwachting van alle ontwikkelingen, waarvan sinds 2009 sprake

is. Procedureel moet er derhalve feitelijk een besluit op bezwaar worden genomen. .

De heer Van Kranenburg kondigt aan, dat de ChristenUnie in juridisch technische zin binnenkort op dit punt nader zal

terugkomen richting het College.

Desgevraagd door mevrouw Kotkamp antwoordt de heer Van Soest geen uitspraak te doen over de vraag of op korte

termijn een uitspraak kan worden verwacht over de status van de Juliahoeve, omdat dit lastig ligt.

Mevrouw Dorrestijn concludeert, dat het ongewis is wanneer de Monumentencommissie een uitspraak doet over de

Juliahoeve; blijkbaar is er in deze door de gemeenteraad geen deadline gesteld.

Mevrouw Van den Heuvel zet uiteen, dat er thans een actuele vraag bij de Monumentencommissie ligt om specifiek te

kijken naar de bouwkundige staat van het pand. Het is echter niet bekend wanneer daarover een advies tegemoet kan

worden gezien.

Mevrouw Dorrestijn informeert vervolgens naar het concrete verschil tussen de provinciale ruimte-voor- ruimteregeling

en het convenant.

Mevrouw Van Gessel antwoordt, dat bij de ruimte-voor-ruimteregeling naar één perceel wordt gekeken. In dit geval is

naar alle drie in het convenant genoemde locaties gekeken naar de huidige en gewenste bouwmogelijkheden, waarmee

tot een andere optelsom wordt gekomen over hetgeen kan worden teruggebouwd en daarin is geschoven.

Mevrouw Dorrestijn memoreert dat in de brief van B&W Rhenen aan de provincie wordt aangegeven, dat de

verkeersafwikkeling Oude Veensegrindweg verder in de Gebiedsraad Kwintelooijen wordt besproken. Geïnformeerd
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wordt of het viertal woningen dat daar wordt teruggebouwd geen verdere problemen oplevert voor het voorliggende

inpassingsplan.

De heer Ostendorf bevestigt, dat devier woningen extra voor dit inpassingsplan niet veel uitmaken voor de verkeersdruk

op de Oude Veensegrindweg.

Wel is erop gewezen dat, op het moment dat de verdere ontwikkeling van Kwintelooyen aan de orde komt, de ontsluiting

van Kwintelooyen opnieuw bestudeerd en aangepakt moeten worden. Dat is ook toegezegd.

De heer De Kruijf memoreert dat Rhenen een drietal punten heeft genoemd, diede raad graag anders opgepakt ziet

worden. Dat klinkt mild, hetgeen de PvdA-fractie zou verheugen omdat een unaniem gedragen oplossing wordt

voorgestaan. Geïnformeerd wordt of deze punten inderdaad mogen worden geïnterpreteerd als aandachtspunten waar

wel gezamenlijk uitgekomen zal worden.

De heer Van Klinken antwoordt bevestigend. De familie Van Asch van Wijck weet dat de gemeente Rhenen altijd bereid

is om mee te denken, omdat een ieder baat heeft bij hun prachtige landgoed. De gemeente begrijpt, dat daarvoor

oplossingen moeten komen.

Eerder hing het op een oplossing van de verkeersafwikkeling Kwintelooyen in combinatie met het hotel, dat alleen op het

bordje van de gemeente Rhenen terecht leek te komen.

Nu gaat het de gemeente Rhenen met name nog om de vraag of daar een hotel komt dat bijdraagt aan de ambities van

de gemeente Rhenen op recreatief en toeristisch gebied, de veiligheid en de wens van de omwonenden om de

woningontwikkeling bij het Bosje van Wartou voldoende af te schermen met groenvoorzieningen.

De gemeenteraad staat derhalve positief tegenover het plan.

Mevrouw Hoek informeert waarom de voorkeur van Rhenen uitgaat naar een gewoon hotel in plaats van een zorghotel.

De heer Van Klinken antwoordt, dat op de locatie Eikelkamp de Stayokay is weggevallen. De Stayokay trok veel mensen

naar Rhenen (ca 60.000 overnachtingen per jaar), hetgeen een aardige bijdrage voor de gemeentekas opleverde. De

gemeenteraad wil dat terug en heeft de ambitie om qua overnachtingen van plaats 13 te stijgen naar plaats 5 – 10 in de

provincie Utrecht. De raad acht dit meer haalbaar met een gewoon hotel dan met een zorghotel. Vanuit de hotelwereld

heeft de raad vernomen dat de locatie, in het geval van een zorghotel met teveel aanpassingen, veel minder

aantrekkelijk wordt. Een bijkomend punt is dat de gemeente geen toeristenbelasting kan heffen op een zorghotel,

alhoewel dit overigens wel is op te lossen via een aanpassing van de gemeentelijke belastingverordening.

Mevrouw Kotkamp merkt op, dat er uiteindelijk minder wordt teruggebouwd dan er wordt weggehaald, hetgeen de

GroenLinks-fractie verheugt. Geïnformeerd wordt of die gedachte voor Veenendaal niet afdoende is om een positievere

houding in te nemen.

De heer Doelwijt antwoordt, dat dit met name een rol heeft gespeeld in de discussie binnen de raad. In het raadsvoorstel

staat dat de reden voor de woningen is, dat de partij die de zorgboerderij wenste te realiseren ten tijde van het

convenant nu niet meer geïnterseerd is.. Een aantal fracties heeft gekeken naar de beleving van het perceel en staat op

het standpunt, dat het natuurgebied en het eventuele monument Juliahoeve niet moeten worden geruild voor de

woningen; de karakteristieke landschappelijke waarden moeten zwaar wegen in dat gebied, omdat daar al niet zoveel is.

Daarbij komt dat in de beleving van sommige sprake is van een totaal andere situatie dan in het convenant is

afgesproken dat destijds is getekend. Het hotel komt op een andere locatie en op de locaties van het hotel en de

zorgboerderij komen woningen. Daarnaast blijft de relatie met Kwintelooyen, hetgeen ook een rol speelt; dat is thans

echter niet aan de orde.

Dit alles tezamen heeft ertoe geleid, dat de raad van Veenendaal in meerderheid heeft ingestemd met het amendement.

De heer Overkleeft informeert naar de voorkeur van de inwoners van Rhenen ter zake van een gewoon- dan wel

zorghotel.

De heer Van Klinken antwoordt dat de reactie op de informatieavond ten aanzien van het hotel op zich in algemene zin

positief was en met name bijde inwoners van Elst, die in de directe omgeving van de locatie wonen. Met de sluiting van

de Stayokay is werkgelegenheid verdwenen, hetgeen in de plannen terugkomt. Daarnaast wordt met de voorgestane

lichte horecafunctie wat meer ontmoetingsmogelijkheid verkregen, dat het dorp thans mist. Van het vorenstaande is

geen sprake als het om een zorghotel gaat.

Wel zij hierbij opgemerkt dat de gemiddelde inwoner van Rhenen hier naar verwachting van te voren wat minder bij

stilstaan en op ingaan, omdat zij nog geen beeld hebben bij de ambities van de gemeente ter zake.
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Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen meer zijn voor de leden van de gemeenteraden memoreert zij,

dat leden van de commissie RGW in de informatiesessie specifiek vragen had over de openstelling van het landgoed. De

landgoedeigenaar is thans aanwezig. Spreekster heet de familie Van Asch van Wijck welkom en stelt de leden van de

commissie RGW bij uitzondering in de gelegenheid om tijdens deze hooravond voor gemeenteraden vragen te stellen

aan de landgoedeigenaar.

De heer Van Asch van Wijck zet uiteen, dat de openstelling van het landgoed voor de familie al heel lang een groot goed

is; het streven is om dat voort te zetten. In dat kader is het voor de familie wel van belang dat invulling kan worden

gegeven aan het vijf jaar geleden getekende convenant, omdat daarmee de financiële middelen kunnen worden

verkregen om het onderhoud en de aansprakelijkheidsverzekering te kunnen blijven betalen die nodig zijn om het bos

voor publiek open te kunnen houden. Op één van de eerste mooie lentedagen dit jaar (3 april jl.) waren er ruim 1000

bezoekers, waarbij alleen nog maar is geteld in een klein stukje bos dat dichtbij Veenendaal ligt. Daarnaast is een

gelijkblijvend overheidsbeleid van belang. Indien binnen het overheidsbeleid zaken veranderen die het kostenplaatje

voor het Landgoed in negatieve zin zouden beïnvloeden, zoals bv. een verdere teruggang in subsidie, dan kan de

openstelling onder druk komen te staan en zal één en ander opnieuw met elkaar moeten worden bekeken.

De heer De Kruijf deelt mede, dat de positieve houding ten aanzien van de openstelling van het landgoed de PvdA-

fractie verheugt, omdat veel mensen daarvan genieten. Geïnformeerd wordt wat het voor de openstelling betekent als

het onverhoopt niet lukt om het convenant uit te voeren.

De heer Van Asch van Wijck licht toe dat voor het openhouden van het landgoed sprake is van verschillende

kostenposten. Landgoed Prattenburg heeft veel bospaden en –lanen. De onderhoudskosten van deze paden en lanen,

die bij openstelling uit oogpunt van veiligheid zijn vereist, zijn bijzonder hoog. De vele paden en lanen in het bos brengen

voorts een hoge aansprakelijkheidsverzekering met zich mee. Daarbij komt tot slot dat het landgoed binnen twee

waterschappen valt, hetgeen hoge waterschapslasten tot gevolg heeft.

Voornoemde zaken moeten worden bekostigd. Op dit moment is landgoed Prattenburg een verlieslijdend bedrijf. Met de

kostendragers hoopt de familie de kosten, die een openstelling van een bos met zich meebrengen (onderhoud,

aansprakelijkheidsverzekering, waterschapslasten), te kunnen betalen.

Als het convenant niet kan worden uitgevoerd, kan dit betekenen dat de familie het zich niet langer kan veroorloven om

het landgoed open te stellen en zal er naar andere verdienmodellen moet worden gezocht bv. het heffen van entreegeld.

De familie hoopt echter, dat het zover niet komt.

Voor een pretpark wordt betaald; het bos is gratis. Zo wordt dit vaak gezien. Het bos is echter helemaal niet gratis. De

gemeenschap betaalt daaraan mee en voor een groot deel vooral de particuliere landgoedeigenaar.

Mevrouw Hoek informeert hoe het landgoed op dit moment in stand wordt gehouden.

De heer Van Asch van Wijck antwoordt, dat zijn ouders dat tot nu toe met privégeld en heel veel inzet hebben gedaan.

De geleden exploitatieverliezen zijn uit privémiddelen bij geplust, waarmee het een hele dure hobby is geworden.

Geprobeerd wordt daarin thans een verandering te brengen met het doel, dat de duurzame instandhouding van het

landgoed en de openstelling voor de gemeenschap gewaarborgd kunnen worden.

Mevrouw Hoek informeert naar de dierenstand en het hondenbeleid op het landgoed.

De heer Van Asch van Wijck antwoordt, dat daarop door de familie nauwkeurig beleid wordt gevoerd. Er is sprake van

een gezonde reeënstand. Binnenkort vindt een nieuwe reeëntelling plaats op basis waarvan het wettelijk vereiste afschot

zal worden bepaald.

Overigens is een andere grote kostenpost het toezicht op de regels, waarvoor de familie een BOA in dienst heeft die

eveneens met privégeld wordt betaald. Een van de regels is dat honden, in verband met bescherming van het wild,

aangelijnd moeten zijn.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van mevrouw Kotkamp antwoordt de heer Van Asch van Wijck dat de

familie, indien het convenant op korte termijn in de thans voorliggende vorm kan worden uitgevoerd, goede hoop heeft

dat daarmee in ieder geval het grootste deel van de kosten kunnen worden gedekt en het landgoed daarmee ook open

kan worden gehouden.

Mevrouw Dorrestijn informeert of er in het kader van de openstelling afspraken zijn gemaakt, dat bij uitvoering van het

convenant bv. tenminste tien jaar geen entreegeld wordt geheven voor het landgoed.
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De heer Van Asch van Wijck antwoordt, dat die bepaling volgens hem niet in het convenant is opgenomen. Hij meent dat

dit te maken heeft met het feit, dat een landgoed conform de Natuurschoonwet bij overerving 25 jaar dient te worden

opengesteld. De 25 jaar zijn in zijn vaders geval al ruim 15 – 20 jaar geleden verlopen. Daarna heeft de familie het

landgoed altijd open gehouden en het is de bedoeling dat ook te blijven doen.

De heer Overkleeft kan zich voorstellen, dat de familie op korte termijn uitsluitsel wil hebben over de uitvoering van het

vijf jaar geleden getekende convenant. Geïnformeerd wordt hoe nijpend de situatie voor de familie is. Voorts wordt

geïnformeerd hoe de landgoedeigenaar tegenover de lange procedure met betrekking tot de monumentale status van de

Juliahoeve staat.

De heer Van Asch van Wijck antwoordt, dat de familie meende dat die procedure al was afgerond omdat al jaren

geleden een bouwkundig onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarbij is een duidelijke kanttekening geplaatst bij de vraag

of de Juliahoeve überhaupt ooit een kans zou maken voor een monumentale status. Ook is er nooit gereageerd op het

ingediende bezwaar. Het convenant is vijf jaar geleden getekend. In de visie van spreker heeft de gemeente ruim de tijd

gehad om te beslissen om de Juliahoeve aan te wijzen tot een monumentaal pand.

Voor de familie kwam het amendement als verrassing en zij vreest dat op het advies daarover zal moeten worden

gewacht, tenzij de provincie daarover anders beslist.

Mevrouw Poppe informeert of de provincie de mogelijkheid heeft om de procedure met betrekking tot Juliahoeve te

bespoedigen.

Gedeputeerde Van den Berg antwoordt, dat dit echt een gemeentelijke aangelegenheid betreft.

Mevrouw Van den Heuvel zet uiteen, dat Veenendaal met de Juliahoeve slechts een kleine partij is in het geheel. In het

convenant staat, dat de Juliahoeve opgenomen wordt in ontwikkelingen aldaar. In het raadsvoorstel Veenendaal staat

vervolgens, dat de Juliahoeve wordt gesloopt in het inpassingsplan. (Zorg)Hotel leest de raad van Veenendaal pas in de

provinciale stukken. De raad van Veenendaal heeft geen goed totaalbeeld gekregen.

De heer Van Soest hecht eraan op te merken, dat zijn fractie wel kennis heeft genomen van bredere stukken dan alleen

het perceel van Veenendaal. In die samenhang heeft zijn fractie het ook besproken. Spreker gaat er vanuit, dat dit voor

de gehele raad geldt.

Mevrouw Van den Heuvel geeft aan, dat het om de beleving gaat. Zij onderschrijft dat de stukken kunnen worden

bekeken, maar het gaat om de wijze waarop een raad wordt meegenomen. Ten aanzien van Kwintelooyen is de raad

van Veenendaal feitelijk ook later aangeschoven, maar de wijze waarop zij in de ontwikkelingen daarvan is meegenomen

voelt goed. Bij het inpassingsplan is die beleving bij een aantal partijen binnen de raad van Veenendaal anders.

De heer Koning begrijpt dat de raad van Veenendaal de Juliahoeve tot monument wil verheffen, terwijl de

landgoedeigenaar aangeeft dat uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat de Juliahoeve een bouwval is dat op instorten

staat en feitelijk niet meer als monument kan wordenaangemerkt. Op grond hiervan vraagt hij zich af waarom er thans

een vergelijking wordt gemaakt tussen het (zorg)hotel in Rhenen en de Juliahoeve in Veenendaal.

De voorzitter merkt op, dat dit niet met elkaar wordt vergeleken. Het is haar niet duidelijk waaruit de heer Koning dat

heeft afgeleid. Het plan is om een (zorg)hotel te bouwen op locatie 3 en op locatie 1 de Juliahoeve af te breken en daar 3

woningen te bouwen.

De heer Koning heeft begrepen., dat de gemeenteraad van Veenendaal daar maximaal 2 woningen wil hebben.

De voorzitter verwijst in deze naar de eerdere uitleg van mevrouw Van Gessel.

Mevrouw Dorrestijn informeert of het hele plan in duigen valt op het moment dat de Juliahoeve of een deel daarvan tot

gemeentelijk monument wordt verheven.

De heer Van Asch van Wijck antwoordt, dat het plan daarmee wat de familie betreft niet in duigen valt, maar dat het

opbrengstenplaatje van de economische dragers dan anders wordt. Spreker hecht er overigens aan op te merken niet te

hebben gezegd, dat de Juliahoeve een bouwval is. Het pand is wel toe aan een zware renovatie. Er zit o.a. veel asbest

in, dat in ieder geval zal moeten worden gesaneerd.

Een monumentale status maakt voor de plannen niet veel uit, maar het kostenplaatje van een renovatie van een

monumentaal pand ziet er veelal wel heel anders uit dan dat van nieuwbouw. Hierbij komt, dat de gemeente de subsidie

voor monumenten heeft afgeschaft en er derhalve niets meer tegenover staat indien de Juliahoeve wordt verheven tot

gemeentelijk monument.
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De heer Germs merkt op dat de VVD-fractie een goed beeld heeft gekregen van de situatie en van mening is, dat de

Staten één en ander als geheel moeten beschouwen. Er liggen bepaalde afspraken. Wat de VVD-fractie betreft wordt

hiermee vlot verdergegaan.

De heer De Kruijf merkt op, dat de PVDA-fractie zich aansluit bij de laatste opmerking.

Spreker wijst op de rol van de raad ten aanzien van de monumentale status van de Juliahoeve. De

Monumentencommissie brengt een advies uit; daarmee dient uiteraard met respect te worden omgegaan. De opvatting

van de raad is echter van buitengewoon groot belang voor de uiteindelijke uitkomst. Geïnformeerd wordt naar de

opvatting van de raad ten aanzien van de Juliahoeve.

De heer Doelwijt antwoordt, dat dit zal worden afgewogen als er een advies van de Monumentecommissie . Op basis

daarvan zal het college een besluit nemen over de monumentale status van de JuiliahoeveDesgevraagd door de heer

De Kriijf antwoordt spreker, dat de raad op dit moment op het standpunt staat dat Veenendaal niet veel monumenten

heeft en daarmee derhalve behoedzaam moet worden omgegaan.

In reactie op de opmerking van de landgoedeigenaar, dat er thans voor monumenten geen gemeentelijke subsidies zijn,

merkt spreker op dat dit niet wil zeggen dat deze er nooit meer zullen komen.

Mevrouw Bottema hecht er in deze aan op te merken, dat het amendement met de kleinst mogelijke meerderheid is

aangenomen (17 tegen 16 stemmen). Dat geeft aan dat de raad verdeeld was. Er was enerzijds verdeeldheid over het

al dan niet toestaan van 2 of 3 woningen; anderzijds over de monumentale status van de Juliahoeve in de zin van wat er

nog behouden kan worden als monument met de wetenschap, dat het pand naar verwachting over twee jaar instort. De

VVD-fractie is van mening dat met mooie bouwplannen iets met dezelfde uitstraling als het huidige pand kan worden

gecreëerd, weliswaar zonder monumentale status maar dat goed past binnen het landelijk gebied.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van mevrouw Dorrestijn antwoordt mevrouw Van Gessel, dat in het

convenant op de locatie Juliahoeve niet is uitgegaan van woningen maar van een woon/zorgvoorziening. Omdat

daarvoor geen markt meer is, is gezocht naar een andere bestemming.

Er is sprake van een optelsom. Indien wordt geschoven met het oppervlakte van bebouwing dat op de Eikelkamp stond

en de aanwezige en te slopen bebouwing op het perceel van de Juliahoeve kunnen op de Juliahoeve drie woningen

worden gebouwd. In dat geval wordt voor het gehele landgoed op minder bebouwing uitgekomen dan dat er nu staat en

wordt er afgebroken.

Desgevraagd door mevrouw Dorrestijn antwoordt spreekster, dat het uit landschappelijk- en stedenbouwkundig oogpunt

niet wenselijk wordt geacht om op het perceel Juliahoeve vier woningen te bouwen. In het inpassingsplan worden dan

ook maximaal 3 woningen op deze locatie mogelijk gemaakt.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen meer zijn bedankt zij de afvaardiging namens de

gemeentenraden van Rhenen en Veenendaal en de landgoedeigenaren voor hun komt en openhartige beantwoording

van de vragen. In de visie van spreekster hebben de Staten een goed beeld gekregen over het inpassingsplan landgoed

Prattenburg. Het ontwerpplan komt in mei aan de orde in de Statencommissie RGW. Het voorgenomen besluit zal ter

inzage worden gelegd en in september zal, zoals gezegd, nog een hoorzitting worden georganiseerd voor

bezwaarmakers.

Desgevraagd door mevrouw Broere bevestigt spreekster dat, ondanks de procedure ten aanzien van de monumentale

status van de Juliahoeve, aan deze planning wordt vastgehouden om verdere vertraging te voorkomen. Indien er over de

Juliahoeve een besluit wordt genomen dat aanpassing van het inpassingsplan vereist, dan zal dit na het ontwerp nog in

het plan meegenomen kunnen worden.

Niets meer aan de orde zijnde sluit spreekster vervolgens de hooravond.
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Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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Inbreng gemeente Rhenen op de hooravond voorontwerp inpassingsplan Landgoed Prattenburg

gehouden op 4 april 2016

Inspreektekst VVD Raadslid Jos van Klinken namens de Rhenense Raad:

Onze complimenten voor het stuk . Er is duidelijk veel werk verzet sinds februari 2015. In het algemeen mogen we

stellen dat de Rhenense raad de noodzaak van het Convenant en dus de invulling van het Inpassingsplan begrijpt en

daar voor open staat. Ook het Landgoed met haar mooie bossen en de familie Van Asch Van Wijck dragen wij een warm

hart toe. De noodzaak voor het vinden van financiële dragers zijn ons duidelijk.

De Ambities op gebied van recreatie en Toerisme van de gemeente Rhenen is duidelijk verwoord in de stukken. Wij

hebben de wens om het wegvallen van de overnachtingen van de Stay Okay te compenseren en daarnaast te stijgen in

aantallen en de ambitie om in de ranglijst in de Provincie qua toeristische overnachtingen van plaats 13 naar plaats 10

tot misschien wel 5 te stijgen.

Een hotel hebben wij dus altijd al toegejuicht zoals ook al eerder in deze zaal bij de behandeling van het voorontwerp

inpassingsplan in juni 2013 is gebleken. Toen is door onze raad specifiek aandacht gevraagd voor een goede ontsluiting

van het gebied waarin toen het hotel was gepland. En daar lijkt nu een oplossing voor gekomen door van locatie te

wisselen.

De nieuwe locatie is niet een probleem in onze ogen. Voorheen was daar ook al sprake van recreatief gebruik in de vorm

van een Stay Okay.

En verkeerskundig lijkt deze oplossing ook beter.

Maar er zijn wel enkele punten waar wij aandacht voor vragen:

Het zorg karakter van een Zorghotel draagt niet bij aan de aantrekkelijkheid van een hotel. zo hebben wij uit bronnen

vanuit de hotelwereld vernomen.

En staat daarmee mogelijk dwars op onze ambitie.

Wij hebben een duidelijke voorkeur voor een gewoon hotel. Met indien nodig een ondergeschikte functie in de zorg.

Maar de stap om het nu direct vrij te geven is wat ons betreft een hele grote. Het is dan immers een definitieve stap.

Met als gevolg dat als er een zorghotel komt die het door zijn verkeerd gekozen entourage niet goed doet.

Dan gaat een recreatief hotel zeker niet meer komen en kunnen wij onze ambities op gebied van Recreatie en Toerisme

als gemeente Rhenen niet meer waarmaken.

Dus waar mogelijk een getrapt proces. Van hotel naar zorghotel pas als dat nodig is.

En bij voorkeur voor de definitieve vrijstelling daarin een rol voor ons college en liever nog voor onze raad.

Dan vraag ik nog extra aandacht voor de verkeersafwikkeling op de nieuwe plaats van de hotel accomodatie.

De inrit van het geplande hotel ligt onderaan de berg daar waar het verkeer met een aanzienlijke snelheid de berg afrijdt

en kruist daarbij ook nog een fietspad.

Graag zien wij daar een goede en veilige oplossing voor.

In 2009 heeft de Rhenense Raad met meerderheid ingestemd met een motie waarin werd bepaald dat de ontsluiting van

het Recreatiegebied Kwintelooijen zou worden afgewikkeld richting de N233.

Een ontsluiting waarop wij al eerder hebben aangedrongen. En ondanks dat het hotel nu los is gekoppeld van

Recreatiegebied Kwintelooijen blijft het probleem daar toch.

Tijdens de Kwintelooijen conferentie zijn door de Provincie toezeggingen gedaan dat zij samen met de gemeente dit

probleem zal oplossen. Deze toezegging of een oplossing vinden wij nog niet terug in het inpassingsplan. De

Portefeuillehouder melde dit al bij aanvang van deze hoorzitting. Wat hem betreft staan deze zaken los van elkaar. Maar

voor de Raad van Rhenen zijn ze sterk met elkaar verbonden. Het betreft één gebied waar nu in één keer alle problemen

moeten worden opgelost. Die van de Landgoedeigenaren maar ok die van de gemeente Rhenen. Graag zien wij

daarvoor alsnog een toevoeging in de stukken. Wij zullen als raad de ontwikkelingen hieromtrent nauwgezet volgen om

zo tot een goede oplossing te komen.

En als laatste vragen wij bij een ontwikkeling in het Bosje van Wartou van woningen zorg te dragen dat in de

voorschriften wordt opgenomen dat er een robuuste groenvoorziening als overgang naar de natuur wordt toegepast.
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Inbreng gemeente Veenendaal op de hooravond voorontwerp inpassingsplan Landgoed Prattenburg gehouden

op 4 april 2016

De heer Doelwijt zet uiteen, dat het voorontwerp in Veenendaal is behandeld. Er is een amendement ingediend en

aangenomen in de raad met een kleine meerderheid van 17 tegen 16 stemmen. Aan het College van B&W is gevraagd

de inhoud van het amendement aan u kenbaar te maken via de zienswijze. Ik constateer dat dit is gebeurd. Wij hebben

daaraan niet veel toe te voegen.

Waar het amendement om draaide is dat in het besluit is opgenomen om de bestemming Zandheuvelweg 5, de

Julianahoeve, te wijzigen en daar drie woningen te bouwen als drager van de inkomsten voor het Landgoed Prattenbrug.

Er loopt in de gemeente Veenendaal nog een aanvraag bij de Monumentencommissie of dit pand een monument is of

niet. De raad heeft bij meerderheid gevonden dat, zolang deze procedure loopt, je het als behoorlijk bestuur niet kan

maken om al nu te besluiten dat het weggaat.

Verder vinden wij het ook van belang dat er wordt gekeken naar het behoud van het waardevolle karakter van het

landelijk- en agrarisch gebied dat wij daar hebben.

Tot slot gaan wij er in principe van uit, dat de provincie de Regeling Ruimte voor Ruimte daar niet ruim toepast en niet

drie- maar twee woningen neerzet.
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Behorend bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpinpassingsplan ‘Landgoed Prattenburg 2016’ 
door Provinciale Staten van Utrecht d.d. 12-12-2016 



Inleiding 
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3:4 van de Algemene 
wet bestuursrecht is het ontwerp van het inpassingsplan ‘Landgoed Prattenburg 2016’ vanaf 9 juni 2016 
gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. 
 
Het ontwerp-inpassingsplan (OIP) is digitaal beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl met de 
IMROcode: NL.IMRO.9926.IP1601Prattenburg-OW01 en via de website www.provincie-
utrecht.nl/bekendmakingen. 
 
Een papieren versie van het OIP heeft van maandag tot en met vrijdag tijdens de gebruikelijke openingstijden ter 
inzage gelegen bij de balie van het servicecentrum van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 in Utrecht,  het 
gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen en het gemeentehuis van Veenendaal, 
Raadhuisplein 1 te Veenendaal.  
 
Van de terinzagelegging is op  8 juni 2016 een kennisgeving gepubliceerd in de Staatscourant, het Provinciaal 
Blad en in de huis-aan-huisbladen: De Veenendaalse Krant en Rhenense Betuwse Courant. 
 
In deze Nota zienswijzen wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 
 
Hoofdstuk 1  Anonimisering van zienswijzen 
 
Hoofdstuk 2  Ingekomen zienswijzen (overzicht) 
 
Hoofdstuk 3  Formele ontvankelijkheid en gegrondverklaring van de zienswijzen 
 
Hoofdstuk 4  Reactie op de zienswijzen, inclusief gegrond- dan wel ongegrondverklaring per ingediende 

zienswijze 
 

Hoofdstuk 5  Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen, dan wel ambtshalve



Hoofdstuk 1  Anonimisering 
 
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om persoonsgegevens 
(zogenaamde NAW-gegevens; naam, adres en woonplaats) van natuurlijke personen te verwerken zonder 
bijvoorbeeld een wettelijke grondslag, dringende noodzaak of toestemming van de betreffende personen. In 
voorliggende “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen” wordt hieraan voldaan door de indieners van 
zienswijzen niet bij naam te noemen. Ook gemachtigden, rechtspersonen of bestuursorganen zijn 
geanonimiseerd weergegeven. 
  



Hoofdstuk 2  Ingekomen zienswijzen 
 
Indiener 1 zienswijze d.d. 18 juni 2016, ingekomen brief bij Provincie Utrecht, d.d.16 juni 2016; 
 
Indiener 2  zienswijze d.d. 17 juni 2016, ingekomen faxbericht bij Provincie Utrecht d.d. 17 juni  
  2016; 
 
Indiener 3 zienswijze d.d. 12 juli 2016, ingekomen per brief bij de Provincie Utrecht d.d. 15 juli  
  2016; 
 
Indiener 4 zienswijze d.d. 18 juli 2016, ingekomen per email bij de Provincie Utrecht d.d. 18 juli  
  2016; 
 
Indiener 5 zienswijze d.d.18 juli 2016, ingekomen per email bij de Provincie Utrecht d.d. 18 juli  
  2016.  



Hoofdstuk 3  Ontvankelijkheid en gegrondverklaring van zienswijzen 
 
Ontvankelijkheid 
Volgens artikel 3.16 van de Algemene wet bestuursrecht dienen zienswijzen binnen de daarvoor gestelde termijn 
van zes weken te zijn ingediend. De termijn liep van donderdag 9 juni tot en met woensdag 20 juli 2016. 
Algemene hoofdregel is dat belanghebbenden zelf zorg dienen te dragen voor het op tijd indienen van hun 
zienswijzen. 
Bij de formele ontvankelijkheid wordt bij de verzending per post de zogenaamde “verzend-theorie” gehanteerd: 
hierbij is het poststempel in beginsel bepalend voor de vraag of een zienswijze tijdig per post is bezorgd. 
Ingevolge artikel 6:9, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is bij verzending per post een zienswijze tijdig 
ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop 
van de termijn is ontvangen. 
De ingediende zienswijzen zijn, mede gelet op de verzendtheorie, allen ontvankelijk. 
 
Gegrondverklaring 
Een inpassingsplan bestaat uit een verbeelding (kaart) en regels. Het plan wordt vergezeld door een toelichting. 
Elke zienswijze wordt gegrond of ongegrond verklaard. Indien onze reactie niet leidt tot een wijziging van het 
inpassingsplan, dan wordt de zienswijze ongegrond verklaard. Een zienswijze die leidt tot een wijziging van de 
toelichting (of bijlagen) van het plan, wordt eveneens ongegrond verklaard omdat de toelichting (of bijlagen) 
juridisch niet bindend zijn. Indien een zienswijze leidt tot een wijziging van de regels of de verbeelding van het 
inpassingsplan, die juridisch wél bindend zijn, dan zal deze gegrond worden verklaard. 
In hoofdstuk 5 worden alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan weergegeven, waarbij 
onderscheid is gemaakt tussen wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen (paragraaf 5.1) en ambtshalve 
wijzigingen (paragraaf 5.2).   



Hoofdstuk 4  Reactie op de zienswijzen 
 
In dit hoofdstuk worden de ingediende zienswijzen behandeld en van een reactie voorzien.  
 
Locatie Juliahoeve = 1 
Locatie Bosje van Wartou = 2 
Locatie Eikelkamp = 3 
Locatie Schupse Bos = 3A 
 

Nr In-
die
ner 

Loc
atie 

Samenvatting 
ingekomen reactie 

Reactie van het college Conclusie 

1 1 1 Indiener is het er niet 
mee eens dat de 
Juliahoeve wordt 
omgevormd tot een 
woonzorgaccomodatie. 

Het voorliggende plan bevat regels die realisatie van 
drie woningen met een gemeenschappelijke schuur 
toestaat. Binnen de regels van het inpassingsplan is 
realisatie van een woon-zorgaccomodatie niet 
toegestaan.  

Ongegrond 

2 1 1 De bestemmingswijziging 
van de Juliahoeve doet 
geen recht aan 
verzoeken tot 
bestemmingswijziging 
buiten de rode contour in 
het verleden en schept 
een precedent voor 
verzoeken tot 
bestemmingswijziging 
buiten de rode contour in 
de toekomst. 

Op welke bestemmingswijziging in het verleden 
buiten de rode contour spreker doelt weten wij niet. 
Vermoedelijk doelt inspreker op het toestaan van 
meer bebouwing buiten de rode contour. In dit geval 
is daar geen sprake van. Waar op een tweetal 
locaties bebouwing staat of stond, wordt of is 
bebouwing afgebroken en deze wordt op een drietal 
locaties herbouwd, waarbij een functiewijziging 
plaatsvindt.  Er is geen sprake van een precedent 
voor het toestaan van meer bebouwing buiten de rode 
contour.   

Ongegrond 

3 2 2 Indiener maakt bezwaar 
tegen de komst van 4 
woningen met 
bijgebouwen conform de 
regels in art. 8, Wonen 2. 
In plaats van 4 
recreatiewoningen met 
een inhoud van 1000 m3 
in de eerste versie van 
het voorontwerp-
Inpassingsplan, komen er 
nu 4 woningen met 
bijgebouwen van 4320 
m3. 

Indiener van de zienswijze woont op circa 65 meter 
van het plandeel. Er is besloten om 4 permanente 
woningen mogelijk te maken in het Bosje van Wartou 
i.p.v. 4 recreatiewoningen i.v.m. de zoektocht naar het 
vinden van economische dragers voor het landgoed. 
Er wordt geen 4320 m3 aan woningen en 
bijgebouwen gerealiseerd. De woningen bedragen  
2400 m3 en de bijgebouwen 1440 m3, in totaal 
maximaal 3840 m3. Daarnaast is het verschil tussen 
een recreatiewoning en een permanente woningen 
vanuit ruimtelijk optiek nihil. Beide soorten woningen 
zijn ruimtelijk aanvaardbaar en leiden niet tot 
onaanvaardbare gevolgen ten aanzien van 
omgevingsaspecten.   

Ongegrond 

4 2 2 Geen onderbouwing in 
het plan waarom de 
economische dragers tov 
de eerste versie van het 
voorontwerp zijn 
gewijzigd. 

Het klopt dat in de toelichting geen onderbouwing is 
gegeven waarom de eerste versie van het 
voorontwerpinpassingsplan niet verder in procedure is 
gebracht. Dit is niet opgenomen omdat het 
voorliggende inpassingsplan enkel betrekking heeft 
op de daarin voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingen 
en niet op ontwikkelingen, waarvan in een vorige 
voorontwerpversie van het plan sprake was.  

Ongegrond 
 

5 2 2 Het vrij uitlopen op het 
Landgoed wordt nu 
belemmerd door een hek. 
Indiener vraagt of dit niet 
in strijd is met de NSW.  

Het hek waar indiener naar verwijst staat niet op 
gronden van het landgoed Prattenburg. Aanvullend 
merken wij op dat het inpassingsplan geen 
openstelling van paden regelt. Door het voorliggende 

Ongegrond 
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Reactie van het college Conclusie 

plan vast te stellen zal er geen strijd zijn met de NSW-
voorwaarden. 
Terzijde wordt voorts opgemerkt dat het Landgoed de 
status heeft van een opengesteld landgoed volgens 
de NSW. Van het landgoed is momenteel 405,46 ha 
opengesteld. Voor een opengesteld landgoed 
bedraagt het minimumvereiste aantal meters 
padlengte per ha 50 meter voor bos en 25 meter voor 
overige terreinen, zoals landbouwterreinen, 
natuurterreinen en overige terreinen. Op het landgoed 
zijn veel meer paden openbaar toegankelijk dan het 
minimumvereiste. Aan het minimumvereiste wordt 
voldaan. 

6 2 2 Hoe is de wederkerigheid 
vastgelegd of hoe wordt 
deze vastgelegd? 

De wederkerigheid is vastgelegd in het convenant 
Prattenburg uit 2011 tussen het landgoed, de provincie en 
de gemeenten Rhenen en Veenendaal dat met het 
realiseren van de economische dragers het landgoed 
duurzaam in stand wordt gehouden en openbaar 
toegankelijk blijft. 

Ongegrond 

7 2 2 De planschade mist in 
het plan. 

We hebben een planschaderisicoanalyse laten 
uitvoeren en daaruit blijkt dat de kans op planschade 
nihil is. Het planschaderisico staat de uitvoerbaarheid 
van het inpassingsplan overigens niet in de weg. Ten 
aanzien van planschade als gevolg van het 
inpassingsplan kan pas na het onherroepelijk worden 
van het inpassingsplan een afzonderlijke procedure 
worden gevolgd. 

Ongegrond 

8 2 2 De regels onder 8.2.2 zijn 
in strijd met het huidige 
bestemmingsplan. 

Dat is correct. De vigerende bestemming is Bos. Het 
inpassingsplan is juist bedoeld om de bestemming 
‘wonen’ op deze locatie mogelijk te maken. Het 
inpassingsplan komt in de plaats van het huidige 
bestemmingsplan.   

Ongegrond 

9 2 2 In het plan wordt 
gesproken van zowel m2 
als m3. Dit is verwarrend. 
Daarnaast biedt dit de 
mogelijkheid om lage 
huizen te bouwen met 
een zeer groot oppervlak.  

We hebben voor wat betreft de bestemmings-
planmethodiek aangesloten bij de standaardregels 
van de gemeente Rhenen en Veenendaal. Op basis 
van dit inpassingsplan zullen de gemeenten per 
locatie Beeldkwaliteitsplannen  door de Raden laten 
vaststellen, als onderdeel van de Welstandsnota, 
waarin nadere regels worden gesteld.  
Om het bouwen met een zeer groot oppervlak uit te 
sluiten zullen we de regels aanpassen. Hierbij zullen 
we een maximale maatvoering voor het oppervlakte 
van de te realiseren woningen opnemen.   

Gegrond 
Artikel 8.2.1 onder  
d wordt als volgt 
gewijzigd: 
d. de maximale 
oppervlakte van  
een woning mag 
niet meer bedragen 
dan 120 m2. 
 

10 2 2 Onderbouwing waarom 
de totale oppervlakte van 
4 woningen 800 m2 
bedraagt is onduidelijk. 

De benoeming van de 800 m2 is een globale maat die 
gebaseerd is op de gebruikelijke inhoudsmaten voor 
woningen in het buitengebied in Rhenen van 600 m3. 
Omgerekend naar m2 betreft dit ongeveer 120 m2 
voor één woning en 80 m2 voor een bijgebouw dus in 
totaal ongeveer 800 m2. 

Ongegrond 

11 2 2 Indiener ziet het gevaar 
dat de woningen in de 
toekomst vergunningsvrij 

De gemeente en provincie hebben geen invloed op 
vergunningsvrij bouwen. Dit is vastgelegd in het 
Besluit omgevingsrecht en geldt voor alle 

Ongegrond 
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kunnen worden 
uitgebreid. 

vergunningsvrije bouwwerken in Nederland. Ook als 
deze vergunningsvrijebouwwerken ter plaatse zullen 
worden gerealiseerd bestaat daar vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar tegen. 

12 2 2 De woningen tasten de 
kwaliteit van het landelijk 
gebied aan omdat ze 
buiten de rode contour 
worden gebouwd. 

Niet alle woningen die buiten de rode contour worden 
gebouwd leiden tot aantasting van de kwaliteit van het 
landelijke gebied.  De kwaliteit van het landelijke 
gebied wordt gelet op de aard en omvang van de 
ontwikkeling en de daarbij in de regels gestelde 
randvoorwaarden, niet aangetast door de realisatie 
van de nieuwe woningen. 

Ongegrond 

13 2 2 Omdat de woningen op 
korte afstand (52 m) van 
de woning van de 
indiener worden 
gebouwd zal het 
woon/leefklimaat worden 
aangetast. 

De woning van reclamant ligt op ca 65 meter van de 
nieuw te bouwen woningen. De ontwikkeling is 
kleinschalig. Er is nauwelijks sprake van extra verkeer 
en het verkeer komt niet langs de woning van 
indiener. Gelet op de afscherming van de woningen 
met een ruime en dichte bosrand zijn wij van mening 
dat het woongenot van bezwaarmaker niet zal worden 
aangetast. Ook het uitzicht vanuit de woning van 
indiener zal niet worden belemmerd en er zal geen 
licht in de woning van indiener worden ontnomen.  

Ongegrond 

14 2 2 De bosrand van 10 meter 
vindt indiener te beperkt 
en de vraag is of de 
beschreven 
onderbegroeiing wel 
gerealiseerd wordt.  

De landgoedeigenaren hebben inmiddels al 
onderbegroeiing ingeplant. 
In artikel 8.3.2 is een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen waarmee is geborgd dat de woningen 
pas in gebruik genomen mogen worden op het 
moment dat de onderbegroeiing is gerealiseerd. 
Tevens moet deze begroeiing in stand worden 
gehouden.  

Ongegrond.  
 

15 2 2 De financiële 
onderbouwing ontbreekt 
in het plan. 

De financieel-economische uitvoerbaarheid van de 
voorgestane ontwikkelingen is in hoofdstuk 7 van de 
toelichting van het ontwerpinpassingsplan  
beschreven. Omdat meerdere indieners opmerkingen 
hebben over deze paragraaf zullen we de paragraaf 
als volgt verduidelijken. 
Hoofdstuk 7 Financieel-economische uitvoerbaarheid 
7.1 Kostenverhaal 
Uitgangspunt voor de beoogde ontwikkelingen op het 
landgoed is dat deze voor de provincie 
budget-neutraal worden ontwikkeld. Op basis van 
artikel 6.25 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) treden provinciale staten in de bevoegdheid 
van de gemeenteraad wanneer afdeling 6.4 van de 
Wro over grondexploitatie van toepassing is op de 
vaststelling van een inpassingsplan zoals bedoeld in 
artikel 3.26 eerste lid van de Wro. Dit inpassingsplan 
maakt realisering mogelijk van bouwplannen op de 
locaties 1 (Juliahoeve), 2 (Bosje van Wartou) en 3 
(Eikelkamp) op het landgoed Prattenburg in de 
gemeente Rhenen en Veenendaal. Deze 
ontwikkelingen betreffen bouwplannen die zijn 
opgenomen in de kostensoortenlijst uit artikel 6.2.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
Uitgangspunt van het wettelijk stelsel van 
kostenverhaal is dat in beginsel door de 

Ongegrond 
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planvaststeller een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld om tot 
kostenverhaal te komen. Deze verplichting vloeit voort 
uit artikel 6.12 eerste lid van de Wro. Bij het voldoen 
aan de in het tweede lid onder a t/m c van dit 
artikel genoemde voorwaarden kan vaststelling van 
een exploitatieplan achterwege blijven. Aangezien 
een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 eerste 
lid van de Wro met de initiatiefnemer is aangegaan 
(een zogenoemde anterieure overeenkomst), is 
kostenverhaal van de grondexploitatie van de in dit 
inpassingsplan begrepen gronden anderszins 
verzekerd. Nu op deze wijze wordt voldaan aan de 
voorwaarde onder a en de voorwaarden genoemd 
onder b en c niet van toepassing zijn, kan vaststelling 
van een exploitatieplan achterwege blijven. Deze 
anterieure overeenkomst heeft betrekking op 
bouwplannen die zijn opgenomen in de hiervoor 
genoemde kostensoortenlijst en betreffen genoemde 
locaties. De overeenkomst heeft eveneens betrekking 
op de inzet van financiële middelen door de 
initiatiefnemer ten behoeve van onderhoud en beheer 
van het landgoed Prattenburg, waarmee ook het 
belang van openstelling van dit landgoed voor het 
publiek wordt gediend. 
 
7.2 Economische uitvoerbaarheid 
De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen 
om de voorgestane ontwikkeling te kunnen 
realiseren. De planologische ontwikkeling leidt tot een 
waardevermeerdering van de grond. De kosten 
die initiatiefnemer maakt zijn een investering ten 
einde de waardevermeerdering te kunnen realiseren. 
Wanneer de kosten en opbrengsten naast elkaar 
worden gelegd is er sprake van een positief saldo. 
Dit positieve saldo zal door de initiatiefnemer worden 
ingezet ter dekking van het beheer en onderhoud van 
het landgoed. Hiermee wordt behoud en openstelling 
van het landgoed gewaarborgd. Er zijn geen 
onvoorziene hoge kosten te verwachten. Ook is er 
geen sprake van onzekere financiële 
bijdragen van anderen.  
Mede gelet op de in paragraaf 7.1 genoemde 
anterieure overeenkomst, is de financieel-
economische haalbaarheid als bedoeld in artikel 
3.1.6. eerst lid onder f van het Bro voldoende 
verzekerd. 

16 2 2 Indiener verzoekt om 
openheid van de 
anterieure overeenkomst 
en het financiële aspect 
van het plan. 

Zie hiervoor onze reactie onder punt 15. De 
anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke 
overeenkomst tussen de provincie en het landgoed, 
waarin de grondexploitatie wordt geregeld incl. de 
afspraken welke kosten daarbij voor rekening van het 
landgoed komen. De inhoud van deze overeenkomst 
maken wij niet openbaar bekend. Volgens artikel 6.24 
van de Wet ruimtelijke ordening dienen wij alleen 
bekend te maken dát wij een anterieure 
overeenkomst in het kader van het inpassingsplan 

Ongegrond. 
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hebben afgesloten. Dit hebben wij in oktober 2016 in 
het Provinciaal Blad gepubliceerd.   

17 2 2 Er vindt aantasting van 
een kwetsbaar gebied 
plaats. 

Wij hebben de aanwezige waarden van bomen en 
bosschages in onze afweging betrokken. Daarbij 
hebben we besloten om een deel van geldende 
bouwrechten gelegen in de Ecolologische 
Hoofdstructuur (locatie Eikelkamp) te verplaatsen 
naar gronden gelegen buiten de EHS (locatie Bosje 
van Wartou). Het doel daarvan is om de 
natuurwaarden in de EHS te herstellen.     

Ongegrond 

18 2 2 Indiener vreest voor 
waardevermindering van 
zijn woning en verzoekt 
op zoek te gaan naar 
alternatieve locaties waar 
minder planschade te 
verwachten is. 

Er is op het landgoed geen alternatieve locatie meer 
voorhanden waar 4 woningen kunnen worden 
gerealiseerd omdat alle gronden, behalve het Bosje 
van Wartou, zoveel landschappelijke-  en natuur-
waarde hebben dat ze tot de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) behoren. Ten aanzien van de 
opmerking over planschade verwijzen wij naar onze 
reactie hierboven onder punt 7. 

Ongegrond 

19 2 2 Indiener verzoekt het 
plan niet vast te stellen 
dan wel aan te passen 
aan zijn zienswijze. 

Wij hebben hiervoor gemotiveerd waarom wij vinden 
dat enkele bezwaren van indiener gegrond zijn en 
waarom enkele ongegrond zijn. Wij zullen het plan 
mbt de gegronde zienswijzen nr. 9 aanpassen en met 
betrekking tot de overige ingediende zienswijzen 
ongegrond verklaren. 

Gegrond voor wat 
betreft nr 9 en 
voor het overige 
ongegrond.   

20 3 2 Indiener verwijst naar zijn 
inspraakreactie die hij in 
het kader van het tweede 
voorontwerpinpassings-
plan kenbaar heeft 
gemaakt. 
Er wordt bezwaar 
gemaakt tegen de voor-
gestelde bouw van 4 
woningen in het Bosje 
van Wartou omdat dit het 
woongenot van bezwaar-
maker zou aantasten.  

De woning van indiener ligt op ca 50 meter van de 
planlocatie. De ontwikkeling is kleinschalig. Er is 
nauwelijks sprake van extra verkeer. Gelet op de 
afscherming van de woningen met een ruime en 
dichte bosrand zijn wij van mening dat het woongenot 
van bezwaarmaker niet zal worden aangetast. Ook 
het uitzicht vanuit de woning van indiener zal niet 
worden belemmerd en er zal geen licht in de woning 
van indiener worden ontnomen. 

Ongegrond 

21 3 2 De bouw van 4 woningen 
in het Bosje van Wartou 
zou tot ongewenste 
verstening van het 
landelijke gebied leiden.   

Bij de beoordeling van de bouwmogelijkheden op het 
landgoed is uitgegaan van het principe van 
uitwisselbaarheid van aanwezige bebouwing, waarbij 
het Landgoed als één geheel is beschouwd. Wat op 
de ene locatie is/wordt afgebroken zal op een andere 
locatie worden herbouwd. Er vindt dus geen verdere 
verstening van het landelijke gebied plaats. 
De beoogde bebouwing op deze plaats is ruimtelijk 
aanvaardbaar. 

 Ongegrond 

22 3 2 Indiener kan zich niet 
verenigen met het 
uitgangspunt dat er in het 
Bosje van Wartou 
financiële dragers 
gecreëerd zouden 

Wij hebben met de betrokken partijen, de gemeenten 
Rhenen en Veenendaal en de landgoedeigenaar, 
naar geschikte locaties op het landgoed gekeken om 
financiële dragers te creëren. 
Het Bosje van Wartou betreft geen landschappelijk 
waardevolle locatie en behoort niet tot de Ecologische 

Ongegrond 
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moeten worden ivm het 
onderhoud en openbaar 
toegankelijk houden van 
het landgoed. Naar de 
mening van bezwaarma- 
ker zijn daarvoor op het 
landgoed voldoende 
andere mogelijkheden.  

Hoofdstructuur. Om die reden is deze locatie door 
partijen geschikt bevonden om enkele woningen te 
realiseren.     

23 3 2 Indiener is tegen iedere 
vorm van wijziging van 
de bestemming van het 
Bosje van Wartou.  

Van deze opmerking hebben we kennis genomen. Ongegrond 

24 4 2 Indiener maakt bezwaar 
tegen de komst van 4 
woningen met bijgebou-
wen conform de regels in 
art. 8, Wonen 2. In plaats 
van 4 recreatiewoningen 
met een inhoud van 1000 
m3 komen er nu 4 wonin-
gen met bijgebouwen van 
4320 m3.   

Zie hiervoor onze reactie onder punt 3. Ongegrond 

25 4 2 Indiener stelt geen 
bezwaar te hebben tegen 
de bouw van 4 duurzame 
recreatiewoningen zoals 
aangegeven in het be-
stemmingsplan onder 
artikel 17.2, waarin 
bepaald is dat de 
recreatiewoningen een 
inhoud van 250 m3 
mogen hebben. 

Wij merken op dat in het voorliggend inpassingsplan 
geen mogelijkheid wordt geboden om duurzame 
recreatiewoningen te realiseren. Van deze 
mogelijkheid is in een eerder opgesteld voorontwerp-
inpassingsplan sprake geweest, maar daarna is een 
nieuw inpassingsplan gemaakt met een andere 
invulling van functies op de drie ontwikkellocaties. 
Indien bezwaarmaker bedoelt dat hij geen bezwaar 
heeft tegen de bouw van 4 recreatiewoningen i.p.v. 4 
permanente woningen verwijzen wij naar onze reactie 
op dit bezwaar zoals verwoord onder punt 3.      

Ongegrond 

26 4 2 Het voorliggende plan 
heeft tot doel om 
economische dragers 
voor het landgoed te 
creëren. Volgens 
bezwaarmaker ontbreekt 
de economische 
onderbouwing van de 
voorgestelde ruimtelijke 
ontwikkelingen.   

Het klopt dat het voorliggende plan als doel heeft om 
economische dragers voor het landgoed te creëren 
maar er hoef niet in het inpassingsplan onderbouwd 
worden in welke mate deze economische dragers 
bijdragen in de instandhouding van het landgoed.  
Naast deze ontwikkelingen zijn er nog meer dragers 
die er voor zorgen dat het landhgoed langdurig in 
stand kan worden gehouden, maar daar gaat het 
inpassingsplan niet over. 

Ongegrond 

27 4 2 Het bevreemdt indiener 
dat de economische 
dragers in het 
voorliggende plan zijn 
veranderd ten opzichte 
van het vorige 
inpasssingsplan. Een 
onderbouwing daarvoor 
ontbreekt. 

Zie hiervoor onze reactie onder punt 4. Ongegrond 
 



Nr In-
die
ner 

Loc
atie 

Samenvatting 
ingekomen reactie 

Reactie van het college Conclusie 

28 4 2 De realisatie van 4 
woningen in het Bosje 
van Wartou zal leiden tot 
planschade. Een para-
graaf over planschade 
ontbreekt volgens 
indiener.  

Zie hiervoor onze reactie onder punt 7. Ongegrond 

29 5 1 Indiener is van mening 
dat het aantal te bouwen 
woningen op de locatie 
Juliahoeve zou moeten 
worden teruggebracht 
van 3 naar 1 woning. In 
verband met de land-
schappelijke waarde van 
het gebied is maximaal 1 
woning voldoende.   

Het voorliggende plan heeft tot doel om economische 
dragers voor het landgoed te creëren, zodat dit 
langdurig en openbaar toegankelijk in stand kan 
worden gehouden. 
De realisatie van 1 woning levert onvoldoende 
financiële middelen op voor de landgoedeigenaar. 
Gelet op de aanwezige bebouwing en wat er ter 
plaatse uit landschappelijk oogpunt inpasbaar is, zijn 
3 woningen op de voorgestelde locatie aanvaardbaar.  

Ongegrond 

30 5 1 De Juliahoeve is gelegen 
in het overgangsgebied 
tussen de bebouwde kom 
en het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug. De 
provincie moet rekening 
houden met het 
Landschapsontwikkelings
plan Veenendaal. Daarin 
staat dat het gebied 
‘grote natuurpotenties en 
recreatieve waarde als 
uitloopgebied voor de 
bevolking van 
Veenendaal heeft’ en ‘dat 
gestreefd wordt naar 
uitbreiding van de 
wandelpaden en 
kleinschalige recreatieve 
voorzieningen’. 

Juist omdat de gronden van het landgoed Prattenburg 
zo waardevol zijn uit recreatief oogpunt, is het 
belangrijk dat de mogelijk gemaakte ontwikkelingen in 
het inpassingsplan worden gerealiseerd, om zo voor 
het landgoed economische dragers te realiseren. Als 
het landgoed geen economische dragers kan 
realiseren, zullen de wandelpaden niet onderhouden 
kunnen worden en zullen deze in de toekomst niet 
meer openbaar toegankelijk zijn. De realisatie van 
een kleinschalige recreatieve voorziening als 
economische drager is op een andere locatie dan de 
Juliahoeve onderzocht, maar dit blijkt uit financieel 
oogpunt niet haalbaar te zijn.  
Grote natuurpotenties worden niet geschaad door 
uitvoering van de voorgestelde ontwikkeling. De 
houtwallen aan de oost- en westkant van het perceel 
zullen worden beschermd in dit inpassingsplan en 
aan de zuidzijde blijft de bestaande groenstrook 
gehandhaafd.  

Ongegrond 

31 5 1 Nieuwbouw van 
woningen moet volgens 
de provincie binnen de 
rode contour 
plaatsvinden en nu maakt 
de provincie zelf een plan 
waarbij realisatie van 3 
woningen in het 
buitengebied zal 
plaatsvinden. De stukken 
die onbebouwd zijn 
moeten dat blijven.   

Het is correct dat volgens het provinciale ruimtelijke 
beleid geen nieuwbouw van woningen buiten de rode 
contour is toegestaan op locaties die onbebouwd zijn. 
In dit specifieke geval gaat het om een locatie waar 
bebouwing aanwezig is. Er staat voormalige 
agrarische bebouwing, die afgebroken wordt. Er zal 
herbouw plaatsvinden met een nieuwe functie.  
Daarnaast is op het landgoed gebruik gemaakt van 
uitwisselbaarheid van bestaande m2 en functies. Wat 
op de ene locatie wordt afgebroken wordt op een 
andere locatie teruggebouwd.  

Ongegrond 
 

32 5 1 In dezelfde zone 
bevinden zich twee 
andere landgoederen. 

De gronden van de andere landgoederen vallen 
buiten het kader van het voorliggende inpassingsplan. 

Ongegrond 



Nr In-
die
ner 

Loc
atie 

Samenvatting 
ingekomen reactie 

Reactie van het college Conclusie 

Voorkomen moet  
worden dat deze 
landgoederen ook 
gunsten gaan claimen en 
in dit gebied willen gaan 
bouwen.  

Om die reden nemen we de opmerking voor 
kennisgeving aan. 

33 5 1 Tussen de Zand-
heuvelweg en de 
Dijkstraat is nog slechts 
één wandelronde 
mogelijk. De verbinding 
tussen de Cuneraweg en 
dit bosje is door het 
toedoen van de provincie 
weggenomen.  

Deze opmerking heeft geen betrekking op de gronden 
die zijn gelegen in het voorliggende inpassingsplan. 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.   

Ongegrond 

34 5 1 De afwatering van het 
terrein van de Juliahoeve 
is slecht. In de 
Reactienota Voor-
ontwerpinpassingsplan 
‘Landgoed Prattenburg’ 
wordt op dit bezwaar 
gereageerd door te 
stellen dat hiernaar 
gekeken zal worden bij 
de aanvraag van een 
omgevingsvergunning. 
Deze toetsing dient 
volgens indiener plaats te 
vinden voordat het 
inpassingsplan definitief 
is.  

Op dit moment zijn de watergangen/greppels in de 
omgeving van deze locatie drooggevallen. 
Grondwaterstanden fluctueren op de flank van de 
Utrechtse Heuvelrug. Initiatiefnemer zal in overleg 
met de gemeente het vloerpeil van de woningen 
moeten bepalen om zo voldoende ontwaterings-
diepte  te creëren bij de nieuw te bouwen woningen. 
Bij het bouwen met een kelder bij de woning is het 
van belang te zorgen dat het een waterdichte kelder 
is.  
Het Waterschap heeft vooralsnog aangegeven dat er 
geen belemmeringen zijn om ter plaatse van de 
bestaande voormalige bedrijfsbebouwing 3 woningen 
te realiseren.     
 
 

Ongegrond 

35 5 1 Indiener is van mening 
dat in het inpassingsplan 
vastgelegd moet worden 
dat de nieuwe bewoners 
het halfopen karakter van 
het gebied in stand 
moeten houden. Dus 
geen aarden wallen, 
schuttingen en dichte 
hagen, geen extra 
garage voor een auto, of 
schuur voor een 
grasmachine.  

De gemeente zal een Beeldkwaliteitsplan als 
onderdeel van de Welstandsnota door de Raad laten 
vaststellen, waarin aangegeven wordt hoe de 
beeldkwaliteit van het betreffende perceel eruit zal 
komen te zien. Hierin zullen elementen als 
bijvoorbeeld behoud van het halfopen karakter van 
het gebied een plek krijgen. Voor wat betreft het 
bezwaar dat er geen extra garage mag komen voor 
een auto, of schuur voor een grasmachine merken wij 
op dat op er volgens de planregels één 
gemeenschappelijke schuur mag worden 
gerealiseerd. Ook de bestaande houtwallen worden in 
dit inpassingsplan beschermd. Ten aanzien van 
vergunningvrije bouwwerken merken wij op dat deze 
zijn geregeld in het Besluit omgevingrecht. Dit besluit 
geldt voor alle vergunningvrije bouwwerken in 
Nederland en daar heeft de provincie geen 
zeggenschap over.   

Ongegrond 

36 5 1 Indien er extra woningen 
gebouwd worden, dienen 

Voor de realisatie van economische dragers op het 
landgoed is in eerste instantie niet gekeken naar 

Ongegrond 
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deze langs het afgesloten 
gedeelte van de 
Cuneraweg te worden 
gerealiseerd. De 
noordzijde van de weg 
ligt buiten de EHS en 
tussen de bestaande 
bebouwing is nog ruimte 
voor extra woningen.  

onbebouwde locaties, maar naar locaties waar al 
bebouwing aanwezig was die niet meer gebruikt 
wordt/werd. Deze is gevonden op o.m. de locatie van 
de Juliahoeve. Hier staat voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing die niet in gebruik is, waardoor aan 
deze locatie een andere functie gegeven kan worden.   

37 5 1 De rode draad van de 
nieuwbouwplannen is dat 
deze zo ver mogelijk van 
het kasteel zijn gelegen 
en daarmee zo dicht 
mogelijk bij de 
omwonenden in de 
uitloop van de bebouwde 
kom. 

De rode draad van de zoektocht naar economische 
dragers is geweest om te bezien of er locaties op het 
landgoed waren waar al bebouwing aanwezig was, 
die niet meer voor de oorspronkelijk bedoelde functie 
werd gebruikt. De Juliahoeve staat al geruime tijd 
leeg en was om die reden een geschikte locatie om 
een andere functie aan te geven.  

Ongegrond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Hoofdstuk 5  Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen, dan wel ambtshalve  
 
Het ontwerpplan zal naar aanleiding van zienswijzen dan wel ambtshalve als volgt worden aangepast. 
 
1. Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen: 
 
Regels: 
 
Artikel 1 begrippen: 
Toevoegen begrip onderbegroeiing in verband met voorwaardelijke verplichting in artikel 8. 
 
Onderbegroeiing: een groene zoom van (kleine) bomen, planten en ander opgaand groen.  
 
 
Artikel 8 Wonen 2 
In verband met de mogelijkheid om over een groot oppervlakte een woning te kunnen realiseren met een 
inhoudsmaat van 600 m3  wordt de inhoudsmaat veranderd in een maximale oppervlaktemaat.  
 
Artikel 8.2.1 onder d wordt als volgt gewijzigd: 
d. de maximale oppervlakte van een woning mag niet meer bedragen dan 120 m2. 
 
 
Toelichting: 
Omdat meerdere indieners opmerkingen hebben over de paragraaf Financieel-economische uitvoerbaarheid 
zullen we de paragraaf als volgt verduidelijken. 
 
Hoofdstuk 7 Financieel-economische uitvoerbaarheid 
7.1 Kostenverhaal 
Uitgangspunt voor de beoogde ontwikkelingen op het landgoed is dat deze voor de provincie 
budget-neutraal worden ontwikkeld. Op basis van artikel 6.25 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
treden provinciale staten in de bevoegdheid van de gemeenteraad wanneer afdeling 6.4 van de Wro over 
grondexploitatie van toepassing is op de vaststelling van een inpassingsplan zoals bedoeld in artikel 3.26 eerste 
lid van de Wro. Dit inpassingsplan maakt realisering mogelijk van bouwplannen op de locaties 1 (Juliahoeve), 2 
(Bosje van Wartou) en 3 (Eikelkamp) op het landgoed Prattenburg in de gemeente Rhenen en Veenendaal. Deze 
ontwikkelingen betreffen bouwplannen die zijn opgenomen in de kostensoortenlijst uit artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). 
Uitgangspunt van het wettelijk stelsel van kostenverhaal is dat in beginsel door de planvaststeller een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld om tot kostenverhaal te komen. Deze verplichting vloeit voort 
uit artikel 6.12 eerste lid van de Wro. Bij het voldoen aan de in het tweede lid onder a t/m c van dit 
artikel genoemde voorwaarden kan vaststelling van een exploitatieplan achterwege blijven. Aangezien 
een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 eerste lid van de Wro met de initiatiefnemer is aangegaan (een 
zogenoemde anterieure overeenkomst), is kostenverhaal van de grondexploitatie van de in dit inpassingsplan 
begrepen gronden anderszins verzekerd. Nu op deze wijze wordt voldaan aan de voorwaarde onder a en de 
voorwaarden genoemd onder b en c niet van toepassing zijn, kan vaststelling van een exploitatieplan achterwege 
blijven. Deze anterieure overeenkomst heeft betrekking op bouwplannen die zijn opgenomen in de hiervoor 
genoemde kostensoortenlijst en betreffen genoemde locaties. De overeenkomst heeft eveneens betrekking op de 
inzet van financiële middelen door de initiatiefnemer ten behoeve van onderhoud en beheer van het landgoed 
Prattenburg, waarmee ook het belang van openstelling van dit landgoed voor het publiek wordt gediend. 
 
7.2 Economische uitvoerbaarheid 
De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen om de voorgestane ontwikkeling te kunnen 
realiseren. De planologische ontwikkeling leidt tot een waardevermeerdering van de grond. De kosten 
die initiatiefnemer maakt zijn een investering ten einde de waardevermeerdering te kunnen realiseren. 
Wanneer de kosten en opbrengsten naast elkaar worden gelegd is er sprake van een positief saldo. 
Dit positieve saldo zal door de initiatiefnemer worden ingezet ter dekking van het beheer en onderhoud van het 
landgoed. Hiermee wordt behoud en openstelling van het landgoed gewaarborgd. Er zijn geen onvoorziene hoge 
kosten te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële 
bijdragen van anderen.  
Mede gelet op de in paragraaf 7.1 genoemde anterieure overeenkomst, is de financieel-economische 
haalbaarheid als bedoeld in artikel 3.1.6. eerst lid onder f van het Bro voldoende verzekerd. 
 
 
 



2. Ambtshalve wijzigingen: 
 
Regels: 
Algemeen: 
De IMRO-IDN moet aangepast worden bij vaststelling.  
 
De IMRO-IDN wordt gewijzigd in: NL.IMR0.9926.IP1601Prattenburg-VA01. 
 
Artikel 3 Bos 
3.1.1. onder l wordt als volgt aangepast: ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' tevens voor één 
ontsluitingsweg per aanduidingsvlak met een maximum breedte van 6,5 meter; 
 
Artikel 5 Horeca 
Om de onduidelijkheid over de aanleg van een terras bij het geplande hotel uit te sluiten wordt de redactie van 
artikel 5 Horeca aangevuld met het woord ‘terras’. 
 
5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a.  een horecabedrijf in de vorm van een (zorg)hotel, met maximaal 140 hotelkamers met 
 bijbehorende functies, zoals restaurant, receptie, terras, zalen, fitness, zwembad en keuken. 
 
Artikel 7 Wonen 1 
In verband met de mogelijkheid om over een groot oppervlakte een woning te kunnen realiseren met een 
inhoudsmaat van 600 m3  wordt de inhoudsmaat veranderd in een maximale oppervlaktemaat. Daarnaast dienen 
er op de locatie Juliahoeve 3 woningen gerealiseerd te worden. In verband hiermee moet de regel dat het aantal 
woningen niet meer mag bedragen dan 3 woningen worden gewijzigd.   
 
Artikel 7.2.1 onder b wordt als volgt gewijzigd: 
b. het aantal woningen mag niet meer en niet minder bedragen dan 3 woningen; 
 
Artikel 7.2.1 onder d wordt als volgt gewijzigd: 
d. de maximale oppervlakte van de drie woningen mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 360 m2 
 
Artikel 7.2.2 onder b wordt als volgt gewijzigd: 
De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter. 
 
Verbeelding: 
Ter hoogte van de entree van het hotel aan de Veenendaalsestraatweg 65 in Rhenen de functieaanduiding ‘os’ 
(ontsluiting) op te nemen. 
 
Bijlagen 
Het onderzoeksrapport van Grontmij “Quickscan ontsluiting hotel via N416” (6 november 2015) toe te voegen. In 
dit rapport is de verkeersveiligheid van de bestaande ontsluiting van de Eikelkamp op de N416 onderzocht.  
 
De nota "Zienswijzen ontwerpinpassingsplan Landgoed Prattenburg 2016 en ambtshave aanpassingen'' wordt als 
bijlage bij het plan gevoegd evenals het verslag van de hoorzitting van de commissie RGW voor de indieners van 
de zienswijzen. 
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VERSLAG van de hoorzitting van de provincie Utrecht met betrekking tot het ontwerpinpassingsplan 

“Prattenburg 2016” d.d. 29 augustus 2016 in het Provinciehuis van Utrecht 

  

Aanwezig: 

 

Voorzitter: mw. ir. J.C.V. Vaessen; 

 

Commissieleden: drs. J.G. Boerkamp (D66), mw. E.J. Broere-Kaal (PVV), H. van Deún (PVV), drs. J. Germs 

(VVD), drs. C. de Heer (ChristenUnie), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), mw. E. Kotkamp (GroenLinks), drs. C.J. 

van Kranenburg (ChristenUnie), drs. C. de Kruijf (PvdA),  T. van Oosterom (CDA) en mw. A.M. Poppe (SP);   

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: dr. R.J. Poort (griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 

 

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

 

De voorzitter, mevrouw Vaessen, opent deze hoorzitting over het ontwerpinpassingsplan Prattenburg 

2016. De insprekers krijgen de gelegenheid hun zienswijzen mondeling toe te lichten.  

Zij meldt dat er wat onduidelijkheid over de aanvangstijd van deze hoorzitting is ontstaan. In de ene uitno-

diging ging het om 20.00 uur, maar in een andere uitnodiging werd melding gemaakt van 19.30 uur. Eén 

van de insprekers is nu nog niet aanwezig.   

De andere inspreker is wel aanwezig en de voorzitter geeft hem gelegenheid zijn zienswijze toe te lichten.  

 

De heer Jan van Grootveld brengt het volgende naar voren: 

“Ik wil u danken voor de mogelijkheid hier mijn zienswijzen van 17 juni jl. op het Ontwerpinpassingsplan 

Prattenburg 2016 kort nader toe te lichten. Uiteraard sta ik open voor vragen van uw kant op de door mij 

ingediende zienswijzen met bijlagen.  

Allereerst wil ik opmerken dat het hele plan op mijn overkomt als een verhaal van “rupsje nooit genoeg”. 

In de aanvang was in het plan een hotel gepland in het Bosje van Wartou. Dit onzalige plan is nu van tafel 

en verplaatst, waarvoor dank. Tijdens de besprekingen die er zijn geweest, is er sprake geweest van de 

verplaatsing van de geplande recreatiewoningen op de locatie in Elst naar het Bosje van Wartou. Ik ben bij 

al deze besprekingen aanwezig geweest en nergens is gesproken over woningen zoals nu opgenomen in het 

plan. 

Het is voor mij wel duidelijk dat er voor landgoedeigenaren andere regels en overleggen gelden dan voor 

de “gewone” burger. Ik heb dit onlangs nog mogen ervaren tijdens uw overleg van 4 april 2016, waarin 

geen inspraak of beantwoording van vragen mogelijk was voor de “gewone” burger, maar de landgoedei-

genaar ruimschoots het woord kreeg in uw vergadering. Mijns inziens is hier sprake van rechtsongelijkheid 

die niet te rechtvaardigen is. 

Het gevolg van deze rechtsongelijkheid heeft er mijns inziens toe geleid dat er nu ineens vier woningen 

staan gepland, waarbij volstrekt onduidelijk is waarom deze hier zouden moeten komen en of deze wonin-

gen de gewenste economische resultaten zullen opleveren. 

Hiermee kom ik ook tot mijn belangrijkste vraag. Uitgangspunt voor dit Ontwerpinpassingsplan is dat er 

economische dragers komen om het landgoed in stand te houden. In uw commissie werden hier al eerder 

door u vragen over gesteld, zonder dat hier een duidelijk antwoord op is gekomen, of ik moet dat gemist 

hebben.  
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Met dit Ontwerpinpassingsplan laat u tevens uw uitgangspunten, vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028 over het bouwen binnen de rode contour, los. Betekent dit dat in de toekomst de 

hele Oostflank vol gebouwd kan gaan worden, immers, met dit Ontwerpinpassingsplan schept u een prece-

dent voor toekomstige bouwaanvragen op de Oostflank. 

Gezien de beschikbare tijd wil ik mijn mondelinge inbreng hierbij laten, waarbij opgemerkt zij dat ik mijn 

schriftelijke zienswijzen als ingevoegd beschouw bij deze inbreng.” 

 

De voorzitter komt terug op de opmerking van de heer Van Grootveld over de vermeende rechtsongelijk-

heid in relatie tot de landgoedeigenaar. De landgoedeigenaar is mede ondertekenaar van het convenant en 

is daardoor partij. Om die reden kon de landgoedeigenaar op die dag ook zijn zegje doen, evenals de ge-

meenten Rhenen en Veenendaal, die medeondertekenaars zijn van het convenant. 

 

Vervolgens geeft de voorzitter de statenleden gelegenheid vragen te stellen aan de inspreker.  

 

De heer De Kruijf komt terug op de opmerking van de heer Van Grootveld over “rupsje nooit genoeg” en op 

de vraag of er op dit moment wel voldoende economische dragers voor het landgoed zijn. Hij vraagt dien-

aangaande om verduidelijking.  

De heer Van Grootveld vreest dat er steeds meer bijgebouwd zal moeten worden om tegemoet te komen 

aan de landgoedeigenaren. Omdat er geen economische belangen bij hem bekend zijn, kan hij niet goed 

beoordelen wat er achter zit.  

De heer De Kruijf begrijpt dat de inspreker vreest dat de bouw van vier woningen niet voldoende zal zijn en 

dat er weer een volgende stap in zicht komt, waarbij er nog meer bebouwing noodzakelijk zal zijn om het 

landgoed financieel draaiende te houden. Dit wordt door de heer Van Grootveld bevestigd.  

 

De heer Van Déun begrijpt dat de inspreker bezwaar maakt tegen de bouw van vier woningen. Is de heer 

Van Grootveld tevreden wanneer die vier woningen niet gebouwd worden of maakt de inspreker zich zor-

gen over het verdienmodel van het landgoed?  

 

De heer Van Grootveld antwoordt dat de bouw van vier woningen voor hem geen probleem is. Wel is het 

zo dat de woningen inmiddels naar een ander perceel verplaatst zijn, terwijl het nu niet meer gaat om re-

creatiewoningen maar om woningen met een aanzienlijk grotere inhoud, met de mogelijkheid bijgebouwen 

te realiseren. Daardoor zal het totale bouwoppervlak sterk gaan toenemen. 

Echter, afgesproken is dat het zou gaan om de bouw van recreatiewoningen met een inhoud van 250 m3 

per woning, terwijl het nu gaat om een gewone woning met 600 m3 inhoud plus mogelijkheid tot het bou-

wen van bijgebouwen.  

 

De heer Germs vraagt wat nu precies het bezwaar is van de inspreker. Gaat het om de omvang van de wo-

ningen? Welke hinder ondervindt de heer Van Grootveld van de bouw van vier nette goed ingepaste wo-

ningen? Hij begrijpt dat de heer Van Grootveld met zijn houthandel aan de Cuneraweg gevestigd is. Onder-

vindt het bedrijf daar hinder van? 

Overigens is hij het met de inspreker eens dat het bij vier woningen moet blijven. Veel meer lintbebouwing 

daar is niet passend. 

 

De heer Van Grootveld licht toe dat het om een natuurgebied gaat. Het bouwperceel ligt 10 meter van zijn 

perceel af. Spreker is landelijk gaan wonen in een natuurgebied. Hij maakt geen bezwaar tegen de vier wo-
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ningen, mits deze voldoende worden afgeschermd met bv. bomen. Dat is overigens ook toegezegd. Echter, 

de oorspronkelijke nokhoogte voor recreatiewoningen is 3,5 meter maar voor gewone woningen gaat om 

een hoogte 8,5 meter. Dat is een erg groot verschil. Overigens heeft hij zijn houthandel niet aan huis geves-

tigd. Dat bedrijf bevindt zich elders.  

 

De heer Van Kranenburg begrijpt dat de inspreker geen wezenlijk probleem heeft tegen de vier woningen 

mits de nokhoogte beperkt blijft tot 3,5 meter die voor recreatiewoningen geldt. 

Dat wordt door de heer Van Grootveld bevestigd.  

 

Mevrouw Broere kan zich voorstellen dat recreatiewoningen meer overlast geven dan woningen die per-

manent bewoond worden. 

De heer Van Grootveld antwoordt dat recreatiewoningen verhuurd worden en normaal gesproken niet 

continu bewoond worden. Het aantal verkeersbewegingen dat daar zal plaatsvinden zal dus meevallen. 

Daar heeft hij geen problemen mee. Echter, een grotere bebouwing bij dat mooie bosje zal met meer druk-

te gepaard gaan. 

 

Mevrouw Hoek vraagt of de heer Van Grootveld overleg met de gemeente heeft gevoerd over de vraag of 

de woningen op andere wijze op het perceel kunnen worden gesitueerd, zodanig, dat ze verder van de wo-

ning van de inspreker komen te staan. 

De heer Van Grootveld heeft inderdaad dergelijke ideeën ingebracht. Zijn angst is dat, wanneer er vier re-

guliere woningen zullen worden gebouwd, het gebied erom heen (dat nu weiland is) ook zal worden volge-

bouwd met meer reguliere woningen. 

Mevrouw Hoek kan zich de zorg van de inspreker wel voorstellen, maar zij wijst erop dat het gebied een 

bepaalde bestemming heeft, nl. landgoed, en dat betekent dat daar niet zomaar een woonwijk kan worden 

gebouwd.  

De heer Van Grootveld wijst erop dat het totale gebied niet als landgoed geldt. Het gaat hier om een klein 

perceel. Het bosje van Wartou ligt midden in de Oostflank. 

 

De voorzitter dankt de heer Van Grootveld voor zijn komst en zijn inbreng.  

Zij constateert vervolgens dat de tweede inspreker zich niet tijdig heeft gemeld.  

Vervolgens sluit de voorzitter deze hoorzitting.  
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