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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Supermarkt ALDI is momenteel in Denekamp gevestigd aan de Eurowerft 10. De winkel is te klein om 
duurzaam-economisch te (kunnen blijven) functioneren, en sluit niet meer aan bij de wensen van de moderne 
consument. Net als bij overige supermarkten wensen ook de klanten van harddiscounters meer service en 
comfort in de winkel. Dit heeft tot nieuwe formule-uitgangspunten bij ALDI geleid.

Om te kunnen voldoen aan de nieuwe formule-uitgangspunten en de winkel te behouden voor de inwoners van 
Denekamp, is uitbreiding van de supermarkt noodzakelijk. Op de huidige locatie aan de Eurowerft 10 is geen 
ruimte voor de uitbreiding. ALDI is daarom voornemens om de winkel te verplaatsen naar een locatie iets ten 
noorden van de huidige locatie, op de hoek van de Nordhornsestraat en de Eurowerft (figuur 1.1).

De gemeente Dinkelland staat, onder voorwaarden, positief tegenover de beoogde ontwikkeling en heeft 
aangegeven dat om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan noodzakelijk is. Eén van de voorwaarden, deze voorwaarde vloeit voort uit de 
Detailhandelsstructuurvisie, van de gemeente Dinkelland is dat de supermarktfunctie op de huidige locatie wordt 
wegbestemd. 

Figuur 1.1 Ligging huidige en beoogde ALDI (ondergrond: luchtfoto Kadaster, 2019; bewerking Rho Adviseurs)

1.2  Geldend bestemmingsplan
Bestemmingsplan Denekamp

Het vigerende bestemmingsplan betreft het  'bestemmingsplan Denekamp', dat op 9 oktober 2012 door de raad 
is vastgesteld, Op basis van dit bestemmingsplan heeft het plangebied grotendeels de bestemming ‘Centrum’. 
Binnen deze bestemming zijn diverse functies mogelijk waaronder naast detailhandel ook onder meer 
ambachtelijke bedrijvigheid, dienstverlening, horeca en wonen. Een supermarkt is alleen mogelijk ter plaatse van 
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een specifieke aanduiding. 

Het noordelijke deel van het plangebied is bestemd met de bestemming ‘Bedrijf’. Hier zijn alleen bedrijven 
toegestaan. Tevens is hier de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 5’ aanwezig, die het mogelijk maakt ter 
plaatse de bestemming te wijzigen naar ‘Centrum’. Tussen de bestaande woningen aan de Van der 
Heijdenstraat en de bestemmingen 'Centrum' en 'Bedrijf' is een deel van de gronden bestemd met de 
bestemming 'Verkeer'. Deze gronden zijn bestemd voor parkeer- en andere openbare voorzieningen. 
Ter plaatse van de bestaande supermarkt locatie aan de Eurowerft 10, geldt de bestemming 'Centrum' en de 
functie aanduiding 'supermarkt'

Rondom de (voormalige) bestaande gebouwen zijn bouwvlakken gelegd. De toegestane hoogtes variëren van 4 
meter goothoogte en 8 meter bouwhoogte tot 6 meter goothoogte en 10 meter bouwhoogte.

Figuur 1.2 Uitsnede 'bestemmingsplan Denekamp' locatie Nordhornsestraat en Eurowerft (bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl)

Nordhornsestraat en Eurowerft 

Bestemmingsplan Eurowerft - Noord

Het vigerende bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan 'Eurowerft - Noord' dat is op 25 maart 2014 is 
vastgesteld en door een gerechtelijke uitspraak deels onherroepelijk in werking. Naar aanleiding van een 
gerechtelijke uitspraak (5 november 2014) is het plandeel met de bestemming 'Centrum' en bijbehorende 
aanduidingen vernietigd en geldt voor deze gronden het daarvoor geldende bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 
Denekamp'. 

Op basis van dit bestemmingsplan hebben delen van het plangebied de bestemming 'Verkeer'. Deze gronden zijn 
bestemd voor parkeer- en andere openbare voorzieningen. 
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Figuur 1.3 Bestemmingsplan Eurowerft - Noord (bron: www.ruimtelijke plannen.nl)

Eurowerft 10

Voor de huidige locatie van de ALDI-supermarkt geldt eveneens het 'bestemmingsplan Denekamp'. Het 
plangebied aan de Eurowerft 10 is bestemd met de bestemming 'Centrum' en voorzien van de functieaanduiding 
'supermarkt'. Binnen het opgenomen bouwvlak zijn gebouwen met een maximale goot- en bouwhoogte van 
respectievelijk 6 en 10 meter toegestaan. Voor het achterste deel geldt een goot- en bouwhoogte van 4 en 8 
meter. 

 

Met onderhavige bestemmingsplan wordt voor deze locatie uitsluitend de functieaanduiding 'supermarkt' 
verwijderd. Overige juridische-planologische mogelijkheden blijven voor deze locatie gelden. 

Figuur 1.3 Uitsnede 'bestemmingsplan Denekamp' locatie Eurowerft 10 (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)
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1.3  Leeswijzer
Na deze inleiding, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie en het voorgenomen plan. Dit wordt in de 
hoofdstukken 3 en 4 getoetst aan het beleid en de milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 geeft een uitleg 
aan de juridische regeling van het bestemmingsplan, hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op de economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Huidige situatie
Denekamp

Denekamp is één van de hoofdkernen en het bestuurlijk centrum van de gemeente Dinkelland. Denekamp ligt in 
het oostelijk deel van de gemeente, nabij de Duitse grens. Denekamp heeft een centrum- en verzorgingsfunctie 
voor de kernen Lattrop, Tilligte en Noord Deurningen. Na de aanleg van de randweg ontstond de mogelijkheid 
het centrum autoluw te maken. Het centrum van Denekamp heeft sindsdien een grondige herstructurering 
ondergaan. Denekamp heeft zich in de loop der jaren hoofdzakelijk in noordoostelijke richting uitgebreid.

Centrumgebied

Het plangebied maakt onderdeel uit van het kernwinkelgebied en bevindt zich min of meer ter hoogte van het 
historische hart van Denekamp en omvat ruwweg de Grotestraat, de Eurowerft en het marktplein. De 
voorkomende bebouwing is zowel individueel als in samenhang karakteristiek en verdient bescherming, vooral de 
hoofdvorm van de bebouwing is op veel plaatsen nog oorspronkelijk.

Eurowerft 10

ALDI is momenteel gevestigd aan de Eurowerft 10. De winkel heeft een winkelvloeroppervlakte (wvo) van 747 
m² (circa 963 m² bvo). Het parkeren voor de deur wordt gedeeld met andere winkels in het centrumgebied 
(figuur 2.1 en figuur 2.2). Het laden en lossen vindt plaats aan de achterzijde (oostzijde) van de winkel. 

Figuur 2.1 Luchtfoto huidige situatie Eurowerft 10 (bron: Google Maps, 2020)
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Figuur 2.2 Huidige situatie ALDI Eurowerft 10 (bron: Google Streetview, 2018) 

Nordhornsestraat en Eurowerft 

Dit deel van het plangebied is gelegen aan de kruising Nordhornsestraat, Eurowerft en Meester Muldersstraat en 
ligt hemelsbreed 60 meter vanaf de huidige ALDI-locatie. Binnen het plangebied aan de kruising 
Nordhornsestraat, Eurowerft en Meester Muldersstraat stonden drie 'rommelige' gebouwen, zie figuur 2.3. Deze 
gebouwen zijn begin 2021 gesloopt.  

Aan de noordelijke zijde grenzend aan het plangebied is een winkel gespecialiseerd in tuinmachines gelegen, 
deze winkel mag ook vuurwerk verkopen. Aan de zuidelijke zijde bevinden zich aan de Eurowerft diverse 
winkels, horeca, dienstverlenende bedrijven en kantoren. Aan de oostelijke zijde (richting de Meester 
Muldersstraat) grenst het plangebied hoofdzakelijk aan bestaande woningen langs de Van der Heijdenstraat.

Figuur 2.3 Voormalige bebouwing kruising Nordhornsestraat, Eurowerft en Meester Muldersstraat (bron: Google 
Streetview, 2018) 
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Figuur 2.4 Nordhornsestraat (bron: Google Streetview, 2018) 

Figuur 2.5 Luchtfoto voormalige situatie Nordhornsestraat en Eurowerft (bron: Google Maps, 2020)

2.2  Het voorgenomen initiatief

2.2.1  Nieuwe situatie

ALDI is voornemens de bestaande winkel aan de Eurowerft 10 te sluiten en een nieuwe winkel te realiseren op 
de kruising Nordhornsestraat, Eurowerft en Meester Muldersstraat. Zoals is paragraaf 2.1 bescheven zijn in 
begin 2021 de bestaande gebouwen verwijderd. Daarvoor in de plaats komt een nieuw gebouw. Met de 
verplaatsing wordt een braakliggend terrein herontwikkeld. Hierdoor wordt ook ruimtelijk een bijdrage geleverd 
aan de versterking van deze zijde van het centrum van Denekamp, alsmede het herstel van het bebouwingslint 
aan de Nordhornsestraat.

De beoogde winkel zal een oppervlakte hebben van 1.803 m2 bvo en 1.081 m2 wvo. Op eigen terrein zal worden 
voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Het parkeerterrein zal worden ontsloten via de Meester Muldersstraat 
en de Nordhornsestraat. Het laden en lossen vindt inpandig plaats aan de Nordhornsestraat. 
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Figuur 2.6 Nieuwe situatietekening (zie ook bijlage 1)
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Figuur 2.7 Gevelaanzichten

Duurzaamheid 

ALDI heeft met haar nieuwe formule-uitgangspunten meer aandacht voor een zo duurzaam mogelijke exploitatie 
van de winkel. De nieuwe winkels worden zo klimaatneutraal mogelijk ontwikkeld. Dit is onder meer terug te zien 
bij de onlangs geopende filialen in Drachten, Drunen, Leerdam, Roermond en Weert. Deze panden hebben een 
energielabel A++++. De nieuwe winkels worden uitgerust met CO2 warmte-terugwininstallatie. De winkel wordt 
verwarmd met restwarmte uit het koelproces en er is geen bijverwarming op gas. Hierdoor is de milieubelasting 
zeer beperkt. Tevens wordt de inrichting van winkel, het magazijn en de laad- en losvoorziening zodanig 
gemaakt dat de bevoorrading efficiënter wordt, waardoor minder vrachtwagenbewegingen nodig zijn wat 
milieuvriendelijker is. 

2.2.2  Ruimtelijke inpassing

Ruimtelijke inpassing

Een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van het plangebied is het realiseren van een goede beeldkwaliteit 
die past in de omgeving. Voor het plangebied is een beeldkwaliteitsplan van kracht.  Dit beeldkwaliteitskader is 
opgesteld in het kader van het bestemmingsplan 'Eurowerft - Noord'. De beeldkwaliteitseisen worden hieronder 
genoemd.

Beeldkwaliteitskader

Aanvullend aan de welstandsnota is voor onderhavig plan een beeldkwaliteitskader van kracht. Dit 
beeldkwaliteitskader is opgesteld in het kader van het bestemmingsplan 'Eurowerft - Noord'. De 
beeldkwaliteitseisen worden hieronder genoemd.

Algemeen

De locatie, gelegen aan de noordzijde van de Eurowerft in Denekamp en op de hoek met de Nordhornsestraat, is 
bijzonder waardevol. Er is niet alleen sprake van een gevelwand aan de Nordhornsestraat, maar ook van een 
pleinwand aan de Eurowerft. Een zorgvuldige ruimtelijke en architectonische inpassing is vereist in dit 
waardevolle deel in het centrum van Denekamp.

Situering van het bouwwerk:

Rooilijn volgt de weg, de oorspronkelijke structuur of vormt een wand aan het plein.
Verschillende bouwdelen die aan elkaar gekoppeld zijn.
Bebouwing georiënteerd op de openbare ruimte, geen achterkanten naar de openbare weg.

Hoofdvormen van het bouwwerk:

Samengestelde massa van verschillende gekoppelde delen, ensemble.
Passend in het stedelijk weefsel.

Bouwhoogte

Maximaal drie lagen met een kap, passend in de gevelwand.

Kapvorm

Aan het plein een zadeldak of een afgeleide van dit daktype.
Aan de achterzijde van het pand en deels aan de Nordhornseweg een zadeldak, een afgeleide daarvan of 
een plat dak.
De kaprichting is haaks op de straat of evenwijdig daaraan.
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Gevelaanzichten

Voorgevels bestaan uit één geheel maar onderscheid in boven- en onderstuk is mogelijk.
Voorgevel van het hoofdgebouw heeft een horizontale geleding.
Sprekende gevels met openingen waardoor levendig beeld aan de openbare ruimte ontstaat.

Materialisatie en detaillering

Gevels van baksteen, als dan niet voorzien van stuc of pleisterwerk.
Kozijnen van hout of andere goedgelijkende materialen.
Baksteenkleur rode en of gele tinten.
Mogelijkheid van een plint in een andere baksteenkleur.
Zorgvuldige detaillering dakranden, kozijnen en entrees.
Reclame in gevelvlak of haaks op de gevel toegestaan, mits passend bij de karakteristiek van het pand.

Deze voornoemde beeldkwaliteitseisen hebben aan de basis gelegen aan onderhavig plan, zie figuren in 
paragraaf 2.2. Zoals in figuur 2.7 is weergegeven worden in de nieuwbouw verschillende bouwmassa toegepast. 
Om hoogte accenten te creëren worden delen voorzien van schuine kap en delen plat afgedekt. Door de 
toepassing van verschillende materialen en kleuren  gebruik ontstaat een wisselende hoofdvorm die past in de 
omgeving. 

2.2.3  Functionele inpassing

Het plangebied ligt in het centrumgebied van Denekamp. De beoogde functie, supermarkt, past in dit gebied. 
Daarnaast is de beoogde functie op circa 60 meter vanaf het de nieuwe locatie aanwezig. Met dit voornemen 
wordt de functie binnen het centrumgebied van Denekamp verplaatst. De beoogde functies passen daarmee in 
de omgeving.

2.2.3.1  Verkeer en parkeren

Met de beoogde verplaatsing en de uitbreiding van het winkeloppervlak kunnen negatieve effecten ontstaan voor 
de aspecten verkeer en parkeren. Zo wijzigt de parkeersituatie in het gebied en zorgt de winkeluitbreiding voor 
een toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied. Daarom is voor de beoogde 
ontwikkeling een memo opgesteld waarin wordt gegaan op verkeerskundige gevolgen van het plan. Deze memo 
is opgenomen in bijlage 2. In het navolgende volgt een korte uiteenzetting van het verkeers- en 
parkeeronderzoek. 

Ontsluiting

Het plangebied wordt via de bestaande wegen Nordhornsestraat en Meester Muldersstraat ontsloten. Beide zijn 
erftoegangswegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. De snelste route om het hoofdwegennet of 
overige bestemmingen binnen Denekamp te bereiken, is via de Nordhornsestraat. Circa 200 meter ten 
noordoosten van de Eurowerft sluit de Nordhornsestraat aan op de rotonde met de Churchillstraat en 
Brandlichterweg. 

Uit het verkeersadvies blijkt dat door de beoogde ontwikkeling een mogelijke verkeerstoename van circa 1.415 
mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag ontstaat. Uit het rapport blijkt dat de toename ten behoeve van de 
nieuwe ALDI naar verwachting niet leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. 

Parkeren

Conform het gemeentelijke parkeerbeleid dient de parkeerbehoefte te worden berekend met behulp van de 
gemeentelijke parkeernormen (Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018, gemeente Dinkelland). De 
gemeentelijke parkeernorm voor een discount-supermarkt bedraagt 3,9 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. In 
tabel 1 van bijlage 2 is de parkeerbehoefte van de huidige en toekomstige situatie berekend. Hiervoor is 
uitsluitend naar de nieuwe Aldi locatie gekeken. Hieruit volgt een totale parkeervraag voor het project van 71 
parkeerplaatsen. 
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Dubbelgebruik parkeerplaatsen

Om te voorkomen dat er een groot parkeerterrein naast het gebouw gerealiseerd moet worden wat voor de helft 
van de tijd leeg is, wordt bij de berekening van de parkeerbehoefte van een project met meerdere 
(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Met behulp van 
aanwezigheidspercentages kan dit effect berekend worden. Tabel 2 van bijlage 2 toont de 
aanwezigheidspercentages die het gemeentelijk parkeerbeleid geeft. Dit conform de CROW-normen die hiervoor 
gelden.

Wanneer aanwezigheidspercentages worden toegepast kan de parkeerbehoefte per moment van de week 
worden berekend. Uit tabel 3 van bijlage 2 is op te maken dat, in zowel de huidige als de toekomstige situatie, 
de zaterdagmiddag maatgevend is. De parkeerbehoefte is dan het hoogste met 16 parkeerplaatsen in de huidige 
situatie en 71 parkeerplaatsen in de toekomstige situatie. Door de ontwikkeling ontstaat dus een toename in 
parkeerbehoefte van 55 parkeerplaatsen.

Met de ontwikkeling van de nieuwe supermarkt worden er 61 nieuwe parkeerplaatsen (zie figuur 2.6 in 
paragraaf 2.2.1) gerealiseerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er voldoende extra parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd om in de toekomstige parkeerbehoefte te kunnen voorzien. Daarbij is er vanuit gegaan met 
het feit dat het bestaande pand waar ALDI in gevestigd zit, dezelfde parkeerbehoefte behoud.  

Laden en lossen

De nieuwe ALDI-vestiging dient bereikbaar te zijn voor vrachtwagens. Figuur 2.6 in paragraaf 2.2.1 geeft de 
inrichtingstekening en de locatie van de laad- en losplaats weer. De laad- en losplaats bevindt zich aan de 
noordoostzijde van het plangebied en is bereikbaar vanaf de Nordhornsestraat. De ingang van de laad- en 
losplaats is bewust aan de Nordhornsestraat gesitueerd en niet aan de parkeerplaats zijde. Hierdoor wordt 
voorkomen dat een manoeuvrerende vrachtwagen auto-, fiets- en voetgangersstromen van bezoekers moet 
kruisen. Het laden en lossen vindt inpandig plaats, hierdoor wordt geluidhinder door het laden en lossen van de 
vrachtwagens beperkt en ontstaan er minimale effecten op de woningen in de omgeving. Dit blijkt ook uit het 
uitgevoerde akoestische onderzoek, zie paragraaf 4.3 en bijlage 5.

De bevoorradende vrachtwagen komen vanaf de rotonde met de Churchillstraat en Brandlichterweg aanrijden. 
En dat deze dan voorbij de laad- en losplaats rijdt om deze vervolgens achteruit in te rijden. Bij de 
achteruitrijdende beweging houdt de chauffeur vanuit de cabine zicht op de trailer. De Nordhornsestraat is 
voldoende breed om de in- en uitrijdende beweging te maken. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is op 11 september 2020 door de Minister vastgesteld. De NOVI biedt een 
langetermijnperspectief op de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050. Met de NOVI geeft het 
kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van Nederland de komende dertig jaar ingrijpend zullen 
veranderen. Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen, geeft het richting op de vier prioriteiten:

Ruimte voor klimaatadaptatie en energiestrategie. 
Duurzaam economisch groeipotentieel.
Sterke en gezonde steden en regio's.
Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Vier prioriteiten 
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten:

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, hogere 
rivierafvoeren, wateroverlast en langere perioden van droogte. Nederland is in 2050 klimaatbestendig en 
waterrobuust. Dit vraagt maatregelen in de leefomgeving, bijvoorbeeld voldoende groen en ruimte voor 
wateropslag in onze steden. Voordeel is dat daarmee tegelijk de leefomgevingskwaliteit verbeterd wordt en 
het kansen biedt voor natuur. 
In 2050 heeft Nederland een duurzame energievoorziening. Dit vraagt ruimte, onder meer voor windmolens 
en zonnepanelen. Wind op zee heeft de voorkeur, maar ook op land zijn windmolens nodig. Door deze 
zoveel mogelijk te clusteren, voorkomen we versnippering over het landschap en benutten we de ruimte zo 
efficiënt mogelijk. Voorwaarde is steeds dat bewoners echt goed betrokken zijn en invloed hebben op het 
gebruik en waar dat kan, meeprofiteren in de opbrengsten. 
De aanleg van zonneparken in het landschap moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Het Rijk plaatst bij 
voorkeur eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en gevels. Het Rijk zet zich in voor het maken van 
ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op nationale schaal. 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel
Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende 
economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende 
landen ter wereld. Dit vraagt goede verbindingen via weg, spoor, lucht, water en digitale netwerken en een 
nauwe samenwerking met onze internationale partners, zowel met onze directe buren als met andere 
landen in Europa en over de wereld, ook op defensieterrein. Ingezet wordt op een sterk en innovatief 
vestigingsklimaat met een goede quality of life: een leefomgeving die de inwoners volop voorzieningen biedt 
op het gebied van wonen, bewegen, recreëren, ontmoeten en ontspannen. 
Belangrijk is wel dat de economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam, en circulair. 
Daarbij wordt ingezet op het gebruik van duurzame energiebronnen en op verandering van 
productieprocessen, zodat we niet langer afhankelijk zijn van eindige, fossiele bronnen. 

3. Sterke en gezonde steden en regio’s
Er zijn vooral in steden en stedelijke regio’s nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen 
de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. Dit vraagt 
optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Tegelijk willen we de leefbaarheid en 
klimaatbestendigheid in steden en dorpen verbeteren. Schonere lucht, voldoende groen en water en genoeg 
publieke voorzieningen waar mensen kunnen bewegen (wandelen, fietsen, sporten, spelen), ontspannen en 
samenkomen. Daarbij hoort een uitstekende bereikbaarheid en toegankelijkheid, ook voor mensen met een 
handicap. 
Er wordt naar gestreefd dat de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid verder toeneemt. Dit betekent dat 
voorafgaand aan de keuze van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de 
leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze 
locaties wordt gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en regio's geborgd. 

  bestemmingsplan Denekamp, Aldi Eurowerft       19



4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied
Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een minimaal 
effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. Dit levert ook een noodzakelijke positieve 
bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit. 
Bodemdaling moet worden aangepakt. Verhoging van het waterpeil is in bepaalde veenweidegebieden op 
termijn noodzakelijk. Met de betrokken regio's en gebruikers wordt afgesproken waar en hoe dit zorgvuldig 
zal gebeuren. In alle gevallen wordt ingezet op ontwikkeling van de karakteristieke eigenschappen van het 
Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en 
versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, is ongewenst en wordt tegengegaan. 

Uitvoering

De NOVI bevat ook een opmaat naar een Uitvoeringsagenda. Daarin wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt welke 
inzet Rijk en regio nu al plegen, maar ook welke (gezamenlijke) acties de NOVI daaraan toevoegt. De 
Uitvoeringsagenda wordt richting de definitieve NOVI verder uitgewerkt. Daarbij worden de kansen en risico's uit 
de planMER betrokken.

De bedoeling is dat de NOVI zich aan nieuwe ontwikkelingen kan aanpassen, in een permanent en cyclisch 
proces. Het Rijk gebruikt daarvoor een goede NOVI-monitor.

Rijk, provincies en gemeenten gaan meer samenwerken als één overheid. De NOVI-aanpak is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de betrokken overheden. Medeoverheden, burgers en bedrijven, zijn niet juridisch aan 
de visie in de NOVI gebonden. Om de opgaven als overheden samen aan te pakken, wordt op basis van de 
vastgestelde NOVI toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.

Het is belangrijk dat de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten waar nodig en mogelijk op elkaar 
aansluiten. Daarvoor moeten de bestaande Gebiedsagenda's worden uitgebouwd tot bredere 
Omgevingsagenda's. Die omvatten de volle breedte van het omgevingsbeleid en kunnen zich ontwikkelen tot de 
kern van een werkend stelsel van omgevingsbeleid. Deze Omgevingsagenda's worden met alle landsdelen 
gemaakt, in samenwerking tussen de overheden.

De samenloop van verschillende nationale belangen en de omvang van de opgaven maken het in sommige 
gebieden tot een grote uitdaging om tot passende oplossingen te komen. Er is daarvoor in deze gebieden extra 
inzet van Rijk en regio nodig, omdat het binnen de bestaande kaders onvoldoende lukt om tot resultaat te 
komen. Daarom zullen er NOVI-gebieden worden benoemd.

Open proces

De NOVI is tot stand gekomen in samenspraak met verantwoordelijke ministeries, gemeenten, provincies en 
waterschappen. Tevens is input gebruikt van adviesraden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en burgers. De dialoog met en tussen alle betrokkenen stopt niet met het verschijnen van de 
(ontwerp)-NOVI. Het blijft een open proces, waarvan participatie een wezenlijk onderdeel uitmaakt.

Voorliggend bestemmingsplan speelt in op het thema 'sterke en gezonde steden en regio's' uit de NOVI.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. 
De ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In 
de Ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen dat de toelichting van een bestemmingsplan dat een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving bevat van de behoefte aan de voorgenomen 
stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan 
worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die 
behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.
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Op grond van de ladder moeten de volgende punten worden geadresseerd:

1. Er moet worden nagegaan of het bij de nieuwe ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt door het 
bestemmingsplan, gaat om een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

2. Als het gaat om een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet worden beschreven dat er daadwerkelijk 
voldoende vraag bestaat naar deze ontwikkeling.

3. Als er voldoende vraag naar de nieuwe stedelijke ontwikkeling bestaat, moet de vraag worden beantwoord 
of bestaand stedelijk gebied (of bestaande bebouwing) de ruimte voor deze ontwikkeling niet kan bieden.

Voor de beoogde ontwikkeling is een ruimtelijke- economisch onderzoek opgesteld. Dit onderzoek is opgenomen 
in bijlage 3 van deze toelichting. In het onderzoek is de behoefte aan de beoogde uitbreiding en verplaatsing van 
ALDI in beeld gebracht. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies weergegeven.

Behoefte

De huidige winkel is te klein en voldoet niet meer aan de wensen van de moderne harddiscountconsument. Op 
de huidige locatie zijn geen mogelijkheden voor uitbreiding. ALDI is daarom voornemens haar winkel te 
verplaatsen naar de hoek van de Eurowerft met de Nordhornsestraat, op circa 50 meter van de huidige winkel. 
Hier kan ALDI een moderne harddiscounter realiseren. De winkel wordt uitgebreid met 351 m² wvo. Deze 
beperkte uitbreiding is gericht op het bieden van meer service en comfort voor de bestaande klanten. 

Uit de analyse in hoofdstuk 2 van bijlage 3 blijkt dat er sprake is van zowel een kwalitatieve als kwantitatieve 
behoefte aan uitbreiding van ALDI. ALDI is door haar specifieke positionering in de supermarktbranche een 
aanvulling op het dagelijks winkelaanbod binnen het verzorgingsgebied. De consument heeft behoefte aan een 
zo compleet mogelijk dagelijks winkelaanbod op aanvaardbare afstand. Met de uitbreiding van ALDI blijft de 
detailhandelsstructuur in het verzorgingsgebied behouden en wordt verbeterd met een moderne harddiscounter. 
Op basis van actueel distributieplanologisch onderzoek worden geen onaanvaardbare effecten verwacht op de 
supermarktstructuur in het verzorgingsgebied als gevolg van uitbreiding van ALDI. 

Geconcludeerd wordt dat er behoefte is aan de beoogde uitbreiding van ALDI. Met de herontwikkeling is sprake 
van zorgvuldig ruimtegebruik in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. Wel moet de supermarkt 
functie op de huidige locatie worden wegbestemd. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is de (geconsolideerde) provinciale visie voor de fysieke leefomgeving van 
Overijssel en heeft een wettelijke basis in het omgevingsrecht. In de omgevingsvisie worden onderwerpen als 
ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur bekeken in samenhang voor een 
duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Het beleid van de provincie voor de fysieke leefomgeving staat 
primair in dienst van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel. 

Relevant voor de beoogde ontwikkeling is vooral het concentratiebeleid en de eis van zorgvuldig ruimtegebruik 
van de provincie. De eis van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik is erop gericht om onnodig nieuw ruimtebeslag - 
zowel ondergronds als bovengronds - te voorkomen. De provincie wil het onderscheid tussen het bestaande 
bebouwde gebied en de onbebouwde groene omgeving scherp houden. Vanuit het principe 'inbreiding gaat voor 
uitbreiding' moeten bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling eerst waar mogelijk locaties benut worden binnen 
gebieden die al een stedelijke functie hebben, voordat een claim mag worden gelegd op gebieden die nu nog 
een groene functie hebben. Voor de kernen zoals Denekamp geldt dat er voor lokale behoefte en bijzondere 
doelgroepen mag worden gebouwd. Deze kernen mogen ruimte bieden aan lokaal gewortelde bedrijvigheid. 
Onder lokaal gewortelde bedrijvigheid wordt verstaan: bedrijven die hun oorsprong óf verzorgingsgebied hebben 
of vinden in de gemeente of kern waar ze gevestigd zijn of zich vestigen en waar ze toegevoegde waarde bieden 
aan de sociaal-economische structuur en het verzorgingsniveau. 

De Omgevingsvisie benoemt een ontwikkelperspectief voor de locatie. Daarnaast wordt uitgegaan van een 
lagenbenadering met vier lagen. Zo is er de natuurlijke laag, de laag van het agrarisch cultuurlandschap, een 
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stedelijke laag en een 'lust- en leisure' laag. Deze benadering van ruimtelijke kwaliteit is een optelsom van 
toekomstwaarden, gebruikswaarden en belevingswaarden. De lagen worden hieronder kort beschreven, waarbij 
de conclusies worden samengevat en vertaald naar concrete uitgangspunten. 

Generieke beleidskeuzes

Het gaat hier om algemene keuzes die bepalen of ontwikkeling nodig, dan wel mogelijk zijn. Voor onder andere 
voorzieningen in het stedelijk gebied hanteert de provincie de Ladder voor duurzame verstedelijking. Dit betekent 
dat voor ontwikkelingen eerst bestaande bebouwing of herstructurering wordt benut, voordat er uitbreiding 
plaatsvindt. 

Ontwikkelingsperspectieven

Voor het perceel geldt het ontwikkelingsperspectief 'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken', 
hiervoor geldt dat altijd gebouwd mag worden voor de lokale behoefte. Herstructurering en transformatie van de 
woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en aantrekkelijk houden en de diversiteit aan 
milieus versterken.

Gebiedskenmerken

De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door, naast bescherming, vooral in te zetten op het verbinden van 
bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Hierbij zijn de gebiedskenmerken van provinciaal belang het 
uitgangspunt. Hierna wordt een korte samenvatting gegeven van de in het plangebied voorkomende 
gebiedskenmerken volgens de lagenbenadering.

Natuurlijke laag

De locaties zijn gelegen op de dekzandvlakken en ruggen. Ontstaan na de ijstijden toen er na het verdwijnen van 
het ijs in grote delen van Overijssel een reliëfrijk, door de wind gevormd zandlandschap overbleef. De ambitie is 
om de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer sturend en 
beleefbaar te maken. Dit kan door natuurlijkere watersystemen en door beplanting met 'natuurlijke soorten' en 
door de strekkingsrichting van het landschap meer zichtbaar te maken. Sturing kan door het beter zichtbaar en 
beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Uitgangspunt is daarbij de strekkingsrichting 
van het landschap. 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De percelen liggen in het oude hoevenlandschap. Het oude hoevenlandschap is ontstaan door nadat de 
complexen met de grote essen 'bezet' waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte 
zocht. Kleine dekzandkopjes werden individueel ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat dezelfde opbouw 
kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, individuele en jongere variant. De erven volgen 
daarbij de 'organische' vormen van het landschap. 

De ambitie is om het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende erven een 
ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken, recreatie, mits er 
wordt voortgebouwd aan kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de routes over de erven, 
de erf- en landschapsbeplantingen. 

Sturing kan door ontwikkelingen bij te laten dragen aan behoud en accentuering van de dragende structuren 
(groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap en aan de samenhang en de karakteristieke 
verschillen tussen de landschapselementen: de erven met erfbeplanting; open es(je); beekdal; voormalige 
heidevelden, de mate van openheid en kleinschaligheid. 

De stedelijke laag

De percelen liggen in de stedelijke lagen 'Historische centra, binnensteden' en het informele trage netwerk'. De 
historische centra, binnensteden vormen de functionele en emotionele kernen van de steden en dorpen. 
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Ruimtelijk kenmerkend zijn de compacte bebouwingsstructuur, veelal binnen (voormalige) omwalling en veel 
individuele karakterverschillen op korte afstand. De ambitie voor dit gebied is dat het eigen karakter wordt 
opgezocht en versterkt. Het patroon van straten, pleinen en andere openbare ruimten wordt in stand gehouden 
en waar mogelijk versterkt of hersteld. 

Het informele trage netwerk is het ‘langzame’ netwerk (wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, vaarroutes) van 
de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke laag toegankelijk en ervaarbaar 
maakt. 

De laag van de beleving 

Deze laag is niet van toepassing op de plangebieden. 

Conclusie

Op basis van bovenstaande lagen benadering kan worden geconcludeerd dat onderhavige ontwikkeling past 
binnen de omgevingsvisie. Voor detailhandelsvoorzieningen gelden specifieke concentratie-eisen. 
Detailhandelsvestigingen zijn in principe alleen toegestaan in kernwinkelgebieden. Voor het behoud en 
versterken van de leefbaarheid in steden en dorpen is een goed functionerende detailhandelsstructuur van 
belang. Door detailhandel te concentreren in kernwinkelgebieden, blijven de binnensteden, historische 
dorpskernen en wijkwinkelcentra vitaal. Het compacter maken van kernwinkelgebieden kan bijdragen aan het 
tegengaan van leegstand van winkelpanden in belangrijke routestructuren in steden en dorpen. Door 
voorzieningen in steden en dorpen zoveel mogelijk te concentreren in kernwinkelgebieden wordt niet alleen de 
dynamiek van deze gebieden vergroot, maar ook de bereikbaarheid van de voorzieningen geborgd. 

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel 

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie door te laten werken is de Omgevingsverordening. 
De Omgevingsverordening wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de 
doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt niet meer geregeld dan nodig 
is voor het belang zoals dat in de Omgevingsvisie is verwoord. De verordening voorziet ten opzichte van de 
Omgevingsvisie dus niet in nieuw beleid. 

De uitgangspunten uit de Omgevingsvisie zijn vertaald naar regels voor ruimtelijke plannen in de Omgevingsvisie 
Overijssel. De volgende regels zijn op het bestemmingsplan van toepassing:

Sturen op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit (Titel 2.1):
Detailhandel (titel 2.4):

Sturen op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit

Artikel 2.1.2 Principe van concentratie:

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen voor lokaal gewortelde 
bedrijvigheid en het realiseren van stedelijke voorzieningen, met bijbehorende infrastructuur en 
groenvoorzieningen om te voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere doelgroepen.

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen 
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:

dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied 
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of 
transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn benut.

Detailhandel
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Artikel 2.4.2 kernwinkelgebied

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in nieuwe detailhandelsvestigingen binnen of direct aansluitend aan 
bestaande kernwinkelgebieden. 

Toetsing Omgevingsverordening Overijssel 

Het plan is in overeenstemming met de regels uit de verordening. Zoals blijkt uit paragraaf 3.3.2 ligt het 
plangebied in het kernwinkelgebied van Denekamp. In paragraaf 3.1.2 en in bijlage 3 is de ontwikkeling getoetst 
aan de ladder van duurzame verstedelijking, hieruit blijkt dat de ontwikkeling voorziet in een behoefte. Daarnaast 
voorziet het plan in een stedelijk ontwikkeling die geen ruimtebeslag legt op de groene omgeving, aangezien het 
gaat om een herontwikkelingslocatie in het kernwinkelgebied van Denekamp. 

Het plan is in overeenstemming met de regels uit de verordening.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Omgevingsvisie Dinkelland

De gemeenteraad van de gemeente Dinkelland heeft op 31 maart 2021 'MijnOmgevingsvisie Dinkelland' 
vastgesteld. Deze visie gaat over de toekomst van de leefomgeving van de gemeente Dinkelland, waarbij wordt 
ingegaan op diverse thema's (o.a. leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid). De visie geeft aan hoe 
de gemeente Dinkelland en samenleving willen sturen. Wat moet er behouden worden, wat moet er versterkt 
worden en wat moet er worden ontwikkeld.

De omgevingsvisie 'MijnOmgevingsvisie Dinkelland' gaat uit van vier kernprincipes. Dit zijn manieren van werken: 
werkwijzen die altijd gelden. De vier principes zijn:

We doen het samen;
We geven het goed voorbeeld;
We wentelen niet af op volgende generaties;
We combineren zoveel mogelijk functies, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt.

De gemeente wil kernen waar het lekker wonen is. Waar bedrijvigheid is en waar mensen werk kunnen vinden. 
Maar vooral ook kernen waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en om samen te komen. Het versterken van de 
leefbaarheid van de kernen wordt door inwoners en gemeente al langer samen opgepakt.  Dit willen de 
gemeente voortzetten aan de hand van vier speerpunten: 

voldoende voorzieningen; 
aantrekkelijk wonen; 
ruimte voor ondernemen; 
leefbare openbare ruimte. 

Met onderhavig plan sluit aan op speerpunt 'voldoende voorzieningen' en 'ruimte voor ondernemen'. Met dit plan 
wordt ruimte geboden voor een bestaande winkel voorziening in het kernwinkelgebied van Denekamp. De 
nieuwe supermarkt wordt gerealiseerd op een braakliggend terrein in het winkelgebied, daarmee komt deze 
ontwikkeling ten goede aan het afronden van de kern. Met de verplaatsing, komt op de bestaande locatie ruimte 
voor een nieuwe functie en dus een nieuwe 'ruimte voor ondernemen'. 

3.3.2  Detailhandelsstructuurvisie

De "Detailhandelsvisie" vormt de basis voor het gemeentelijk detailhandelsbeleid. In dit kader relevante 
onderdelen uit deze visie worden hierna –samengevat- behandeld. 

Eén van de trends in de detailhandel is schaalvergroting in omvang, in de supermarktbranche is dit duidelijk 
zichtbaar. Om aan de toenemende wensen van consumenten te kunnen voldoen (ruim assortiment, gemak, 
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comfort) hebben supermarkten een steeds groter oppervlak nodig. Supermarkten worden dan ook gemiddeld 
steeds groter. Het aantal kleinschalige supermarkten (<800 m2 WVO) is de afgelopen jaren fors afgenomen. Het 
aantal supermarkten met een omvang groter dan 1.200 m2 WVO is juist gegroeid. 

De ambitie van de gemeente Dinkelland is het streven naar een duurzame winkelstructuur. Om dit te realiseren 
is het gewenst in te zetten op versterking van het aanbod in het centrum van Denekamp. Het belangrijkste 
bezoekdoel van het centrum van Denekamp blijft het doen van frequente aankopen (boodschappen). 
Voorwaarde voor het behoud van deze positie is de aanwezigheid van een gevarieerd en concurrerend 
supermarktaanbod. Met het uitbreiden van het supermarktaanbod in Denekamp door schaalvergroting van de 
bestaande supermarkten, is er geen aanleiding voor verdere uitbreiding van het aanbod. 

In de functioneel-ruimtelijke visie op Denekamp wordt aangegeven dat Denekamp een ruim aanbod heeft in 
onder meer de supermarktbranche. Het centrum van Denekamp dient haar functie als compleet dorpshart voor 
hoofdzakelijk frequente aankopen te behouden. Een modern supermarktaanbod vormt hiervoor de basis. 
Uitbreiding van de supermarkten in het centrum is noodzakelijk, omdat het behoud van een sterk (concurrerend) 
supermarktaanbod cruciaal is voor het behoud van een compleet dorpscentrum

De verplaatsing van de Aldi naar de beoogde locatie op de kop van de Eurowerft, sluit aan bij het bepaalde in de 
detailhandelsvisie. Op de huidige locatie zit de Aldi 'op slot' en zijn er geen mogelijkheden om het 
winkelvloeroppervlak uit te breiden. Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de consument en om 
mee te kunnen gaan in overlevingstrend van schaalvergroting, is verplaatsing van de Aldi dan ook  noodzakelijk. 
Door de supermarkt te verplaatsen naar de kop van de Eurowerft, deze locatie maakt onderdeel uit van het 
kernwinkelgebied, is verzekerd dat een sterk (en concurrerend) supermarktaanbod ook op de lange termijn 
behouden blijft voor Denekamp.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Ecologie
Toetsingskader

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van 
natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 
Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. In de 
Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

Met betrekking tot gebiedsbescherming is de ligging van de aangewezen Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) van belang. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied (Dinkelland) ligt op circa 2 kilometer, op circa 4.1 kilometer van het stikstofgevoelige Natura 
2000-gebied ‘Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek’ en op circa 4,7 kilometer van het stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’ Het dichtstbijzijnde gedeelte van het natuurnetwerk bevindt zich 
op ongeveer 675 meter ten oosten van het plangebied. 

De ontwikkeling heeft, mede gelet op de aard en kleine omvang van de ontwikkeling, geen negatieve effecten op 
natuurwaarden die op grotere afstand liggen.

Natura 2000-gebieden: impact stikstofdepositie 

Het plangebied ligt buiten beschermde Natura 2000-gebieden. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied bedraagt 2 km. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering kunnen hierdoor worden 
uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie van het plangebied (stedelijke omgeving) kunnen 
ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. De supermarkt wordt gasloos 
opgeleverd waardoor deze in de gebruiksfase geen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden. Wel ontstaat er 
een toename in verkeersbewegingen van en naar het gebied wat zou kunnen leiden tot een toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de omgeving. 

Ook de realisatie van de beoogde ontwikkeling zouden kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie in 
Natura 2000-gebieden in de omgeving. Met het programma AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om 
de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele 
toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. De berekening is opgenomen 
in de bijlage 4. 

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat tijdens aanlegfase en gebruikfase geen negatieve 
effecten op deze gebieden ontstaan.Daarop hoeft voor dit project op dit punt geen vergunning op grond van de 
Wnb te worden aangevraagd.

Soortenbescherming

Ten aanzien van de soortenbescherming gelden onder andere algemene verboden tot het verwijderen van 
groeiplaatsen van beschermde plantensoorten, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van 
voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk 
verontrusten van een beschermde diersoort.
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Zoals beschreven in paragraaf 2.1 zijn de laatste gebouwen binnen het plangebied reeds gesloopt en is het 
gebied een braakliggend terrein. Op dit braakliggende terrein staan geen grote bomen en/of groenstructuren en 
tot aan de start van de bouw wordt het gebied regelmatig gemaaid. Het is daarom aannemelijk dat binnen het 
plangebied dat hier geen beschermde soorten groeien of leven. 

4.2  Milieuzonering
Om een belangenafweging tussen een goed woon- en leefklimaat in de omgeving en bedrijvigheid te kunnen 
maken, wordt in het algemeen gebruik gemaakt van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (editie 
2009). In deze uitgave is een lijst opgenomen met allerhande activiteiten en bijbehorende richtafstanden en 
milieunormen die gehanteerd worden voor gevoelige functies.

De VNG-publicatie hanteert twee soorten omgevingstype. Een rustige woonwijk/rustig buitengebied en gemengd 
gebied, voor beide omgevingstype gelden andere richtafstanden en/of normen.

In dit geval ligt het plangebied in het centrumgebied van Denekamp. In de directe omgeving van het plangebied 
komen verschillende bedrijven, winkels en woningen voor. Daarom kan dit deel van de buurt als 'gemengd 
gebied' worden gekenmerkt. 

Onderhavig plan betreft alleen de realisatie van niet-hindergevoelige functie (supermarkt). Hinder vanuit de 
omgeving op het plangebied is daarom niet aan de orde.

De nieuwe supermarkt heeft mogelijk wel een negatief effect op het woon- en leefklimaat van de omliggende 
woningen. Een supermarkt valt op basis van de VNG-publicatie in categorie 1 met een grootste afstand van 10 
meter. Omdat sprake is van 'gemengd gebied' kunnen de richtafstanden van 10 meter van de VNG-publicatie 
voor een supermarkt, worden verlaagd naar de aanbevolen afstand van 0 meter tussen de supermarkt en 
gevoelig object. Dit betekent dat er voor de detailhandelsfuncties geen rekening hoeft te worden gehouden met 
hindercontouren. Om de hinder op de omgeving te beperken, vindt het laden het lossen inpandig plaats, zie ook 
paragraaf 2.2.3.1. Realisatie van de plannen wordt dus niet belemmerd door hindercontouren voor de omgeving. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is zekerheidshalve een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit 
onderzoek is opgenomen in bijlage 5 en wordt uitgebreid beschreven in de volgende paragraaf 4.3.

4.3  Geluid
Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de Wet 
geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. 

Wegverkeerslawaai 

Het plangebied is gelegen binnen een 30 km/uur zone. Dat betekent dat akoestisch onderzoek op basis van de 
Wet geluidhinder niet noodzakelijk is. Daarnaast voorziet onderhavige ontwikkeling alleen in de realisatie van een 
nieuwe supermarkt. Een supermarkt wordt in de Wet geluidhinder niet gezien als geluidgevoelig object. Een 
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is daarom niet noodzakelijk. 

Ook is geen nader akoestisch onderzoek benodigd om te bepalen of er sprake is van een hogere geluidbelasting 
op naburige bestaande woningen. Onderhavig plangebied sluit aan op de Meester Muldersstraat/Eurowerft en de 
Nordhornsestraat. Gezien de hoge verkeersintensiteiten die zich reeds op deze weg bevinden, hoeft niet te 
worden verwacht dat door onderhavig plan de geluidsbelasting op woningen gelegen aan deze weg significant 
toeneemt.

Inrichtingslawaai

Voor de realisatie van de supermarkt is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidshinder op de 
omliggende woningen. In dit onderzoek is onderzocht wat de effecten zijn op de omgeving door de supermarkt 
door bijvoorbeeld het aanrijden van vrachtwagens, het laden en lossen en het parkeerterrein. Dit onderzoek 
wordt opgenomen in bijlage 5.
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De gemeente Dinkelland heeft gebiedsgericht geluidbeleid vastgesteld. Op basis van dit beleid is de locatie 
gelegen in gebied dat wordt getypeerd als “Centrum”. Dit betekent dat voor alle relevante woningen in de 
omgeving van de supermarkt een ambitiewaarde 50  dB(A) geldt en een bovengrens van 55 dB(A) voor 
industrielawaai. Dit zijn etmaalwaarden, die zijn te vertalen als 50/45/40, respectievelijk 55/50/45 dB(A) voor de 
dag-/avond-/nachtperiode.

Langtijdgemiddeld

Uit dit onderzoek blijkt dat de de VNG-richtwaarde van 45 en 40 dB(A) voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau in respectievelijk de avond- en nachtperiode niet wordt overschreden. De berekende niveaus 
zijn vanuit de VNG-systematiek daarmee aanvaardbaar voor de avond- en nachtperiode. 

In de dagperiode wordt de VNG- richtwaarde  50 dB(A) overschreden door bezoekersverkeer ter plaatse van de 
woningen Nordhornsestraat 14. Voor de woning Nordhornsestraat 14 geldt dat het geluid vanwege het 
parkeerterrein in de dagperiode kan worden afgeschermd door op de erfgrens een scherm te plaatsen. In figuur 
7.1 van bijlage 5 is de mogelijke situering weergegeven van een scherm met een hoogte van 1,8 m.  

Maximale geluidniveaus

Voor wat betreft de maximale geluidniveaus geldt dat ter plaatse van de woningen aan de achterzijde (Van der 
Heijdenstraat) er wordt voldaan aan de richtwaarden van 70 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de 
avondperiode.

Overschrijdingen van de richtwaarden zijn er voor de woningen aan de Nordhornsestraat. Bij de woningen aan 
de overzijde van de Nordhornsestraat wordt dit met name veroorzaakt door het wegrijden van vrachtwagens 
en/of laad-/losactviteiten (waaronder het wegrijden van vrachtwagens).

Behalve een beheersmaatregel om zo rustig mogelijk te werken en weg te rijden zijn er geen geluidreducerende 
maatregelen mogelijk. 

In het kader van de toetsing aan het Activiteitenbesluit kunnen maximale geluidniveaus vanwege 
laad-/losactiviteiten in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten. In de ruimtelijke beoordeling kan 
daarbij worden aangesloten. De maximale geluidniveaus vanwege passerend wegverkeer zullen daarnaast ook 
nog gelijk of hoger zijn omdat het passerend wegverkeer op dezelfde afstand de woningen passeert als het 
(vracht)verkeer van en naar de supermarkt. De maximale geluidniveaus vanwege passerend wegverkeer zullen 
daarnaast ook nog gelijk of hoger zijn.

Voor de woning Nordhornsestraat 14 zijn de maximale geluidniveaus vanwege het dichtslaan van portieren 
maatgevend. De overschrijding van de richt-/grenswaarde kan in de dagperiode teniet worden gedaan door het 
scherm te plaatsen volgens figuur 7.1 van bijlage 5. In de avondperiode is dit niet mogelijk vanwege de 
beoordelingshoogte van ho = +5,0 m (en er dan een heel hoog scherm moet worden geplaatst). Door de 
parkeerplaatsen grenzend aan deze woning in de avondperiode niet te gebruik, kan worden voldaan aan de 
maximale geluidniveaus in de avond. 

Conclusie

Het realiseren van de nieuw Aldi Denekamp is akoestisch gezien inpasbaar. Door op de erfgrens met de woning 
Nordhornsestraat een geluidafscherming te plaatsen, kan de mogelijk hinder worden beperkt. Het dichtslaan van 
portieren blijft in de avondperiode een overschrijding geven van de richt- en grenswaarden, Door deze 
parkeerplaatsen in de avonden niet te gebruiken kan aan de grenswaarden worden voldaan. 
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4.4  Water
Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van waterschappen een vroege en 
intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een 
verplicht onderdeel in de ruimtelijke procedure geworden door de verankering in het Besluit ruimtelijke ordening. 
Het plangebied ligt in het beheersgebied van waterschap Vechtstromen.

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor 
ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en 
retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend 
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en 
het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Waterbeheerplan 2016-2021

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent 
concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte 
perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. 
Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe 'eerst vasthouden, 
dan bergen, dan pas afvoeren' is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede 
waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden 
afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de 
doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren 
waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het 
schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd 
naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het 
principe 'eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren' een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande 
rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet 
mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Toetsing

Het plan is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Vechtstromen. De watertoets is in 
bijlage 6 opgenomen. Voor de ontwikkelingen dient de normale watertoetsprocedure te worden doorlopen. Dit 
betekent dat er over dit plan nader overleg met het waterschap plaatsvindt in het kader van de planprocedure. 
Het bestemmingsplan wordt daarom in het kader van vooroverleg aan het waterschap voorgelegd. 

Waterhuishouding

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen 
schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen 
wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is meer dan 1.500 
m². Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, 
primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.
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Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via een gescheiden stelsel (hemelwater via 
infiltratie en/of verbeterd gescheiden stelsel).

Aanleghoogte van de bebouwing

Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte 
geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij 
een afwijkende maatvoering is de kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder 
kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om 
wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 
30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, 
parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

Uitwerking

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen. Daarom is voor de 
beoogde ontwikkeling een Oriënterend afkoppeladvies opgesteld (bijlage 7). In dit onderzoek is zijn adviezen 
opgesteld voor een structureel goed functioneren van de grondwaterhuishouding voor de toekomstige 
bestemming op de planlocatie. Daarbij zijn de mogelijkheden voor de berging en infiltratie van neerslag in de 
ondiepe bodem beoordeeld. 

Aanleghoogte

Aangezien de vloer zonder kruipruimte wordt gebouwd volstaat een ontwateringsniveau van 0,50 m maaiveld. 
Voor het laaddock wordt geadviseerd om zekerheidshalve onder de diepste zone een drain aan te brengen in 
een goed waterdoorlatende zandsleuf. en deze aan weerszijden van het dock met een controleput toegankelijk 
te maken aan het maaiveld. Met deze werkwijze kan dan bij incidenteel ongewenst hoge grondwaterstanden 
middels bijvoorbeeld een klokpomp de grondwaterstand onder het dock in voldoende mate worden verlaagd. 

In alle gevallen is het belangrijk dat de winkelvloer ten opzichte van het parkeerterrein iets verhoogd wordt 
aangelegd. Bij een extreme neerslagsituatie zal dit door de verhoogde aanleg van de winkelvloer regelwater niet 
direct de winkel instromen. 

Hemelwater

Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om het hemelwater dat op eigen terrein valt ook op eigen terrein te 
bergen en te infiltreren. Zowel ondergrondse als oppervlakkige varianten zijn mogelijk. In de rapportage is 
uitgegaan van een infiltrerend bergingssysteem met een overstort op het omliggende HWA-systeem. In het 
onderzoek worden een zevental mogelijkheden beschreven. 

Het af te koppelen dakoppervlak van het supermarktcomplex en de verhardingen is aangegeven op 4.713 m2. Bij 
een maatgevende bui van 20 mm zal voor het dakoppervlak en verhardingsareaal een bergingscapaciteit moeten 
worden gerealiseerd van 4.713 x 0,02 = 95 m3. In onderstaand figuur en in bijlage 10 van bijlage 7 is een 
principe schets van de ondergrondse waterberging weergegeven. 

Hiermee voldoet het bergings- en infiltratiemedium aan de eisen van de gemeente Dinkelland en het waterschap 
Vechtstromen. 
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4.5  Luchtkwaliteit
Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de negatieve effecten op de 
volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken. Overschrijdingen van de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn vaak het gevolg van het aantal verkeersbewegingen in een gebied. Op 
grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in betekenende mate' vormen luchtkwaliteitseisen geen 
belemmeringen voor projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit.

Projecten die in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op grond van het Besluit niet in 
betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van 
de Regeling Niet in betekenende mate (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) de volgende projecten 
vrijgesteld van toetsing:

1. woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 nieuwe woningen 
bij twee ontsluitingswegen;

2. kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 
200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen;

3. projecten die minderen dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of fijnstof bedragen. 
Dit komt overeen met 1,2 µ/m3.

Ter plaatse van het plangebied geldt volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland in de 
periode van 2020 tot 2030 (10 jaar na het beoogde vaststellingsjaar van het bestemmingsplan) in de directe 
omgeving van het plangebied een gemiddelde PM10-concentratie van minder dan 15 µg/m3. De gemiddelde 
NO2-concentratie bedraagt minder dan 10 µg/m3. De waarden liggen verreweg onder de grenswaarden en zijn 
veel lager dan het Nederlands gemiddelde. De luchtkwaliteit in Denekamp ter plaatse van het plangebied is dan 
ook goed te noemen 

Met dit plan wordt een nieuwe supermarkt mogelijk gemaakt. Dit blijft ruim onder de grenswaarde van 100.000 
m² bvo. Met dit bestemmingsplan wordt een bestaande supermarkt locatie wegbestemd. Juridisch-planologisch 
wordt dus geen nieuwe supermarkt mogelijk gemaakt, maar een supermarktlocatie verplaatst. Op de huidige 
locatie is wel detailhandel mogelijk. Het aantal verkeersbewegingen ten behoeve van de supermarkt zal hierdoor 
toenemen met circa 1.415 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. Middels de NIBM-tool is berekend of de 
toename niet in betekenende mate is.

Tabel 4.1 NIBM-tool
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Uit de NIBM-tool blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor een toename van het gehalte stikstof in de lucht van 
1,13 µg/m³ en van fijn stof van 0,23 µg/m³ (zie tabel 4.1). De fijn stof toename blijft onder de 1,2 µg/m³, de 
grens van 1,2 voor N02 wordt ook niet overschreden. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet 
noodzakelijk. 

4.6  Archeologie en cultuurhistorie
Op grond van de Erfgoedwet, het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (artikel 3.6.1 lid 1) en het beleid van de 
gemeente dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met archeologische en cultuurhistorische 
waarden. I

Archeologie

De gemeenteraad is verplicht bij de vaststelling van ruimtelijke plannen rekening te houden met de in de grond 
aanwezige of te verwachten archeologische waarden. 

In 2011 heeft voor het plangebied een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek betrof een 
bureauonderzoek, Inventariserend Veldonderzoek en karterend booronderzoek. Dit onderzoek is destijds ook 
besproken met de regionaal archeoloog. Deze onderzoeken zijn onderdeel van het geldende bestemmingsplan 
'Eurowerft - Noord' en als bijlage 8 en 9 opgenomen. 

Op basis van deze onderzoeken kan worden concluderend dat er geen archeologische waarden verwacht hoeven 
te worden. Met de uitgevoerde archeologische onderzoeken zijn voor het plangebied de archeologische waarden 
voldoende in beeld gebracht. Het aspect ‘archeologie;’ vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving opgenomen moet 
worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. 

Er bevinden zich binnen het plangebied of in de nabijheid geen cultuurhistorisch waardevolle elementen. 
Onderhavig plan zal dus geen cultuurhistorische waarden schaden. 
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4.7  Bodem
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke ontwikkelingen te worden 
aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Dat geldt in het bijzonder voor gevoelige 
functies als wonen. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging moet ten minste 
verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Verdachte plekken met betrekking tot de kwaliteit van de 
bodem dienen in het kader van de Wet bodembescherming bij ruimtelijke plannen en projecten te worden 
gesignaleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening.

De beoogde ontwikkeling vinden plaats op gronden die tot op heden deels bebouwd waren. Ook zijn er gronden 
in het verleden gesaneerd. Daarom is voor het plangebied een bodem onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 10. Dit 
onderzoek is voorgelegd aan de omgevingsdienst Twente. Uit het uitgevoerde onderzoek en de beoordeling 
daarvan blijkt dat er geen bezwaar is tegen de voorgenomen herontwikkeling, aangezien de vastgestelde 
verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het 
huidige en toekomstige gebruik.

Het aspect ‘bodem’ vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

4.8  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van 
gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb).

Er is een inventarisatie uitgevoerd met als doel externe risico’s ten opzichte van het plangebied in kaart te 
brengen. De inventarisatie betreft een quickscan op basis van de website www.risicokaart.nl, tevens is een 
KLIC-melding gedaan. 

Zoals in figuur 4.1 wordt weergegeven zijn in de omgeving geen risicovolle inrichtingena anwezig waarop het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is. 

Figuur 4.1 Uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl)

34      bestemmingsplan Denekamp, Aldi Eurowerft



Wat niet blijkt uit de risicokaart, is dat ten noorden grenzend aan het plangebied een vuurwerkopslag is 
gesitueerd. Om een dergelijke functie zijn veiligheidscontouren gelegen. Regels ten aanzien van vuurwerkopslag 
zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit (2012). 

Een supermarkt wordt gezien als kwetsbaar object. Doordat het plangebied grenst aan deze vuurwerkopslag ligt 
het in het werkingsgebied (9 meter). Uit de bouwtekening behorend bij de milieuvergunning blijkt dat de deur 
van de vuurwerkopslag inpandig is. De deuropening komt uit in het magazijn. Uit dezelfde bouwtekening blijkt, 
dat de wand van het magazijn bestaat uit een dubbelsteens muur met spouw. In het algemeen geldt voor 
bakstenen wanden dat bij een dikte van 100 millimeter er al sprake is van een brandwerendheid van 90 minuten, 
waardoor deze voldoet aan de gestelde eisen. 

Op grond van de vorenstaande informatie mag worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van de 
vuurwerkopslag zoals blijkt uit het milieudossier, geen belemmering betekent voor de realisatie van de 
voorliggende plannen. 

In het Vuurwerkbesluit is bepaald dat bij de opslag van minder dan 10.000 kg consumentenvuurwerk (daar is 
hier volgens de vergunning sprake van) rekening gehouden moet worden met een veiligheidsafstand van 8 meter 
en geen (beperkt) kwetsbare objecten gebouwd mogen worden binnen het vrijwaringsgebied. De nieuwe 
supermarkt komt buiten het vrijwaringsgebied en de veiligheidsafstand van 8 meter. Binnen de veiligheidsafstand 
worden enkel parkeerplaatsen gerealiseerd en dat zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten. 

Het aspect 'externe veiligheid’ vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

4.9  Kabels en leidingen
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 
elektriciteits- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor ingrepen in de 
bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen 
van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor 
ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de 
uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdkabels of -leidingen. Ook liggen er geen relevante zones over het 
plangebied.

4.10  Vormvrije mer-beoordeling
Beleid en normstelling

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 
omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze 
activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de 
drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij onderzocht 
dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de omstandigheden 
als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen de 
kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten.

Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe 
procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r-beoordelingsbeslissing worden genomen, waarin 
wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het 
project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze 
beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt, moet de initiatiefnemer een 
aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen. Het 
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bevoegd gezag dient binnen zes weken na indienen een m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een 
vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter niet gepubliceerd te worden. 

Onderzoek

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 
oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat (Besluit 
milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie een 
supermarkt met een oppervlak van 1.803 m2 bvo. De beoogde ontwikkeling blijft daarmee ruim onder de 
drempelwaarde. Daarom is voor de beoogde ontwikkeling een vormvrije m.e.r- beoordeling opgesteld. 

Deze notie is opgenomen in bijlage 11. Op basis van deze notitie neemt het bevoegd gezag een 
m.e.r.-beoordelingsbeslissing waarin wordt aangegeven of een volledige m.e.r.-procedure doorlopen dient te 
worden. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

5.1  Inleiding
De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een bestemmingsregeling, die 
(digitaal) bindend is voor overheid en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en is 
voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding 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 heeft een rol voor toepassing van de regels, 
alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen.

5.2  Opzet
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen om 
ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2010. 
In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn 
ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 
normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

1. Inleidende regels.
2. Bestemmingsregels.
3. Algemene regels.
4. Overgangs- en slotregels.

5.3  Toelichting op de bestemmingen

5.3.1  Enkelbestemmingen

Artikel 3 Centrum

Deze bestemming is op het grootste deel van het plangebied gelegd. Binnen de bestemming zijn diverse functies 
mogelijk, naast detailhandel ook kleinschalige bedrijvigheid, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke 
doeleinden. Dit maakt enige uitwisseling tussen functies mogelijk zonder dat het bestemmingsplan direct dient te 
worden herzien. In een centrumgebied is dit wenselijk.

De supermarkt is toegestaan op de nieuwe locatie ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' binnen deze 
aanduiding is een supermarkt met een maximaal oppervlak van 1.803 m² bvo toegestaan . Op de voormalige 
locatie van de supermarkt is deze aanduiding niet meer opgenomen. 

Binnen deze bestemming zijn gebouwen uitsluitend toegestaan binnen het aangegeven bouwvlak. De bouwmaten 
zijn op de verbeelding en in de planregels afgestemd op de geldende regels (voormalige locatie supermarkt) en 
op de voorgenomen nieuwbouw.
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Artikel 4 Verkeer

Deze bestemming is gelegd op het beoogde openbare gebied, de parkeervoorzieningen en de ontsluitingswegen. 

5.3.2  Algemene regels

Naast de bestemmingen bevat het plan een aantal algemene regels over bijvoorbeeld begrippen, de wijze van 
meten, algemene afwijkingen en overgangsrecht. Deze min of meer standaardregels in bestemmingsplannen 
worden hier verder niet toegelicht.

5.3.3  Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel is 
aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid
De maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan kan worden aangetoond door het doorlopen van 
de in de Wro opgenomen bestemmingsplanprocedure. 

Vervolgens wordt voor de start van de wettelijke procedure op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) 
doorlopen. 

Hierbij is een ieder gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over 
het ontwerp-bestemmingsplan. Tijdens de termijn van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen 
binnengekomen.

Het besluit tot vaststelling wordt samen met het bestemmingsplan ter inzage gelegd, waarbij voor 
belanghebbenden beroep mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

6.2  Economische uitvoerbaarheid
Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad verplicht bij de 
vaststelling van een ruimtelijk plan een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In het bestemmingsplan 'Denekamp, Aldi 
Eurowerft' is een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voorzien.

In afwijking van het bepaalde in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening bepaalt lid 2 van dit artikel dat de 
gemeenteraad kan besluiten bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen 
indien:

het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd (bijvoorbeeld via gronduitgifte, een 
anterieure overeenkomst over grondexploitatie);
het niet noodzakelijk is een tijdvak voor de exploitatie, dan wel een fasering in de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen vast te stellen;
het stellen van eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, 
de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied, dan wel 
het stellen van regels omtrent het uitvoeren van die werkzaamheden, dan wel een uitwerking van de regels 
met betrekking tot de uitvoerbaarheid niet nodig is. 

Voorliggend plan betreft een bedrijfsmatig initiatief. De kosten van dit plan komen voor rekening van de 
initiatiefnemer. Voor zover de gemeente kosten maakt, zullen deze kosten door leges worden gedekt. Bovendien 
zijn afspraken over kostenverhaal vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Verder wordt met de 
initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten. Hiermee komen eventuele planschadeclaims voor 
rekening van de initiatiefnemer. 

Omdat het verhaal van exploitatiekosten en planschade is verzekerd door gesloten anterieure overeenkomsten 
met de initiatiefnemer, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Het plan wordt als economisch uitvoerbaar beschouwd.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Situatietekening
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Bijlage 2  Memo verkeer en parkeren
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Memo verkeer en parkeren Aldi Denekamp blz. 1 

Notitie 

 

 

Van : T. van der Plaats 

Project : Bestemmingsplan Aldi Denekamp 

Opdrachtgever : ALDI Groenlo BV. 

Datum : 22-07-2021 

Betreft : Memo verkeer en parkeren Aldi Denekamp 

 

1 Aanleiding 

Aan de Eurowerft in Denekamp is een Aldi supermarkt gevestigd. Aldi is voornemens de bestaande Aldi in 

Denekamp te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Deze locatie ligt op de hoek van de Eurowerft  en 

Nordhornsestraat en ligt op minder dan 100 meter afstand van de bestaande supermarkt. Met deze verplaatsing 

is ook een uitbreiding van het winkeloppervlak beoogd. De ontwikkeling heeft gevolgen voor de aspecten verkeer 

en parkeren. Zo wijzigt de parkeersituatie in het gebied en zorgt de winkeluitbreiding voor een toename van het 

aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied. Voorliggende memo bevat een uitwerking van de 

verkeerskundige gevolgen van het plan. Figuur 1 toont een kaart van de ligging van de bestaande supermarkt en 

het plangebied van de nieuwe supermarkt. 

 

Figuur 1 Ligging plangebied 

 
 

2 Verkeersstructuur 

Gemotoriseerd verkeer 

De bestaande Aldi en locatie voor de nieuwe Aldi liggen aan de Eurowerft in Denekamp. Het plein aan de 

Eurowerft is onderdeel van het centrum van Denekamp. De locatie is per auto bereikbaar via de 

Nordhornsestraat en Meester Muldersstraat. Beide zijn erftoegangswegen waar een maximum snelheid van 30 

km/uur geldt. De snelste route om het hoofdwegennet of overige bestemmingen binnen Denekamp te bereiken, 

is via de Nordhornsestraat. Circa 200 meter ten noordoosten van de Eurowerf sluit de Nordhornsestraat aan op 

de rotonde met de Churchillstraat en Brandlichterweg. 

 

  



  

Memo verkeer en parkeren Aldi Denekamp blz. 2 

Langzaam verkeer 

Op de Eurowerft, Nordhornsestraat en Meester Muldersstraat deelt fietsverkeer de rijbaan met het 

gemotoriseerde verkeer. In het gebied zijn brede voetpaden aanwezig. De Oldenzaalsestraat sluit ten zuiden van 

de Eurowerf aan op het plein en leidt naar het overige centrumgebied van Denekamp. Er geldt hier een 

inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer. De Oldenzaalsestraat en het omliggend gebied is uitsluitend bestemd 

voor fietsers, voetgangers of bestemmingsverkeer. 

 

Openbaar vervoer 

Op de Eurowerft ligt de bushalte Denekamp, Centrum/Eurowerft. Op werkdagen halteert hier gedurende de dag 

buslijn 38 die rijdt van Nordhorn (Duitsland) naar Denekamp. Denekamp, Centrum/Eurowerft is de eindhalte van 

de buslijn aan Nederlandse zijde. 

 

3 Toetsingskader 

In het kader van ruimtelijke plannen dienen verkeer en vervoer te worden onderbouwd dat het geheel voldoet 

aan een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt onder meer in dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig 

dient te zijn en de eventuele verkeerstoename niet leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. 

 

De parkeerbehoefte wordt berekend op basis van de gemeentelijke parkeernormen (Beleidsnotitie Bouwen en 

Parkeren 2018, gemeente Dinkelland). De gemeentelijke parkeernormen zijn onderverdeeld in drie zones: 

‘Centrum’, ‘Rest bebouwde kom’ en ‘Buitengebied’. Het plangebied is conform deze gebiedsindeling gelegen in 

het centrumgebied. Voor het berekenen van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van kencijfers voor 

verkeersgeneratie uit CROW publicatie 381 “Toekomstbestendig parkeren”. Er wordt op basis van de 

adressendichtheid en ligging aangesloten bij de gemiddelde kencijfers voor niet-stedelijk centrumgebied. 

 

4 Plan verplaatsing Aldi 

Het voornemen is om de Aldi-vestiging te verplaatsen naar de Nordhornsestraat en op deze locatie uit te breiden 

tot 1.803 m² bvo en 1.081 m² wvo. Op de nieuwe locatie, aan de kopse kant van de Eurowerft, was een bouwblok 

met op de begane grond circa 400 m² bvo aan winkels en op de verdiepingen waren 3 appartementen aanwezig. 

Deze gebouwen zijn begin 2021 gesloopt. Het restant van het plangebied ligt braak. Met de komst van de nieuwe 

Aldi worden er ten behoeve van de nieuwe supermarkt extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Figuur 2 toont een 

inrichtingstekening van de nieuwe supermarkt. De nieuwe parkeerplaats heeft twee in-en uitritten. Beide in- en 

uitritten zijn voor het bestaande parkeerterrein aan de Eurowerft gelegen. 

 
Figuur 2 Inrichtingstekening nieuwe Aldi 
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5 Parkeren 

Normatieve parkeerbehoefte 

Conform het gemeentelijke parkeerbeleid dient de parkeerbehoefte te worden berekend met behulp van de 

gemeentelijke parkeernormen (Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018, gemeente Dinkelland). De geplande 

ontwikkeling is conform het gemeentelijke parkeerbeleid gelegen in de stedelijke zone ‘Centrum’. De 

gemeentelijke parkeernorm voor een discount-supermarkt bedraagt 3,9 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. Tabel 

1 toont de parkeerbehoefte van de huidige en toekomstige functies. 

 

Tabel 1. Normatieve parkeerbehoefte huidige en toekomstige situatie 

 Functie Aantal Parkeernorm Parkeerbehoefte 

Huidige situatie Detailhandel 400 m² bvo 3,4 per 100 m² bvo 13,6 pp 

 Appartementen 3 stuk 1,3 per woning 3,9 pp 

 Totaal huidig   18 pp 

Toekomstige situatie Discountsupermarkt 1.803 m² bvo 3,9 per 100 m² bvo 70,3 pp 

 Totaal toekomstig   71 pp 

 

 

Dubbelgebruik 

De verschillende functies hebben over de dagen en momenten van de week niet een even grote parkeervraag. 

Met behulp van aanwezigheidspercentages kan dit effect berekend worden. Tabel 2 toont de 

aanwezigheidspercentages die het gemeentelijk parkeerbeleid geeft. 

 

Tabel 2. Aanwezigheidspercentages 

 
 

Wanneer bovenstaande aanwezigheidspercentages worden toegepast op de in tabel 1 berekende 

parkeerbehoefte, kan de parkeerbehoefte per moment van de week worden berekend. Zie tabel 3. Daaruit is op 

te maken dat in zowel de huidige als de toekomstige situatie de zaterdagmiddag maatgevend is. De 

parkeerbehoefte is dan het hoogste met 18 parkeerplaatsen in de huidige situatie en 71 parkeerplaatsen in de 

toekomstige situatie.  

 

Tabel 3. Parkeerbehoefte huidige en toekomstige situatie bij dubbelgebruik 

 Functie Behoefte Werkdag 

ochtend 

Middag Avond Koopavond Zaterdag 

middag 

avond Zondag 

Huidige situatie Detailhandel 13,6 pp 4,08 8,16 1,36 10,2 13,6 0 0 

 Appartementen 3,9,pp 1,95 1,95 3,51 3,12 2,34 3,12 2,73 

 Totaal huidig 18 pp 7 11 5 14 16 4 3 

Toekomstige 

situatie 

Discountsupermarkt 70,3 pp 21,1 42,2 28,1 56,3 70,3 28,1 0 

 Totaal toekomstig 71 pp 22 43 29 57 71 29 0 

Verschil  +53 +15 +32 +24 +43 +55 +25 -3 

Functie Normatief Werkdag Werkdag Werkdag Koop Zaterdag Zaterdag Zondag

overdag middag avond avond middag avond middag

Supermarkt 100% 30% 60% 40% 80% 100% 40% 0%

Detailhandel 100% 30% 60% 10% 75% 100% 0% 0%

Woningen 100% 50% 50% 90% 80% 60% 80% 70%
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Parkeeroplossing 

Met de ontwikkeling van de nieuwe supermarkt worden er 61 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Tabel 3 laat 

zien dat op het maatgevende moment, de parkeerbehoefte ten opzichte van de bestaande situatie toeneemt 

met 55 parkeerplaatsen (zaterdagmiddag). Hieruit kan worden geconcludeerd dat er voldoende extra 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd om in de toekomstige parkeerbehoefte te kunnen voorzien. 

 

Bevoorrading 

De nieuwe Aldi wordt gemiddeld drie keer per dag bevoorraad. Het aantal vrachtwagen bewegingen zal 

nagenoeg gelijk blijven. Het aantal vrachtwagens ten behoeve van het laden en lossen zal door de beoogde 

ontwikkeling niet tot nauwelijks toenemen. Die nieuwe Aldi neemt in oppervlakte toe, maar de  vrachtwagens 

zullen efficiënter in bevoorrading voorzien worden omdat ze simpelweg meer goederen meekunnen nemen. 

 

De huidige Aldi, aan de Eurowerft 10, wordt in de huidige situatie bevoorraad vanaf de rotonde met de 

Churchillstraat en Brandlichterweg en de Nordhornsestraat om vervolgens via de Meester Mulderstraat en Van 

de Heijdenstraat de achterzijde van de huidige Aldi te bereiken.  

In de nieuwe situatie wordt de Aldi eveneens bevoorraad via de rotonde met de Churchillstraat en 

Brandlichterweg en de Nordhornsestraat. Omdat de nieuwe supermarkt nu aan de Nordhornsestraat is 

gesitueerd, hoeven de vrachtwagens niet langs het parkeerterrein Eurowerft te rijden.  

 

De bevoorradende vrachtwagens rijden voorbij de laad- en losplaats rijdt om deze vervolgens achteruit in te 

rijden. Door een rechtsafslaande beweging kan de vrachtauto vervolgens weer weg rijden. Deze manoeuvre is 

ingetekend in figuur 2. Figuur 2 geeft op de inrichtingstekening de locatie van de laad- en losplaats weer. De laad- 

en losvoorziening bevindt zich aan de noordoostzijde van de ontwikkellocatie en is bereikbaar vanaf de 

Nordhornsestraat. De laad- en losplaats is in feite aan de achterzijde van het pand gepositioneerd. Hierdoor 

wordt voorkomen dat een manoeuvrerende vrachtwagen auto-, fiets- en voetgangersstromen van bezoekers (op 

het nieuwe parkeerterrein) moet kruisen. Dit komt de verkeersveiligheid op het nieuwe parkeerterrein ten 

goede.  

 

Doordat het laden en lossen aan de Nordhornsestraat plaatsvindt heeft dit gevolgen voor de verkeersveiligheid 

op deze straat. Het achterwaarts insteken is hinderlijker voor het overige verkeer op deze weg. Het is daarom 

van belang, dat de vrachtwagenchauffeur in één keer kan insteken in het laad en losplaats zonder meerdere 

keren te hoeven steken. De Nordhornsestraat is een overzichtelijke weg en heeft in de huidige situatie voldoende 

breedte om de in- en uitrijdende beweging te maken. Aangezien de Nordhornsestraat overzichtelijke is, zonder 

te veel obstakels en bomen, houdt de chauffeur vanuit de cabine bij de achteruitrijdende beweging zicht op de 

trailer. Al met al komt bij oplettendheid van de chauffeur de verkeersveiligheid bij het bevoorraden niet in het 

geding.  

 

6 Verkeersgeneratie en –afwikkeling  

Verkeersgeneratie 

De beoogde ontwikkeling zal zorgen voor een verandering van het aantal verkeersbewegingen van en naar de 

projectlocatie. Een dergelijke verkeerstoename kan worden berekend aan de hand van de kencijfers van het 

CROW (publicatie 381). Er wordt op basis van de adressendichtheid en ligging aangesloten bij de gemiddelde 

kencijfers voor niet-stedelijk centrumgebied. Tabel 4 toont de berekening van de huidige en toekomstige 

verkeersgeneratie. In deze vergelijking is de huidige locatie aan de Eurowerft 10 niet meegenomen. De invulling 

dan deze locatie is namelijk nog niet bekend. 

Met de CROW kencijfers wordt de verkeersgeneratie berekend op een gemiddelde weekdag. Met de standaard 

CROW-omrekenfactoren 1,2 voor supermarkten, 1,1 voor detailhandel en 1,11 voor woonfuncties kan de 

verkeersgeneratie op een gemiddelde werkdag worden bepaald.  

 

 

 

 

 



  

Memo verkeer en parkeren Aldi Denekamp blz. 5 

Tabel 4: Berekening verkeersgeneratie 

 Functie Aantal Norm Verkeersgeneratie 

Weekdag         Werkdag 

Huidige situatie Detailhandel 400 m² bvo 53,05 per 100 

m² bvo 

 212,2 233,4 

 Appartementen 3 stuk 5,2 per woning 15,6 17,3 

 Totaal huidig   228 251 

Toekomstige 

situatie 

Discountsupermarkt 1.803 m² 

bvo 

77 per 100 m² 

bvo 

1.388,3 1666,0 

 Totaal toekomstig   1.389 1.666 

Verschil    +1.161 +1.415 

 

De ontwikkeling zorgt voor een mogelijke verkeerstoename van circa 1.415 mvt/etmaal op een gemiddelde 

werkdag. Zoals hiervoor beschreven is er in deze berekening geen rekening gehouden met de huidige locatie van 

de Aldi aan de Eurowerft 10.  In werkelijkheid zal de toename lager liggen.  

 

Verkeersafwikkeling 

De ontwikkeling zorgt voor een mogelijke verkeerstoename van circa 1.415 mvt/etmaal op een gemiddelde 

werkdag. Deze toename zal zich spreiden over de dag en wordt afgewikkeld via de Nordhornsestraat en Meester 

Muldersstraat. Vervolgens zal het verkeer opgaan in het heersende verkeersbeeld van de eerstvolgende 

belangrijke gebiedsontsluitingswegen en kruispunten.  

 

Op basis van verkregen verkeersgegevens van de gemeente Dinkelland is de verkeersafwikkeling en capaciteit in 

beeld gebracht. Voor de omliggende wegen beschikte de gemeente Dinkelland over verkeerscijfers van 2016 

voor de Churchillstraat (4.700 mvt/etmaal), Brandlichterweg (1.380 mvt/etmaal) en het noordelijke deel van de 

Nordhornsestraat (8.253 mvt/ etmaal). Voor het zuidelijke deel van de Nordhornsestraat en de Meester 

Muldersstraat zijn geen gegevens bekend. Alle omliggende wegen, met uitzondering van het noordelijke deel 

van de Nordhornsestraat, zijn erftoegangswegen met een maximum toegestane snelheid van 30km/h. Het 

noordelijke deel van de Nordhornsestraat is een gebiedsontsluitingsweg (binnen de kom) met een maximum 

toegestane snelheid van 50km/h. In het GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) staat dat voor een 

erftoegangsweg een voorkeursgrenswaarde van maximaal 4.000 tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal geldt. 

Voor gebiedsontsluitingsweg binnen de kom  geldt een voorkeursgrenswaarde van maximaal 3.000 tot 15.000 

motorvoertuigen per etmaal.  

 

Om de verkeersintensiteit van 2016 naar 2021 om te rekeningen is rekening gehouden met een verkeerstoename 

van 8%. Dit komt neer op 5.076 mvt/ etmaal op de Churchillstraat, Brandlichterweg 1.490 mvt/etmaal en de 

Nordhornsestraat 8.913 mvt/ etmaal. De maximale capaciteit wordt op geen van de wegen gehaald. Zoals gezegd 

zijn voor het zuidelijke deel van de Nordhornsestraat en de Meester Muldersstraat, ter plaatse van het 

plangebied, geen gegevens bekend. Wel is bekend dat het hier om erftoegangswegen gaat met een 

voorkeursgrenswaarde van maximaal 4.000 tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal.  

 

Er van uitgaande dat het verkeer van de Churchillstraat, Brandlichterweg en de Nordhornsestraat zich evenredig 

verdeeld, kan worden aangenomen dat de verkeersintensiteit voor het zuidelijk deel van de Nordhornsestraat 

2.346 mvt/etmaal bedraagt. Dit aantal kan in werkelijkheid hoger liggen, maar het is niet aannemelijk dat 

voorkeursgrenswaarde van maximaal 4.000 tot 6.000 motorvoertuigen wordt overschreden.  

 

Uit tabel 4 blijkt dat door de beoogde ontwikkeling een verkeerstoename van circa 1.415 mvt/etmaal op een 

gemiddelde werkdag ontstaat. Naar verwachting gaat 2/3 van de verkeersbewegingen in noordelijke richting 

over de Nordhornsestraat (943 mvt/ etmaal) en verdeelt zich op de rotonde over de drie (ontsluitingen)wegen 

en 1/3 in oostelijke richting over de Meester Muldersstraat (471 mvt/ etmaal). In onderstaand figuur 3 zijn de 
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verkeersstromen en intensiteit inbeeldt gebracht. Hieruit blijkt dat door de verkeerstoename op geen van de 

wegen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.  

 

 
Figuur 3: Huidige en toekomstige verkeersintensiteit. 

 

De verkeersgroei ten gevolge van de ontwikkeling is ten opzichte van de dagelijkse verkeersintensiteit dergelijke 

wegen en kruispunten beperkt. Bovendien kent de Aldi haar bezoekerspiek over het algemeen op vrijdag- en 

zaterdagmiddag, terwijl veel wegen in de omgeving in de spitsuren van werkdagen maatgevend zijn. Hierdoor 

kan de berekende verkeerstoename zonder problemen worden afgewikkeld over het bestaande wegennet. De 

toename ten behoeve van de nieuwe Aldi zal naar verwachting dan ook niet leiden tot knelpunten in de 

verkeersafwikkeling.  

 

Zoals weergeven in figuur 2 heeft het nieuwe parkeerterrein twee in-en uitritten. Beide in- en uitritten zijn voor 

het bestaande parkeerterrein en het knooppunt aan de Eurowerft gelegen. Bezoekers ten behoeve van de Aldi 

slaan nu met de auto eerder af waardoor het ‘knooppunt’ wordt ontzien. De verkeerstoename heeft dan ook 

geen negatieve gevolgen voor dut ‘knooppunt’.  

 

 

7 Conclusie  

Het plangebied is goed bereikbaar voor zowel gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en per openbaar vervoer. De 

extra parkeervraag die het plan veroorzaakt kan worden opgevangen op de bestaande en nieuwe 

parkeervoorzieningen. De verkeerstoename is in verhouding tot de bestaande verkeersintensiteiten en past 

binnen de capaciteit van de omliggende wegen. De verkeerstoename zal niet leiden tot knelpunten in de 

afwikkeling van het verkeer. Ook kan de nieuwe Aldi supermarkt op een verkeersveilige wijze worden 

bevoorraad. De aspecten verkeer en parkeren staan de ontwikkelingen niet in de weg. 



Bijlage 3  Ladder onderbouwing
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SAMENVATTING 

OPGAVE 
Aldi exploiteert in het centrum van Denekamp een supermarkt aan de Eurowerft. Deze winkel heeft een winkelvloeropper-

vlak (wvo) van 747 m2 wvo en een bruto vloeroppervlak inclusief magazijn, personeelsruimten, etc. (bvo) van 963 m2 bvo. 

De supermarkt is te klein en voldoet niet meer aan de eisen die de consument én Aldi zelf stellen aan een moderne super-

markt. Om ook in de toekomst duurzaam te kunnen functioneren is het gewenst om de winkel en de daarbij behorende 

parkeerruimte uit te breiden. Op de huidige locatie is daar geen ruimte voor.  

 

In samenspraak met de gemeente is daarom gezocht naar alternatieve locaties. Uiteindelijk is de locatie Eurowerft/Nord-

hornsestraat als beste locatie naar voren gekomen. Op deze locatie kan een moderne supermarkt gerealiseerd worden van 

ruim 1.800 m2 bvo, in combinatie met voldoende ruimte voor parkeren en laden en lossen op eigen terrein. 

 

VRAAGSTELLING 
Het ruimtelijk afwegingskader voor een stedelijke ontwikkeling is de ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6. lid 

2 Besluit ruimtelijke ordening). De eerste vraag is of de beoogde ontwikkeling aangemerkt wordt als ‘nieuwe stedelijke ont-

wikkeling’. Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in 

relatie tot de omgeving. Wanneer een bestemmingsplan voorziet in een planologische uitbreiding van meer dan 500 m2 

bvo wordt dit aangemerkt als stedelijke ontwikkeling (ECLI:NL:RVS:2017:1724). De ontwikkeling bestaat uit de verplaatsing 

van Aldi en is er sprake van uitbreiding van 963 m2 bvo naar 1.803 m2 bvo. Het bestemmingsplan voor de huidige vestiging 

van Aldi bevat geen uitbreidingsmogelijkheden; de supermarkt zit aan het maximale bouwvlak. De uitbreiding betreft 840 

m2 bvo en wordt daarom aangemerkt als ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’, zoals bedoeld in de ladder.  

 
Hiermee is de vraag voor dit onderzoek: Is er behoefte aan de beoogde, nieuwe stedelijke ontwikkeling van een supermarkt 
aan de Eurowerft/Nordhornsestraat?  

 

Het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Denekamp) moet het mogelijk maken van deze stedelijke ontwikkeling moti-

veren op basis van de vereisten van de ladder voor duurzame verstedelijking. Het betreft twee aspecten: 

1. aangetoond moet worden dat er behoefte is aan de betreffende ontwikkeling; 

2. aangetoond moet worden dat onderzocht is of de ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gesi-

tueerd, alvorens de mogelijkheid wordt geboden om de ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk te 

maken (de zogenoemde voorkeursvolgorde in de locatieafweging). Aangezien de beoogde locatie binnen stedelijk 

gebied ligt, is hier geen verder onderzoek naar uitgevoerd.  

Daarnaast is het van belang om te toetsen in hoeverre de beoogde ontwikkeling past binnen de beleidskaders van het ge-

meentelijke en provinciale beleid. 

 

LEESWIJZER 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden komen in dit onderzoek de volgende onderwerpen aan bod: 

● een analyse van de kwantitatieve behoefte in de vorm van een distributieplanologisch onderzoek (hoofdstuk 1); 

● een analyse van de kwalitatieve behoefte in het verzorgingsgebied (hoofdstuk 2); 

● locatieafweging en toetsing aan het relevante detailhandelsbeleid (hoofdstuk 3). 

Navolgend zijn hiervan de belangrijkste conclusies opgenomen. 
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CONCLUSIES 
De kwantitatieve behoefte is aangetoond. 

Duidelijk is dat de huidige winkel van Aldi te klein is met een omvang van 747 m2 wvo. De uitgevoerde distributieplanolo-

gische analyse laat zien dat er voldoende marktruimte is voor de beoogde uitbreiding. Er zijn dan ook geen negatieve effec-

ten in de vorm van relevante leegstand te verwachten. Hiermee bedoelen we leegstand die ook een (direct) een negatief 

effect heeft op het functioneren van omliggende winkels. Temeer het om een uitbreiding van een bestaande winkel gaat, 

waarmee zowel ondernemers als consumenten in het marktgebied al bekend zijn. 

 

De ontwikkeling heeft kwalitatieve meerwaarde 

Supermarkten zijn van wezenlijk belang voor het basisvoorzieningenniveau van kernen. Voor de kwaliteit en compleetheid 

van het supermarktaanbod is een derde supermarkt in zijn algemeenheid en een harddiscounter in het bijzonder van toe-

gevoegde waarde. Door de beoogde ontwikkeling worden tekortkomingen van de huidige winkel voor de supermarktorga-

nisatie én voor het winkelend publiek opgelost, wanneer een moderne harddiscounter gerealiseerd kan worden met vol-

doende parkeren e.d..  

 

Het betekent tevens een kwaliteitsimpuls voor het centrum. Een braakliggend terrein krijgt een duurzame, toekomstbe-

stendige invulling. Deze ontwikkeling vormt de gewenste afronding van het centrum, met een supermarkt als publiekstrek-

ker op de kop. Hiermee wordt tevens de verkeers- en parkeersituatie in dit deel van het centrum verbeterd. 

 

De beoogde ontwikkeling past niet binnen de bestaande leegstand en is beleidsmatig mogelijk 

De beoogde locatie ligt binnen stedelijk gebied, op korte afstand van de huidige locatie van Aldi, in het centrumgebied van 

Denekamp. Uit onderzoek is gebleken dat de beoogde ontwikkeling niet te realiseren is door het herinvullen van leeg-

staande panden. Het provinciaal en gemeentelijk beleid is gericht op een versterking van de detailhandelsstructuur en on-

dernemersklimaat. Concentratie van functies staat hierbij centraal. De ontwikkeling sluit hiermee aan op de relevante be-

leidskaders.  

 

De beoogde locatie ligt in het centrumgebied van Denekamp, en gaat uit van herontwikkeling van onder andere een braak-

liggend terrein. De ontwikkeling zorgt daarmee voor een verdere concentratie en versterking van de winkelstructuur, en de 

versterking van Denekamp als verzorgingskern. De ontwikkeling gaat daarmee uit van zorgvuldig ruimtegebruik. 

 

De conclusie is derhalve dat er behoefte is aan de beoogde ontwikkeling en dat met de herontwikkeling is 
sprake van zorgvuldig ruimtegebruik in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. 
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1. KWANTITATIEVE BEHOEFTE 

In dit hoofdstuk wordt de kwantitatieve behoefte aan de uitbreiding van Aldi in Denekamp onderzocht.  

● Allereerst is een beeld geschetst van het verzorgingsgebied van beoogde ontwikkeling: omvang verzorgingsgebied, 

omvang winkelaanbod, vergelijking omvang winkelaanbod. 

● Vervolgens is een distributieplanologische marktanalyse uitgevoerd, rekening houdend met de bevolkingsontwikkeling 

enerzijds en de beoogde ontwikkeling van het winkelaanbod in de planperiode 2020-2030 anderzijds. 
 
 

1.1 Verzorgingsfunctie 
De gemeente Dinkelland is een gefuseerde gemeente van de voormalige gemeenten Ootmarsum, Denekamp en Weerselo. 

Denekamp is de grootste kern, gevolgd door Ootmarsum. Dit geldt ook voor de omvang van het dagelijks winkelaanbod 

(tabel 1.1). Denekamp heeft een dagelijks winkelaanbod van 6.388 m2 wvo. 

 

Tabel 1.1 Omvang dagelijks winkelaanbod gemeente Dinkelland (bron: Locatus, 2021) 

Woonplaats omvang (m² wvo) 

Denekamp 6.388 

Ootmarsum 3.578 

Weerselo 1.082 

Saasveld 156 

Rossum Ov 67 

Deurningen 57 

Lattrop-Breklenkamp 40 

Tilligte 30 

gemeente Dinkelland 11.398 

 

In figuur 1.1 is het regionaal supermarktaanbod weergegeven. Denekamp heeft het grootste supermarktaanbod van de 

gemeente, met drie supermarkten. In Ootmarsum zijn een Lidl en Albert Heijn aanwezig en in Weerselo een Plus-super-

markt. Voor de inwoners van Denekamp is er daarnaast een groot aanbod in zowel Oldenzaal, als over de grens in Nord-

horn. Gelet op deze ruimtelijke spreiding van het aanbod, en met name de andere Aldi-supermarkten, is het verzorgingsge-

bied van Aldi grofweg de gemeente Dinkelland. De inwoners van Denekamp hebben beschikking over twee full-servicesu-

permarkten en een harddiscounter. Denekamp heeft in kwalitatieve zin een compleet supermarktaanbod, door de aanvul-

lende supermarktsegmenten, waardoor de inwoners voor de dagelijkse boodschappen voornamelijk op de eigen kern ge-

richt zijn. Ook de overige kernen in de gemeente zullen vanwege dit volledige aanbod gericht zijn op Denekamp.   
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Figuur 1.1 Regionaal supermarktaanbod (bron: Locatus, 2020) 

 

1.2 Analyse dagelijkse goederensector gemeente Dinkelland 
Het verzorgingsgebied van Aldi is gemeente Dinkelland. Aldi functioneert als secundaire supermarkt; het heeft een aanvul-

lende functie ten opzichte van primaire full-servicesupermarkten (zie paragraaf 2.2 voor een toelichting). De omzet zal niet 

alleen uit Denekamp komen, maar door deze aanvullende functie zeker ook uit de omliggende kernen. Eventuele effecten 

zijn met name in de eigen gemeente te verwachten:  

● In omliggende gemeenten is ook een uitgebreid en grotendeels overlappend supermarktaanbod aanwezig, waaronder 

vestigingen van Aldi. Gezien de grote(re) reisafstand ligt het niet in de lijn der verwachting dat deze consumenten re-

gelmatig naar Denekamp gaan om boodschappen doen. 

Om deze reden is in deze paragraaf enkel de dagelijkse goederenstructuur in beeld gebracht van de gemeente Dinkelland, 

met in totaal ongeveer 26.500 inwoners.  

 

De gemeente Dinkelland heeft een dagelijks winkelaanbod van 11.380 m2 wvo verdeeld over 53 verkooppunten (tabel 1.2). 

Het dagelijks winkelaanbod bestaat uit levensmiddelen (supermarkten en speciaalzaken) en persoonlijke verzorging (dro-

gisten). De opbouw van het dagelijks winkelaanbod is weergegeven in tabel 1.2. 

 

Gemiddeld wordt een supermarkt 2 à 3 keer per week bezocht door een consument (Deloitte Consumentenonderzoek, 

2019). Circa 57% van het winkelvloeroppervlak aan dagelijkse goederen in Denekamp wordt ingevuld door supermarkten. 

Dit betekent dat in Denekamp relatief veel speciaalzaken en winkels in persoonlijke verzorging aanwezig zijn. 
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Tabel 1.2 Omvang dagelijks winkelaanbod Dinkelland (bron: Locatus, 2021) 

  aantal winkels omvang (m² wvo) 

ALBERT HEIJN 1 1.452 

ALDI 1 747 

JUMBO 1 1.111 

LIDL 1 929 

PLUS 2 2.271 

supermarkten 6 6.510 

speciaalzaken 39 3.024 

levensmiddelen 45 9.534 

persoonlijke verzorging 8 1.846 

      

dagelijkse goederen 53 11.380 

 

Binnen de gemeente is Denekamp de kern met het grootste aanbod winkels in de dagelijkse goederensector. Als het dage-

lijkse winkelaanbod in Denekamp wordt vergeleken met het landelijke gemiddelde in kernen met 7.500 tot 10.000 inwo-

ners wordt geconcludeerd dat het aanbod in Denekamp bovengemiddeld is (figuur 1.2). Het dagelijks winkelaanbod in De-

nekamp is groter dan verwacht zou worden op basis van het landelijke gemiddelde in vergelijkbare kernen (qua inwoner-

tal). Dit geldt zowel voor de levensmiddelen als persoonlijke verzorging. Dit is een indicatie dat Denekamp ook een functie 

heeft voor consumenten uit de omliggende kernen van de gemeente Dinkelland en uiteraard ook Duitse consumenten, 

zoals ook blijkt uit recente Koopstroomgegevens (zie volgende paragraaf).  

 

 
Figuur 1.2 Vergelijking dagelijks winkelaanbod Denekamp met het landelijke gemiddelde in kernen met 7.500 tot 10.000 

inwoners (bron: Locatus, 2021) 

 

1.3 Distributieplanologische marktanalyse 
Om nieuwe supermarktontwikkelingen te kunnen beoordelen is een actueel distributieplanologisch marktonderzoek (dpo) 

benodigd. Vanwege het wegbestemmen van de supermarktfunctie op de huidige Aldi-locatie is dit onderzoek specifiek 

voor de supermarktbranche. Hieronder zijn de uitgangspunten van het dpo nader toegelicht. 
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AANTAL INWONERS 
De gemeente Dinkelland heeft momenteel 26.461 inwoners (CBS, 2021; gegevens over 2020). Uit de Primos prognose 2021 

blijkt dat er de komende planperiode sprake zal zijn van een kleine bevolkingskrimp in de gemeente Dinkelland. De ver-

wachting is dat het aantal inwoners in 2030 26.250 zal bedragen. 
 

GEMIDDELDE BESTEDING SUPERMARKTEN 
De gemiddelde winkelomzet van supermarkten bedraagt in Nederland over 2019 € 2.071,- per persoon (Notitie Omzetken-

getallen 2021, gegevens over 2019). Deze landelijke gemiddelden moeten worden gecorrigeerd op inkomen. Voor de dage-

lijkse goederensector geldt een inkomenselasticiteit van 0,4. Het gemiddeld inkomen in Dinkelland ligt circa 9% lager dan 

het Nederlands gemiddelde (CBS, 2021; gegevens over 2018). De gemiddelde besteding aan dagelijkse goederen in Dene-

kamp is daardoor circa 4% lager dan het Nederlandse gemiddelde en bedraagt € 1.994,-. Het betreft hier puur de (fysieke) 

winkelbestedingen in de dagelijkse goederensector, zoals gebruikelijk in de distributie-planologie. Bestedingen aan omni-

channel en pure webwinkels worden separaat benoemd in de Notitie Omzetkengetallen.  

 

De bestedingen naar de toekomst zijn gelijk gehouden. Ondanks dat boodschappen doen via het internet aan populariteit 

blijft winnen, is het effect op de fysieke winkelbestedingen nog gering en naar de toekomst toe nog ongewis.  

 

KOOPSTROMEN 
In het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 zijn de koopstromen voor de dagelijkse goederensector van de ge-

meente Dinkelland beschikbaar. De koopkrachtbinding voor de dagelijkse goederensector is berekend op 75%. Vanwege 

het belang van supermarkten voor het dagelijks aanbod, wordt ervan uitgegaan dat deze koopstromen vergelijkbaar zijn 

voor supermarkten. De koopkrachttoevloeiing is berekend op 48%. Dit komt met name door het grote aandeel toevloeiing 

vanuit Duitsland. 
 

GEMIDDELDE OMZET PER M2 SUPERMARKTEN 
De gemiddelde omzet per m2 (vloerproductiviteit) van supermarkten bedraagt in Nederland €8.078,- (Notitie Omzetkenge-

tallen 2021, gegevens over 2015-2019). 
 

OMVANG WINKELAANBOD 
Momenteel hebben de supermarkten in de gemeente Dinkelland een omvang van 6.510 m2 wvo (Locatus, 2021). De hui-

dige winkel van Aldi heeft een omvang van 747 m2 wvo. De supermarktbestemming op deze locatie wordt wegbestemd. Bij 

vertrek van Aldi krijgt dit pand een andere invulling; het is niet meer mogelijk om hier een supermarkt te vestigen. Het be-

oogde plan heeft een winkelruimte van 1.081 m2 wvo (inclusief magazijn, personeelsruimtes etc. 1.803 m² bvo). Doordat 

de bestemming van het huidige pand verdwijnt, betekent dit per saldo een uitbreiding van het supermarktaanbod met 334 

m² wvo.  
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Tabel 1.4 Distributieplanologische marktanalyse supermarktsector Denekamp 

  2020 2030 bron 

inwonertal marktgebied 26.461 26.250 CBS, 2021; Primos prognose 2021 

gemiddelde winkelomzet per persoon (excl. BTW) 

 €                1.994   €                   1.994  

Omzetkengetallen, 2021; gegevens over 

2019 

bestedingspotentieel  €     52.770.000   €         52.350.000    

koopkrachtbinding (%) 75% 75% KSO Oost 2019 

gebonden bestedingen €  €      39.320.000   €         39.010.000    

koopkrachttoevloeiing (%) 48% 48% KSO Oost 2019 

koopkrachttoevloeiing €  €      36.300.000   €         36.010.000    

totale omzet in marktgebied  €     75.620.000   €         75.020.000    

gemiddelde vloerproductiviteit per m² wvo (excl. 

BTW)  €                8.078   €                   8.078  

Omzetkengetallen, 2021; gegevens over 

2015-2019 

te verwachten omvang winkelaanbod (m² wvo) 9.360 9.290   

omvang winkelaanbod (m² wvo) 6.510 6.510 Locatus, 2021 

berekende vloerproductiviteit (excl. BTW)  €             11.620   €                 11.520    

omzetclaim marktgebied  €     52.590.000   €         52.590.000    

omzet ten opzichte van het gemiddelde 44% 43%   

ruimte voor ontwikkeling in €  €     23.030.000   €         22.430.000    

ruimte voor ontwikkeling (m² wvo) 2.850 2.780   

uitbreiding Aldi - 334   

ruimte voor ontwikkeling (m² wvo) 2.850 2.446   

toekomstige omzet ten opzichte van het gemid-

delde 44% 36% 

  

 

Uit de marktruimteberekening volgt dat in de huidige situatie de supermarktsector in het verzorgingsgebied bovengemid-

deld presteert. De totale omzet in het marktgebied is groter dan de te verwachten omzetclaim van het gevestigde aanbod. 

De komende planperiode (tot 2030) zal de totale omzet in het verzorgingsgebied iets afnemen als gevolg van de verwachte 

bevolkingsafname. Desondanks blijft er een potentiële uitbreidingsruimte van circa 2.800 m² wvo bestaan. Dit betekent dat 

er voldoende kwantitatieve behoefte / uitbreidingsruimte ruimte is voor de uitbreiding van Aldi. Bij zowel de huidige als 

toekomstige marktomstandigheden zijn geen onaanvaardbare effecten te verwachten op het ondernemersklimaat als ge-

volg van de uitbreiding van het supermarktaanbod. 

 

1.4 Conclusie 
Per saldo kan worden geconcludeerd dat er voldoende marktpotentieel en dus een kwantitatieve behoefte is voor een uit-

breiding van de Aldi supermarkt in Denekamp, mits deze naar een goed bereikbare locatie verplaatst met goede parkeerfa-

ciliteiten, zoals het plan is. Er zijn geen grote negatieve effecten te verwachten op het overige winkelaanbod. 
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2. KWALITATIEVE BEHOEFTE 

Een stedelijke ontwikkeling kan conform de systematiek van de ladder voor duurzame verstedelijking zowel op kwantita-

tieve argumenten, als op kwalitatieve argumenten onderbouwd worden. Hierbij is het van belang, zo blijkt uit jurispruden-

tie (Overzichtsuitspraak ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724, r.o. 9) dat, de kwalitatieve onderbouwing moet gaan 

om kwalitatieve elementen van de voorziene stedelijke ontwikkeling zelf, die zich onderscheiden ten opzichte van de hui-

dige situatie. De ontwikkeling moet dus echt iets nieuws toevoegen.   

 

De vraag is daarom: wat voegt de beoogde ontwikkeling toe? 

 

Met het bestemmingsplan wordt een supermarkt mogelijk gemaakt aan de Nordhornsestraat / Eurowerft. In een bestem-

mingsplan wordt niet vastgelegd wat voor soort supermarkt dit zal zijn. In eerste instantie is van belang dat de meerwaarde 

van beoogde ontwikkeling wordt aangetoond. Omdat in dit geval duidelijk is dat Aldi zich hier zal vestigen is in het kader 

van de kwalitatieve behoefte ook de positionering van Aldi in beeld gebracht, die als harddiscounter een specifieke positie 

binnen de Nederlandse supermarktstructuur heeft.  
 
 

2.1 Meerwaarde beoogde ontwikkeling 
De kwalitatieve meerwaarde van de ontwikkeling blijkt uit een aantal aspecten: 

● Omvang van het pand: het winkelpand heeft een omvang van minder dan 800 m2 wvo. Dit is een omvang waarmee 

moderne supermarkten niet meer mee uit de voeten kunnen. Het pand is niet meer toekomstbestendig als super-

marktlocatie. Met de beoogde ontwikkeling kan een supermarkt van een moderne omvang worden gerealiseerd, die 

op die manier economisch-duurzaam kan functioneren op de locatie. 

● Parkeren en bevoorrading: het parkeren vindt plaats op het parkeerterrein op de Eurowerft die gedeeld wordt met de 

andere centrumvoorzieningen. Met de ontwikkeling worden 61 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarmee wordt 

voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast wordt het laden en lossen ook op eigen terrein 

opgelost. De ingang van de laad- en losplaats is bewust aan de Nordhornsestraat gesitueerd en niet aan de parkeer-

plaats zijde. Hierdoor wordt voorkomen dat een manoeuvrerende vrachtwagen auto-, fiets- en voetgangersstromen 

van bezoekers moet kruisen. Het laden en lossen vindt inpandig plaats, waardoor geluidhinder door het laden en los-

sen van de vrachtwagens op de woningen in de directe omgeving afneemt. 

● Duurzaamheid: ALDI heeft met haar nieuwe formule-uitgangspunten meer aandacht voor een zo duurzaam mogelijke 

exploitatie van de winkel. De nieuwe winkels worden zo klimaatneutraal mogelijk ontwikkeld. De nieuwe winkels wor-

den uitgerust met CO2 warmte-terugwininstallatie. De winkel wordt verwarmd met restwarmte uit het koelproces en 

er is geen bijverwarming op gas. Hierdoor is de milieubelasting zeer beperkt. Tevens wordt de inrichting van winkel, 

het magazijn en de laad- en losvoorziening zodanig gemaakt dat de bevoorrading efficiënter wordt, waardoor minder 

vrachtwagenbewegingen nodig zijn wat milieuvriendelijker is.  

● Ruimtelijke inpassing: met de ontwikkeling wordt een braakliggend terrein herontwikkeld. Hierdoor wordt ook ruimte-

lijk een bijdrage geleverd aan de versterking van deze zijde van het centrum van Denekamp, alsmede het herstel van 

het bebouwingslint aan de Nordhornsestraat. 

● Haltermodel: de verplaatsing van de Aldi naar de beoogde locatie op de kop van de Eurowerft, sluit aan bij de detail-

handelsvisie. Op de huidige locatie zit de Aldi 'op slot' en zijn er geen mogelijkheden om het winkelvloeroppervlak uit 

te breiden. Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de consument en om mee te kunnen gaan in overle-

vingstrend van schaalvergroting, is verplaatsing van de Aldi dan ook noodzakelijk. Door de supermarkt te verplaatsen 

naar de kop van de Eurowerft, deze locatie maakt onderdeel uit van het kernwinkelgebied, is verzekerd dat een sterk 

(en concurrerend) supermarktaanbod ook op de lange termijn behouden blijft voor Denekamp. Er ontstaat een zoge-

naamd ‘haltermodel’, met sterke publiekstrekkers op de koppen van het centrum: Aldi aan de ene kant en Jumbo/ Plus 

aan de andere kant. Door combinatiebezoek profiteren ook andere ondernemers in het centrum.   
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Figuur 2.1 Huidige situatie ALDI Eurowerft 10 (bron: Google Streetview, 2018) 

 

 
Figuur 2.2 Gevelaanzichten nieuwe situatie Eurowerft/Nordhornsestraat  

 

 

2.2 Meerwaarde Aldi-formule voor het winkelaanbod in Denekamp 
De aanwezigheid van Aldi als winkelformule in de gemeente Dinkelland heeft ook meerwaarde. 

 

Binnen de dagelijkse goederensector zijn supermarkten de belangrijkste consumenttrekkers. Supermarkten kunnen op ba-

sis van functie en kenmerken worden ingedeeld in 5 categorieën: 

● Megasupermarkten: grootschalige supermarkten, zeer uitgebreid productaanbod vooral voor de weekendaankopen. 

Voorbeelden zijn AH XL en Jumbo Foodmarkt. 

● Full-servicesupermarkten: supermarkten met ruim productaanbod, meer versproducten t.o.v. andere supermarkten 

voor de dagelijkse en weekendaankopen. Voorbeelden zijn Albert Heijn, Jumbo en Plus. 

● Goedkope servicesupermarkten (ook wel servicediscounters): supermarkten voor de dagelijkse en weekendaankopen, 

met als kenmerk lage prijzen en beperkte service en een kleiner assortiment dan de full-servicesupermarkten. Voor-

beelden zijn Dirk, Lidl en Nettorama. 

● Harddiscountsupermarkten: supermarkten met een beperkt assortiment, een zeer lage prijs, gericht op de aanvul-

lende aankopen (bezoekfrequentie: 1x per één of twee weken). De enige harddiscountsupermarkt in Nederland is Aldi. 

● Buurtsupermarkten: kleinschalige supermarkten met een beperkt assortiment, gericht op service en nabijheid. Deze 

hebben vooral een functie als supermarkt voor vergeten boodschappen en versaankopen. Voorbeelden zijn Spar en 

Coop Compact. 
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Figuur 2.3 Positionering supermarkten (bron: Marshoek, 2019) 
 

PROFILERING FORMULE 
Consumenten bezoeken een harddiscounter vooral voor de aanschaf van specifieke producten (vaak in bulk) op basis van 

het motief prijs. Het credo van Aldi is dan ook: ‘Hoge kwaliteit-lage prijs’. Om een hoge kwaliteit voor een lage prijs aan te 

kunnen bieden is een hoge omloopsnelheid van producten, lage kosten voor distributie en lage personeelskosten (en ser-

vice) in de winkel belangrijk. De bedrijfsvoering is geoptimaliseerd zodat alle handelingen, van distributie tot verkoop, zo 

efficiënt mogelijk verlopen. Discounters zoals Aldi realiseren dit door het voeren van een relatief klein assortiment; qua 

omvang zijn ze dan ook vaak kleiner dan full-servicesupermarkten.  
 

BEZOEKMOTIEF 
Aldi wordt voornamelijk bezocht als aanvulling op de reguliere full-service supermarkten en speciaalzaken. Dit blijkt uit het 

jaarlijkse Consumentenonderzoek van Deloitte (2019, zie figuur 2.4). Uit het onderzoek blijkt dat Aldi een lager aandeel pri-

maire klanten heeft (klanten die het grootste deel van hun aankopen bij de betreffende supermarkt kopen), dan full-ser-

vice supermarkten als Albert-Heijn en Jumbo. 77% van de klanten van Aldi geeft aan deze formule te zien als hun aanvul-

lende supermarkt. In de praktijk wordt Aldi gemiddeld eens per 2 weken bezocht door de consument voor de specifieke 

harddiscountaankopen, terwijl de consument een full-servicesupermarkt gemiddeld bijna 2 keer per week bezoekt. 

 

De aanwezigheid van Aldi completeert het supermarktaanbod in de gemeente Dinkelland, waardoor de inwoners vrijwel al 

hun boodschappen in de eigen gemeente kunnen blijven doen.  
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Figuur 2.4 Bezoekmotieven supermarkten (bron: Deloitte, 2019) 

 

2.3 Conclusie  
Aldi werkt momenteel aan een moderniseringsslag van haar winkels, zo ook in Denekamp. De huidige winkel van Aldi aan 

de Eurowerft is te klein en voldoet niet meer aan de formule-uitgangspunten. Het is op termijn geen duurzaam-economi-

sche vestigingslocatie meer. Uitbreiding van de winkel is gewenst. Op de huidige locatie is daar geen ruimte voor. Daarom 

zal de winkel verplaatst worden naar de hoek van de Eurowerft en Nordhornsestraat waar een moderne harddiscounter 

gerealiseerd kan worden met voldoende parkeren e.d.. Voor de kwaliteit en compleetheid van het supermarktaanbod is 

een derde supermarkt in zijn algemeenheid en een harddiscounter in het bijzonder van toegevoegde waarde.  

 

Beoogde ontwikkeling lost de tekortkomingen van de huidige winkel voor de supermarktorganisatie én voor het winkelend 

publiek op. Het betekent een kwaliteitsimpuls voor het centrum. Een braakliggend terrein krijgt een duurzame, toekomst-

bestendige invulling. Deze ontwikkeling vormt de gewenste afronding van het centrum, met een supermarkt met grote 

bezoekersstromen op de kop waar andere winkels van kunnen profiteren (combinatiebezoek). Hiermee wordt tevens de 

verkeers- en parkeersituatie in dit deel van het centrum verbeterd.  

 

Geconcludeerd wordt dat er een kwalitatieve behoefte is aan de beoogde versterking van het dagelijkse winkelaanbod in 

het centrum van Denekamp. 

 

 
  

54%

44%
41%

30%

23%

31%
34% 32%

44%
40%

15%

22%
26% 26%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Albert Heijn Jumbo Plus Lidl Aldi

primaire supermarkt secundaire supermarkt tertiaire supermarkt



 

15/18   

3. LOCATIEAFWEGING 

De beoogde ontwikkeling houdt een verplaatsing in van Aldi binnen het centrum van Denekamp. De beoogde locatie valt 

binnen het bestaand stedelijk gebied en voldoet hiermee aan de vereisten van de prioriteitsvolgorde van de ladder voor 

duurzame verstedelijking. Daarnaast is het vanuit duurzaamheid van stedelijke ontwikkelingen van belang of het mogelijk is 

om met de ontwikkeling bestaande leegstand te vullen. De laatste vraag is, of het beleidsmatig gewenst is om deze super-

markt te realiseren, waar het basisbeginsel is dat detailhandel in bestaande winkelgebieden gevestigd mag worden. 
 

 

3.1 Is de beoogde ontwikkeling mogelijk door het invullen van leegstaande panden? 
In Denekamp staan momenteel 11 panden leeg, met een totale oppervlakte van 1.926 m2

 wvo (tabel 3.1). De leegstand in 
winkelmeters is 2,8% en de leegstand in verkooppunten is 7,2%. Dit betekent dat de leegstand zeer kleinschalig en gefrag-
menteerd is. Daardoor is het niet mogelijk om de ontwikkeling te realiseren door leegstaande panden in te vullen.  
De leegstand in winkelmeters ligt ruim onder de gemiddelde leegstand in vergelijkbare kernen en de provincie Overijssel. 
Het huidige Aldi-pand heeft een centrumbestemming waarbinnen verschillende voorzieningen mogelijk zijn en heeft een 
centrale ligging in het centrum van Denekamp. De verwachting is dat het pand relatief makkelijk heringevuld zal worden.  

 

Tabel 3.1 Leegstandsanalyse (bron: Locatus, 2020) 

  aantal verkooppunten omvang (m² wvo) 

  Totaal (N) Leegstand (N) Leegstand (%) Totaal (N) Leegstand (N) Leegstand (%) 

provincie Overijssel 14.969 1.160 7,7% 3.208.390 266.637 8,3% 

gemeente Dinkelland 414 19 4,6% 124.753 3.454 2,8% 

Denekamp 153 11 7,2% 69.840 1.926 2,8% 

te verwachten aanbod op 

basis van het gemiddelde in 

kernen met 7.500 tot 10.000 

inwoners 

102 7 6,9% 19.350 1.390 7,2% 

 

 

3.2 Past de beoogde ontwikkeling binnen de beleidskaders? 
Naast de behoefteonderbouwing is de beoogde ontwikkeling getoetst aan het vigerende detailhandelsbeleid. De vraag die 

hierbij beantwoord moet worden is: past het binnen het beleid om deze supermarkt te realiseren buiten het bestaande 

winkelgebied? 

 

3.2.1 Provinciaal beleid 

PROVINCIALE OMGEVINGSVISIE (GECONSOLIDEERD 13-11-2019) 
De Omgevingsvisie Overijssel is de provinciale visie voor de fysieke leefomgeving van Overijssel en heeft een wettelijke ba-

sis in het omgevingsrecht. In de omgevingsvisie worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en 

vervoer, ondergrond en natuur bekeken in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Het beleid 

van de provincie voor de fysieke leefomgeving staat primair in dienst van de sociaaleconomische ontwikkeling van Overijs-

sel. 
 

Relevant voor de beoogde ontwikkeling is vooral het concentratiebeleid. Deze eis van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

van de provincie is erop gericht om onnodig nieuw ruimtebeslag – zowel ondergronds als bovengronds – te voorkomen. De 

provincie wil het onderscheid tussen het bestaande bebouwde gebied en de onbebouwde groene omgeving scherp hou-

den. Vanuit het principe 'inbreiding gaat voor uitbreiding' moeten bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling eerst waar moge-

lijk locaties benut worden binnen gebieden die al een stedelijke functie hebben, voordat een claim mag worden gelegd op 

gebieden die nu nog een groene functie hebben. 
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Voor detailhandelsvoorzieningen gelden specifieke concentratie-eisen. Detailhandelsvestigingen zijn in principe alleen toe-

gestaan in kernwinkelgebieden. Voor het behoud en versterken van de leefbaarheid in steden en dorpen is een goed func-

tionerende detailhandelsstructuur van belang. Door detailhandel te concentreren in kernwinkelgebieden blijven de binnen-

steden, historische dorpskernen en wijkwinkelcentra vitaal. Het compacter maken van kernwinkelgebieden kan bijdragen 

aan het tegengaan van leegstand van winkelpanden in belangrijke routestructuren in steden en dorpen. Door voorzienin-

gen in steden en dorpen zoveel mogelijk te concentreren in kernwinkelgebieden wordt niet alleen de dynamiek van deze 

gebieden vergroot, maar ook de bereikbaarheid van de voorzieningen geborgd. 
 

PROVINCIALE OMGEVINGSVERORDENING (GECONSOLIDEERD 01-09-2020)  
Gelet op het provinciale beleid voor voorzieningen in stedelijke netwerken, streekcentra en de overig steden en dorpen, 

wordt in de Omgevingsverordening het principe vastgelegd dat detailhandel geconcentreerd dient te worden in of bij be-

staande kernwinkelgebieden. Onder kernwinkelgebieden verstaan wij die delen van binnensteden en dorpscentra waar de 

detailhandelsvoorzieningen van de betreffende kern geconcentreerd zijn en wijkwinkelcentra. Nieuwe vestigingen voor 

detailhandel kunnen uitsluitend bij uitzondering worden toegelaten buiten de bestaande kernwinkelgebieden. De Omge-

vingsverordening benoemt de uitzonderingen die op deze regel gemaakt kunnen worden. Het gaat aan de ene kant om 

volumineuze detailhandel waarvoor geen ruimte gevonden kan worden in of aansluitend aan kernwinkelgebieden. De an-

dere uitzondering is grootschalige detailhandel, maar daarvoor is de mogelijkheid om een uitzondering te maken op de 

algemene regel beperkt tot de stedelijke centra.  
 

3.2.2 Gemeentelijk beleid  

MIJN OMGEVINGSVISIE DINKELLAND (2021) 
De gemeente Dinkelland heeft in 2021 de omgevingsvisie MijnOmgevingsvisie vastgesteld. MijnOmgevingsvisie gaat over 

de leefbaarheid van de kernen en het buitengebied, over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de omgevingsvisie is 

een aantal thema’s belangrijk: 

● Buitengebied in balans 

● Leefbare kernen 

● Leefomgeving van de toekomst 

 

Voor de beoogde ontwikkeling is met name het tweede thema, leefbare kernen van belang. Aan dit thema is een aantal 

speerpunten gehangen: 

● Voldoende voorzieningen 

● Aantrekkelijk wonen 

● Ruimte voor ondernemen 

● Leefbare openbare ruimte 

 

Voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid en positieve gezondheid. Elke kern heeft zijn eigen specifieke kenmerken. De 

kernen werken al aan wat zij belangrijk vinden voor de leefbaarheid. Een punt van aandacht is dat iedere kern het liefst zijn 

eigen voorzieningen heeft, maar dit moet wel haalbaar en betaalbaar zijn.  

 

In het kader van ruimte voor ondernemen streeft de gemeente naar levendige compacte winkelgebieden. Voor duurzame, 

kansrijke initiatieven wordt maatwerk geleverd. De nadruk ligt op het behouden en versterken van het lokale bedrijfsleven.  

 

DETAILHANDELSSTRUCTUURVISIE DINKELLAND (2015) 
In 2015 is de detailhandelsstructuurvisie voor de gemeente Dinkelland vastgesteld. Vanwege de samenwerking tussen de 

gemeenten Dinkelland en Tubbergen is besloten een gezamenlijke detailhandelsvisie op te stellen. De ambities voor de 

toekomstige winkelstructuur, van zowel Tubbergen en Dinkelland zijn als volgt: 

● Voor inwoners een zo compleet mogelijk aanbod op aanvaardbare afstand van de woning. 

● Voor ondernemers een gezond ondernemersklimaat met ruimte voor kwaliteit en innovatie. 

● Een ontwikkelingsgerichte visie, die marktpartijen stimuleert om te investeren. 

● Duurzaam en intensief ruimtegebruik en winkelgebieden met ruimtelijke kwaliteit. 
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Ambitie is te blijven streven naar een zo compleet mogelijk winkelaanbod voor inwoners uit de gemeente Dinkelland. Om 

dit te realiseren is het gewenst in te (blijven) zetten op versterking van het aanbod in het sterkste (meest complete) cen-

trum: Denekamp. Vooral hier liggen kansen voor functiesynergie (1+1=3). Het belangrijkste bezoekdoel in het centrum van 

Denekamp blijft het doen van frequente aankopen. Voorwaarde voor behoud van deze positie is de aanwezigheid van een 

gevarieerd en concurrerend supermarktaanbod. Met de aanwezigheid van sterke publiekstrekkers in beide centrumgebie-

den, ontstaan daar ook kansen voor versspeciaalzaken, drogisten, huishoudelijke artikelen, textiel, mode etc.  

Ten slotte is de uitdaging om meer dan nu Duitse kooptoeristen naar het centrum te trekken (in plaats van alleen naar soli-

taire (grens)winkels. Gelet op de sterke positie van Ootmarsum (grootste servicesupermarkt in de regio in combinatie met 

discounter en verszaken), zullen de supermarkten in het centrum van Denekamp een vergelijkbare trekkracht (concurren-

tiepositie) moeten hebben. Ondanks de nog beperkte marktruimte (matig economisch functioneren, klein draagvlak) is 

versterking van het aanbod aan supermarkten nodig (schaalvergroting). Dit om voldoende trekkracht te genereren voor 

behoud van een compleet overig winkelaanbod. De plannen voor uitbreiding van de bestaande supermarkten in het cen-

trum van Denekamp sluiten hierop aan. 

 

Het centrum van Denekamp behoudt een functie als compleet dorpscentrum voor hoofdzakelijk frequente aankopen. Een 

modern supermarktaanbod vormt hiervoor de basis. Door verplaatsing en uitbreiding van twee van de drie supermarkten 

wordt het basisaanbod versterkt. Ondanks de beperkte marktruimte is uitbreiding van de supermarkten in het centrum van 

Denekamp echter wel noodzakelijk, omdat behoud van een sterk (concurrerend) supermarktaanbod cruciaal is voor be-

houd van een compleet dorpscentrum (figuur 3.1). Om naast het basisaanbod van supermarkten ook een divers overig aan-

bod in het centrum te behouden, is het van belang dat winkels kunnen profiteren van de grote bezoekersstromen bij de 

supermarkten. 

 

 
Figuur 3.1 functioneel-ruimtelijke visie centrum Denekamp  
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De gemeente streeft naar een compact centrumgebied. De ambities is om te blijven focussen op het gebied rondom Euro-

werft tot en met de Markt.  

 

3.2.3 Locatieafweging in relatie tot beleidskader 

Het provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid is gericht op concentratie van het detailhandelsaanbod. Met de verschil-

lende beleidskaders wordt nagestreefd de bestaande detailhandelsstructuur te behouden. 

 

Zowel het provinciaal als gemeentelijk beleid is gericht op versterking van de detailhandelsstructuur door bundeling en 

concentratie van detailhandel in de kernwinkelgebieden. Met het gemeentelijk beleid worden voorzieningen geconcen-

treerd in de hoofdkernen van de gemeente, waaronder Denekamp. De beoogde ontwikkeling van Aldi sluit hierop aan. Aldi 

is gelegen in het centrum van Denekamp, en ook de beoogde nieuwe locatie ligt in het centrum, hemelsbreed op circa 50 

meter afstand van de huidige locatie. Daarmee wordt een ‘rommelig’ en braakliggend gebied herontwikkeld. Het centrum 

aan de Eurowerft wordt hiermee verder afgerond en betekent ook ruimtelijk gezien een opwaardering van dit deel van het 

centrumgebied. De ontwikkeling zorgt voor een verdere versterking van de winkelstructuur van Denekamp.  

 

Door de uitbreiding kan de supermarkt ook op langere termijn behouden blijven en bijdragen aan het behoud van een 

goed functionerende detailhandelsstructuur. Dit houdt de kern van Denekamp vitaal en blijft voorzien in de bereikbaarheid 

van voorzieningen. Geconcludeerd kan worden dat de beoogde ontwikkeling van Aldi aansluit bij de relevante beleidska-

ders. 

 

Geconcludeerd wordt dat met de beoogde ontwikkeling van Aldi invulling geeft aan de gemeentelijke doelstellingen ten 

aanzien van de detailhandel. 

 

3.3 Conclusie 
De beoogde locatie valt binnen het bestaand stedelijk gebied en voldoet hiermee aan de vereisten van de prioriteitsvolg-

orde van de ladder voor duurzame verstedelijking. Er is sprake van versterking van beoogde detailhandelsstructuur. Het 

provinciaal en gemeentelijk beleid is gericht op concentratie van detailhandel in de kernwinkelgebieden om zo de detail-

handelsstructuur te behouden en versterken. De beoogde nieuwe locatie ligt in het centrumgebied van Denekamp. Binnen 

de bestaande winkelstructuur wordt ruimte aan schaalvergroting geboden, waardoor Aldi als harddiscounter behouden 

kan blijven voor het centrum en de inwoners van Denekamp. Het initiatief sluit hiermee aan bij de relevante beleidskaders.  

 

Bovendien wordt gebruik gemaakt van bestaande stedelijke gronden, op zo dicht mogelijke afstand van huidige Aldi. Er zijn 

geen alternatieve locaties voorhanden zoals blijkt uit de leegstandsanalyse (tabel 3.1). Hierdoor sluit de ontwikkeling aan 

op het beleid van zorgvuldig ruimtegebruik.  
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Stikstofberekening Aldi Nordhornsestraat Denekamp 

Aldi Groenlo B.V.  

  AERIUS berekening 
 

Supermarkt Aldi is momenteel in Denekamp gevestigd aan de Eurowerft 10. Deze winkel heeft een oppervlak van 963 m2 bvo. Het 

voornemen van Aldi is om deze winkel te verplaatsen naar een vrijgekomen braakliggende locatie aan de Nordhornsestraat. Hier 

zal een nieuwe winkel gerealiseerd worden met een oppervlak van 1.803 m2 bvo (figuur 1). Om deze ontwikkeling mogelijk te 

maken zal een bestemmingsplan worden opgesteld. Deze ontwikkeling zal getoetst moeten worden aan de Wet natuurbescher-

ming en de gevolgen ten aanzien van stikstofdepositie moeten in beeld worden gebracht.  

 
 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking tot  

het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke stikstofemissie en het effect daarvan op 

Natura 2000-gebieden. 
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Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma AERIUS-calculator (release 15 oktober 2020) is gekeken naar de 

depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden (automatische berekening). Vanuit de AERIUS-calculator is ver-

volgens een PDF-bestand met resultaten gegenereerd.  

 

Voor de exploitatiefase is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook stik-

stofdepositieberekening uitgevoerd voor de aanlegfase, waarbij rekening is gehouden met verkeersbewegingen en de inzet van 

dieselaangedreven materieel. 

 

De projectlocatie ligt op circa 2 kilometer afstand van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ‘Dinkelland’, op circa 4,1 kilometer 

van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ‘Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek’ en op circa 4,7 kilometer van het 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’. De ligging van de projectlocatie is weergegeven in figuur 2. Met 

het programma AERIUS Calculator (2020) is een berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 

2000-gebied in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Wet 

natuurbescherming. 

 

 
Figuur 2 Ligging van de projectlocatie ten opzichte van Natura 2000-gebied 
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De sloop van de bestaande gebouwen heeft eind 2020 plaats gevonden. Daarom is tijdens de aanlegfase de inzet van mobiele 
werktuigen voor de bouw van een Aldi-supermarkt en de aanleg van de parkeerplaats van belang. Deze werkzaamheden leiden tot 
stikstofemissie en mogelijk tot stikstofdepositie op Natura 2000-gebied. De specificatie van de ingevoerde machines zijn weerge-
geven in tabel 1. De relevante emissies (NOx) worden bepaald door het verbruik, het vermogen en de ouderdom (stageklasse) van 
het materieel. In de berekening is uitgegaan van materieel van stageklasse IV, bouwjaar 2014. Voor het zware materieel is uitgegaan 
van een verbruik van 25 liter per uur en voor het lichte materieel van 15 liter per uur. Er is uitgegaan dat het materieel 100% van 
de werkdag daadwerkelijk in bedrijf is Het aantal uren dat machines stationair draaien, bedraagt 30 % van de gehele inzetduur van 
de machines. De inzet van het materieel is als vlakbron ingevoerd, gezien de machines in het gehele plangebied werkzaam zijn. Het 
aanleggen van de parkeerplaats gebeurt machinaal. Hiervoor is het machinaal straatwerk toegevoegd. 
 

Tabel 1 Materieelinzet tijdens de sloop en bouw 

Machine Stage klasse Dagen Draaiuren Stationaire 
draaiuren 

Liter verbruik per 
uur 

Liter verbruik totaal 

Graafmachine STAGE IV, 130 – 300 

kW, bouwjaar 2014 

40 320 96 25 8.000 

Telekraan STAGE IV, 130 – 300 

kW, bouwjaar 2014 

15 120 36 25 3.000 

Hoogwerker STAGE IV, 75 – 130 

kW, bouwjaar 2014 

15 120 36 15 3.000 

Heimachine STAGE IV, 130 – 300 

kW, bouwjaar 2014 

10 80 24 25 2.000 

Betonmixer STAGE IV, 130 – 300 

kW, bouwjaar 2014 

10 80 24 25 2.000 

Machinaal 

straatwerk 

STAGE IV, 130 – 300 

kW, bouwjaar 2014 

10 80 24 25 2.000 

Totaal      20.000 

 
In AERIUS wordt per jaar berekend. Het totale brandstofverbruik komt op 20.000 liter. Voor de berekening maakt het niet uit of er 
10 kleine of 1 grote machine aan het werk is. Het gaat om de hoeveelheid brandstof en de STAGE klasse (in dit geval IV, bouwjaar 
2014). Het aantal uren dat machines stationair draaien, bedraagt 30 % van de gehele inzetduur van de machines.  
 

Verkeersgeneratie 
Naast materieelinzet is er tevens sprake van een toename van verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase. In totaal is er sprake van 
een bouwtijd van circa 8 maanden. Uitgaande van 20 werkdagen per maand zijn dit in totaal 160 werkdagen. Er is worst-case 
uitgegaan van 2 zware verkeersbewegingen (aan- en afvoer materialen) en 10 lichte verkeersbewegingen (werknemers) per werk-
dag. 
 
In totaal is er dus sprake van 1.600 lichte en 640 zware verkeersbewegingen. Het verkeer wikkelt zich over de Nordhornsestraat en 
Churchillstraat af richting de dichtstbijzijnde provinciale weg N349 (figuur 3). Op deze weg gaat het verkeer op in het heersende 
verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog 
niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Op grond van jurisprudentie 
worden de gevolgen voor het milieu van het af-en aanrijdend verkeer niet meer aan het in werking zijn van de inrichting toegere-
kend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  
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Figuur 3 Invoergegevens aanlegfase 

 

Emissies stilstaande vrachtvoertuigen 
Tijdens het laden van de vrachtvoertuigen met bijvoorbeeld afgegraven zand draait de motor van het vrachtvoertuig stationair. 
Tijdens het lossen van een vrachtwagen met zand wordt een groter deel van het motorvermogen gebruikt. De vrachtwagens die 
bouwmateriaal komen lossen maken gebruik van een mobiele kraan op het eigen voertuigen. Voor het berekenen van de emissie 
NOx die hierbij vrijkomt wordt onderstaande formule gehanteerd. Deze formule komt uit het TNO rapport1 waarop ook de stan-
daarden uit AERIUS Calculator zijn gebaseerd. 
 
Emissie   = Lastfactor * Vermogen * Emissiefactor * Emissieduur / 1.000 
 
Emissie   = emissie in kilogram per jaar 
Lastfactor  = het gedeelte van het vermogen dat aangesproken wordt tijdens de activiteit (als percentage of als fractie) 
Vermogen  = het gemiddelde vermogen van het voertuig (kW) 
Emissiefactor  = de gemiddelde emissiefactor behorend bij het bouwjaar (g/kWh) 
Emissieduur =  aantal uur per jaar dat het werktuig in gebruik is 
 
Voor het laden van de vrachtvoertuigen is een tijd van 5 minuten aangehouden, bij de levering van materialen is een lostijd van 10 
minuten aangehouden. Het laden en lossen zal veelal geschieden door de elektrisch aangedreven heftruck of hijskraan gebeuren. 
De motoren van de EURO VI generatie zijn uitgerust met start/stop-systemen waarbij de motor direct uitschakelt bij stationair 
draaien, voor de berekening is niettemin maximaal 5 minuten (laden) en 10 minuten (lossen) stationair aangehouden (worse case). 
De activiteiten zijn in AERIUS gemodelleerd als puntbron met een maximale uitstoothoogte van 2,5 meter. In onderstaande tabel 
is de emissieberekening stilstaande motorvoertuigen opgenomen. Het definitieve plan voor de aanlegfase is nog niet bekend 
daarom zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:  

• Er wordt vanuit gegaan dat de vrachtvoertuigen maximaal voldoen aan de EURO VI norm (0,4 g/kWh) en is er uitgegaan 
van een gemiddeld motorvermogen van 200 kW per vrachtwagen2; 

• Bij het brengen van de container wordt 25% (laag stationair) van het volle vermogen aangesproken. Bij het laden van de 
container wordt 75% van het volle vermogen aangesproken.  

•  Van het totaalaantal vrachtwagens (640) kom 80% van de vrachtwagens lossen (512 vrachtwagens) en 20% van de 
vrachtwagens komt laden (128 vrachtwagens).  
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Voor het voorliggend project is de emissies uitgewerkt voor het laden en lossen van de vrachtvoertuigen in de onderstaande ta-
bel: 

Tabel 2 Emissie stilstaande vrachtvoertuigen 

Activiteit Euro Vrachten Laad/lostijd Duur Vermogen Last- Emissie Emissie 

 Klasse (aantal) (minuten) (uur) (kw) Factor (g/kWh) (kg) 

Vrachtvoertuigen laden Euro VI 128 5 11 200 0,15 0,4 0,128 

Vrachtvoertuigen lossen Euro VI 512 10 85 200 0,40 0,4 2,73 

 
 

De nieuwe vestiging van Aldi zal gasloos worden verwarmd. De beoogde situatie kent daarom geen gebouwemissies. In het kader 
van het op te stellen bestemmingsplan is doormiddel van een verkeersmemo (20201130_ verkeer en parkeren) de verkeersgene-
ratie bepaalt. Deze memo is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan Uit dit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling zorgt 
voor een mogelijke verkeerstoename van circa 1.415 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. Dat is wanneer het bestaande 
Aldi-pand in de toekomstige situatie volledig wordt gebruikt voor detailhandel.  
 
Uit de verkeersmemo blijkt dat de verkeersafwikkeling via de Nordhornsestraat en Meester Muldersstraat gaat plaatsvinden. Ver-
volgens zal het verkeer opgaan in het heersende verkeersbeeld van de eerstvolgende belangrijke gebiedsontsluitingswegen en 
kruispunten. Voor de berekening is ervan uitgegaan dat 2/3 van de verkeerstoename via de Nordhornsestraat (943 mvt/etmaal) 
en 1/3 (471 mvt/etmaal) via de Meester Muldersstraat plaatsvindt.  
 
De lage snelheid binnen de inrichting en het inparkeren, manoeuvreren, kan worden gesimuleerd door in AERIUS te kiezen voor 
een stagnatie van bijvoorbeeld 50% bij het wegtype 'binnen de bebouwde kom'. 
 
Aanvullend is er sprake van verkeersbewegingen als gevolg van leveren van goederen. Aldi bevoorraadt de winkel gemiddeld 3 
keer per dag. In totaal is er sprake van 6 zware verkeersbewegingen per dag. Het distributiecentrum van Aldi ligt in Groenlo. De 
verkeersbewegingen zullen daarom via de Nordhornsestraat en Churchillstraat richting de N349 afwikkelen, waar het verkeer op 
zal gaan in het heersende verkeersbeeld. Het laden en lossen vindt inpandig plaats de motoren van de vrachtwagens worden 
daarom uitgezet. Koelmotoren draaien op elektriciteit met een stekker vanuit het filiaal. Buiten de verkeersbewegingen leidt het 
lossen dus niet tot stikstofemissies. 
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In het bijgevoegde PDF-bestand is de ligging van de bronnen en het resultaat weergegeven. Uit de berekening van de depo-

sitie blijkt dat er alleen in aanlegperiode een overschrijding is van 0,01 mol N/ha/jr (tabel 3).  Uit de berekening voor de 

gebruikfase, blijkt dat de toename van de stikstofdepositie op de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden niet boven 0,00 mol 

N/ha/jaar uitkomt. Hiermee is voor deze periode aangetoond dat het project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de Natura 2000-gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied niet kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.  

 

Habitattype (H) / Leefgebied (Lg)  Maximale depositie 
(mol/ha/jaar)  

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01  

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01 

 

In deze tijdelijke fase bedraagt de hoogst berekende (indicatief) depositie 0,01 mol/ha/jaar. Op de website van BIJ12 staat 

hierover het volgende: 

 



 

7/8   

“In de aanlegfase van een project wordt materieel ingezet dat slechts tijdelijk stikstofemissie veroorzaakt. In een voortoets 

kan onderbouwd worden dat kleine, tijdelijke deposities van tijdelijke bronnen binnen het project op zichzelf en in cumulatie, 

op voorhand niet kunnen leiden tot significant negatieve effecten. Hierbij kan als uitgangspunt worden gehanteerd dat een 

project met alléén kleine tijdelijke deposities in de aanlegfase kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maxi-

maal 2 jaar (of een equivalent hiervan) in beginsel niet vergunningplichtig is voor het aspect stikstofdepositie. In beginsel 

geldt deze lijn voor alle vormen van tijdelijke emissies in de aanlegfase, in de praktijk zal dit met name mobiele werktuigen 

en de aan-/afvoer van materiaal en materieel betreffen. Indien de stikstofdepositie in de aanlegfase groter is dan 0,05 mol 

N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar of er is sprake van een depositiebijdrage in de gebruiksfase op een door stikstof over-

belaste locatie in een Natura 2000-gebied, dan kan wel sprake zijn van een vergunningplicht op het gebied van stikstof.” 

 

Omdat het zwaartepunt van de realisatie/aanleg plaatsvindt binnen een periode van 1-2 jaar en er binnen de aangegeven 

uitgangspunten voor wat betreft verkeer en dieselverbruik kan worden gewerkt, is er sprake van een tijdelijke situatie met 

en depositie niet hoger dan 0,05 mol/ha/jaar en kan bij deze beoordelingsrichtlijn worden aangesloten. 
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Bijlage Stikstofberekeningen 



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

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

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

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RSNWAfCKsCt4 (20 mei 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- Keizerstraat, 7411HD Deventer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aldi Denekamp RSNWAfCKsCt4

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

20 mei 2021, 17:16 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 97,31 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Dinkelland 0,01

Toelichting aanlegfase 2021

RSNWAfCKsCt4 (20 mei 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg en sloop
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 90,78 kg/j

Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,67 kg/j

Stilstaand
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,86 kg/j

RSNWAfCKsCt4 (20 mei 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Dinkelland 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RSNWAfCKsCt4 (20 mei 2021)Resultaten Situatie 1
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Dinkelland

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RSNWAfCKsCt4 (20 mei 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Aanleg en sloop
Locatie (X,Y) 265333, 488800
NOx 90,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Graafmachine 8.000 96 14,0 NOx
NH3

37,46 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Telekraan 3.000 36 14,0 NOx
NH3

14,05 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Hoogwerker 3.000 36 6,0 NOx
NH3

11,17 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Machinaal
straatwerk

2.000 24 14,0 NOx
NH3

9,37 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Heimachine 2.000 24 14,0 NOx
NH3

9,37 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Betonmixer 2.000 24 14,0 NOx
NH3

9,37 kg/j
< 1 kg/j

RSNWAfCKsCt4 (20 mei 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 264993, 489160
NOx 3,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 640,0 / jaar NOx
NH3

3,10 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 1.600,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Stilstaand
Locatie (X,Y) 265333, 488801
NOx 2,86 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Vrachtvoertuigen
laden

2,5 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW vrachtvoertuig
lossen

2,5 4,0 0,0 NOx 2,73 kg/j

RSNWAfCKsCt4 (20 mei 2021)Resultaten Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RSNWAfCKsCt4 (20 mei 2021)Resultaten Situatie 1
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

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

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

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RoV7q4qMHXP7 (23 juli 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs Keizerstraat, 7411HD Deventer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aldi Denekamp RoV7q4qMHXP7

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

23 juli 2021, 08:21 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 77,42 kg/j

NH3 4,11 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting gebruiksfase

RoV7q4qMHXP7 (23 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 14,86 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,01 kg/j 33,89 kg/j

Bron 4
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,35 kg/j

Bron 4
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,03 kg/j 17,33 kg/j

RoV7q4qMHXP7 (23 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 265323, 488884
NOx 14,86 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 943,0 / etmaal NOx
NH3

14,86 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 265243, 488565
NOx 33,89 kg/j
NH3 2,01 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 471,0 / etmaal NOx
NH3

33,89 kg/j
2,01 kg/j

Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 265045, 489155
NOx 11,35 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 6,0 / etmaal NOx
NH3

11,35 kg/j
< 1 kg/j

RoV7q4qMHXP7 (23 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 265331, 488805
NOx 17,33 kg/j
NH3 1,03 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.415,0 / etmaal NOx
NH3

17,33 kg/j
1,03 kg/j

RoV7q4qMHXP7 (23 juli 2021)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1. HOOFDSTUK 

Supermarkt Aldi is momenteel in Denekamp gevestigd aan de Eurowerft 10 te Denekamp. De winkel is te klein om duurzaam-
economisch te (kunnen blijven) functioneren, en sluit niet meer aan bij de wensen van de moderne consument. Net als bij 
overige supermarkten wensen ook de klanten van harddiscounters meer service en comfort in de winkel. Dit heeft tot nieuwe 
formule-uitgangspunten bij Aldi geleid. 
 
Om te kunnen voldoen aan de nieuwe formule-uitgangspunten en de winkel te behouden voor de inwoners van Denekamp, 
is uitbreiding van de supermarkt noodzakelijk. Op de huidige locatie aan de Eurowerft 10 is geen ruimte voor de uitbreiding 
en Aldi is daarom voornemens om de winkel te verplaatsen naar een locatie iets ten noorden van de huidige locatie, op de 
hoek van de Nordhornsestraat en de Eurowerft. 
 
De gemeente Dinkelland staat positief tegenover de beoogde ontwikkeling en heeft aangegeven dat om de ontwikkeling 
juridisch-planologisch te kunnen regelen, het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is. Ten behoeve van 
het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek inrichtingslawaai uitgevoerd. 
 
Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er kan worden voldaan aan een (blijvend) goed/aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat in de omgeving van de supermarkt. Daarnaast worden de berekende geluidniveaus getoetst aan de in het Activi-
teitenbesluit opgenomen algemene geluidsvoorschriften. 
 
De geluidniveaus in de omgeving zijn berekend overeenkomstig de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” van 
1999 (uitgave VROM). De gehanteerde akoestische begrippen worden in bijlage 1 toegelicht. 
 
 

2. PLANSITUATIE 

2.1 Plangebied 
 
ALDI is voornemens de bestaande winkel aan de Eurowerft 10 te sluiten en een nieuwe winkel te realiseren op de kruising 
Nordhornsestraat, Eurowerft en Meester Muldersstraat. Het voornemen is om alle bestaande bebouwing binnen het plan-
gebied te slopen. 
 
De beoogde winkel zal een oppervlakte hebben van 1.671 m2 b.v.o. en 1.098 m2 w.v.o. Op eigen terrein zal worden voorzien 
in voldoende parkeergelegenheid. Het parkeerterrein zal worden ontsloten via de Meester Muldersstraat en de Nordhornse-
straat. Het laden en lossen vindt inpandig plaats aan de Nordhornsestraat. 
 
In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de toekomstige situatie. Het supermarktgebouw zal parallel aan de Nordhornse-
straat gesitueerd worden met aan de achterzijde het parkeerterrein. De entrée komt in de zuidwestelijke hoek van het pand. 
Onder de luifel is ruimte voor stalling van fietsen en winkelwagentjes. 
 
Rond de supermarkt zijn woningen gelegen aan de Nordhornsestraat en de Van der Heijdenstraat. 
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Figuur 2.1: toekomstige situatie Aldi Denekamp 

 
 
2.2 Bedrijfssituatie en geluidemissie 
 
Algemeen 
In het kader van de toetsing aan het Activiteitenbesluit dient te worden uitgegaan van de “representatieve bedrijfssituatie”; 
de maximale situatie die vaker optreedt dan 12x per jaar. In het kader van ruimtelijke ordening dient te worden gekeken 
naar de maximale invulling van het bestemmingsplan. In voorliggend onderzoek wordt er vanuit gegaan dat beide situaties 
overeenkomen. Er is geen sprake van incidentele bedrijfssituaties (bedrijfssituatie met een hogere geluidemissie, maximaal 
12x per jaar). 
 
De representatieve bedrijfssituatie is gebaseerd op ervaringsgegevens die door Aldi zijn aangeleverd en omvat globaal het 
aan- en afrijden van (koel)vrachtwagens, het rijden/manoeuvreren van personenauto’s en het rijden met winkelwagens. 
Daarnaast is er de geluidemissie vanwege stationaire koelinstallaties en ventilatie. Een gedetailleerde omschrijving van de 
geluidsbronnen en bedrijfstijden is gegeven in hoofdstuk 4. De openingstijden van de supermarkt worden maximaal van 
08.00-20.00 uur. De bevoorrading vindt in hoofdzaak plaats in de dagperiode, maar kan ook voor 07.00 uur plaatsvinden of 
na 19.00 uur als het normale tijdvenster door externe omstandigheden niet wordt gehaald. 
 
Aantal bezoekers 
De geluidemissie van een supermarkt is afhankelijk van het aantal bezoekers. Akoestisch relevant is het aantal bezoekers dat 
met de auto komt. De verkeersgeneratie op basis van CROW-kentallen is berekend op 1.150 mvt/etmaal op een werkdag; 
dit is de verkeersintensiteit op de openbare weg en betekent dus 575 bezoekende auto’s. In de berekeningen is uitgegaan 
van 575 bezoekers met de auto in de dagperiode en 100 in de avondperiode. Met name bezoekers die met de auto komen 
zullen gebruik maken van een winkelwagentje; uitgegaan is van 75% van het aantal bezoekers dat met de auto komt. 
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Laden en lossen 
Er wordt gemiddeld drie keer per dag bevoorraad. De vrachtwagens rijden achteruit naar de laad/loslocatie, waarbij gebruik 
kan worden gemaakt van de achteruitrijsignalering. 
 
Openingstijden 
 
De Aldi supermarkt is geopend in de dagperiode en in de avondperiode tot uiterlijk 21.00 uur. 
 
 

3. TOETSINGSKADERS GELUID 

3.1 Bedrijven en milieuzonering 
 
Om een belangenafweging tussen een goed woon- en leefklimaat in de omgeving en de bedrijfsvoering te kunnen maken, is voor 
dit plan gebruik gemaakt van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (editie 2009). In deze uitgave is een lijst opgenomen 
met allerhande activiteiten en bijbehorende richtafstanden en milieunormen die gehanteerd worden voor gevoelige functies. De 
VNG-brochure hanteert twee soorten omgevingstypen. Een rustige woonwijk en gemengd gebied, voor beide omgevingstypen 
gelden andere richtafstanden en/of normen. 
 
De definitie van een rustige woonwijk/rustig buitengebied is: 
“Een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 
functies (zoals bedrijven kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een 
vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied 
of een natuurgebied.“ 
 
De definitie van een gemengd gebied is:  
“Een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine be-
drijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. 
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde mili-
eubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden en hogere milieunormen rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand 
van milieubelastende activiteiten meestal bepalend.“ 
 
De woningen rond de planlocatie zijn bestemd als bedrijfswoningen op een bedrijventerrein en daarmee gelegen in een “Gemengd 
gebied”. Op basis van de VNG-brochure geldt voor supermarken een richtafstand van 10 meter in een “Rustige woonwijk/rustig 
buitengebied”. Voor een “Gemengd gebied geldt kan de richtafstand met één stap worden verlaagd naar 0 meter. Hieraan wordt 
voldaan en strikt genomen is daarmee op basis van de VNG-brochure sprake van goede ruimtelijke ordening. Ondanks het voldoen 
aan de richtafstand is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De VNG-richtafstanden zijn gebaseerd op richtwaarden voor geluid. 
Deze richtwaarden zijn weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: richtwaarden geluid voor verschillende gebiedstyperingen 

Periode Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) Maximale geluidniveaus (LAmax) 
rustige woonwijk/ 
rustig buitengebied 

gemengd gebied rustige woonwijk/ 
rustig buitengebied 

gemengd gebied 

dagperiode 
(07:00 - 19:00 uur) 

45 dB(A) 50 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 

avondperiode 
(19:00 - 23:00 uur) 

40 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 

nachtperiode 
(23:00 - 07:00 uur) 

35 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 
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Deze richtwaarden hebben geen wettelijke status, maar zijn algemeen aanvaarde waarden. Het is mogelijk om op basis van 
een bestuurlijke afweging af te wijken van deze richtwaarden. De VNG-brochure biedt hiervoor een stappenplan, opgenomen 
in bijlage B5.3 van de VNG-publicatie. Het stappenplan omvat de volgende methodiek: 
 
stap 1: indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid
 in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk; 
 
stap 2: indien stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidge-

voelige bestemmingen van maximaal 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (etmaalwaarde), 
70/65/60 dB(A) voor maximale geluidniveaus en 50 dB(A) etmaalwaarde t.g.v. de verkeersaantrekkende werking 
(indirecte hinder); 

 
stap 3: indien stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluid-

gevoelige bestemmingen van maximaal 55 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (etmaalwaarde), 
70/65/60 dB(A) voor maximale geluidniveaus en 65 dB(A) etmaalwaarde t.g.v. de verkeersaantrekkende werking 
(indirecte hinder). Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus geldt dat de beoordeling plaatsvindt exclusief de 
maximale geluidniveaus vanwege aan- en afrijdend verkeer.  

 
Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waar-
bij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het uitsluiten van de maxi-
male geluidniveaus vanwege aan- en afrijden verkeer is in lijn met de standaardwaarden zoals opgenomen in het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl, Omgevingswet), waarbij de grenswaarde voor maximale geluidniveaus vanwege het aandrijfge-
luid van transportmiddelen op 70 dB(A) is gesteld (artikel 5.65 Bkl). Het Bkl is nog niet van kracht, maar kan worden gebruikt 
als motivatiegrondslag. 
 
De richtafstand voor een supermarkt bedraagt 10 meter in een “rustige woonwijk/woongebied” en 0 meter in “gemengd 
gebied”. Het plangebied ligt in het centrumgebied van Denekamp met in de directe omgeving verschillende bedrijven, win-
kels en woningen. De omgeving van de supermark kan dan ook als “gemengd gebied” worden gezien met een richtafstand 
van 0 meter; aan deze richtafstand wordt voldaan en daarmee aan stap 1: de richtafstand voor het aspect geluid wordt niet 
overschreden. 
 
3.2 Activiteitenbesluit 
 
In het kader van de Wet milieubeheer vallen supermarkten onder de werking van het Activiteitenbesluit en de daarin opge-
nomen algemene regels. De relevante geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn: 
 
Afdeling 2.8. Geluidhinder 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestel-
len, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de 
inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 
 
Tabel 2.17a 
 

 07:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  
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b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 
 
Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing: 

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als 
een binnenterrein; 

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten; 
2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van: 

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden; 
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan; 
c. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij inrichtingen als bedoeld in artikel 

2.17, vijfde en zesde lid, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt; 
d. het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken bij inrichtingen als bedoeld in artikel 

2.17, vijfde en zesde lid. 
 
De algemene geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voor niet op een bedrijventerrein gelegen gevoelige gebouwen 
komen overeen met de VNG-richtwaarden voor gemengd gebied. 
 
3.3 Indirecte hinder 
 
De verkeersbewegingen op de openbare weg, die worden veroorzaakt de inrichting, kunnen zorgen voor geluidhinder. Deze 
hinder wordt echter niet direct toegerekend aan de inrichting (indirecte hinder). In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening kan deze indirecte hinder echter inzichtelijk worden gemaakt als dat nodig is. 
 
Wegens het ontbreken van een toetsingskader voor de ruimtelijke ordening, wordt aangesloten bij het toetsingskader voor 
vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer/Wabo. Dit toetsingskader betreft de Circulaire “Beoordeling ge-
luidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wm” (VROM, 29 februari 1996), ook wel bekend als de Schrik-
kelcirculaire. De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt volgens de circulaire 50 dB(A) en de maximale grens-
waarde bedraagt 65 dB(A) etmaalwaarde. 
 
De nieuwe Aldi te Denekamp wordt ontsloten via de Nordhornsestraat en de Meester Muldersstraat. 
 
 

4. UITGANGSPUNTEN REKENMODEL 

4.1 Algemeen 
 
Met behulp van een akoestisch rekenmodel (zie hoofdstuk 5) worden de geluidniveaus in de omgeving berekend. In de be-
rekeningen wordt uitgegaan van de in dit hoofdstuk omschreven geluidsbronnen en bedrijfstijden als representatieve be-
drijfssituatie. De ligging van de ingevoerde rekenpunten en geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 2 (figuren). 
 
4.2 Bezoekers parkeerterrein 
 
De geluidemissie van het rijden en manoeuvreren van personenauto’s (van bezoekers) op het parkeerterrein is op twee 
manieren gemodelleerd: één hoofdrijroutes voor het rijden van personenauto’s over het parkeerterrein (mobiele bron) en 
het manoeuvreren van personenauto’s ter plaatse van de parkeervakken (oppervlaktebronnen). In totaal komen er ca. 60  
parkeervakken ten behoeve van de supermarkt binnen het plangebied. Voor het vaststellen van de bedrijfsduurcorrecties 
voor het rijden/manoeuvreren ter plaatse van de parkeervakken is uitgegaan van een gemiddelde rij-/manoeuvreertijd van 
15 s per personenauto. De equivalente bronsterkte van personenauto’s kan variëren van LW = 85-89 dB(A). In de berekenin-
gen is uitgegaan van gemiddeld LW = 87 dB(A). De maximale bronsterkte (vol gas) bedraagt LW = 93 dB(A). 
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Naast de geluidemissie vanwege het rijden van personenauto’s zijn er maximale geluidsniveaus vanwege het dichtslaan van 
portieren met een maximale bronsterkte LWmax = 100 dB(A). Ten opzichte van het rijden van personenwagens is dit de maat-
gevende maximale geluidbron. 
 
4.3 Winkelwagens 
 
De geluidemissie vanwege winkelwagens is van een aantal factoren afhankelijk: de ondergrond (klinkers/asfalt), materiaal 
winkelwagens (kunststof/staal) en de wielen. De keus voor het type winkelwagen is nog niet gemaakt, maar er wordt reke-
ning gehouden met het aspect geluid. De parkeervakken zelf worden voorzien van een vlak afgewerkte verhardingen en de 
rijbanen worden voorzien van glad asfalt. De winkelwagens worden uitgerust met geluidarme wielen (kunststof). 
 
In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddeld equivalente bronsterkte voor het rijden van winkelwagens van LW = 82 
dB(A). Het rijden van de winkelwagens is gemodelleerd met een oppervlaktebron en een bedrijfsduur van 1 minuut per 
bezoeker (met winkelwagen). 
 
De maximale geluidemissie tijdens het nesten (in elkaar duwen van winkelwagens) van winkelwagens bedraagt LWmax = 107 
dB(A). 
 
4.4 Vrachtwagens aan- en afvoer 
 
De Aldi supermarkt krijgt een inpandige laad-/loslocatie aan de noordzijde van het pand. De aanrijroute is via de Nordhornse-
straat, waarbij er achteruit wordt ingestoken. Per dag komen er maximaal 3 vrachtwagens ten behoeve van de bevoorrading 
en/of de afvoer van afval. Dit kunnen koelvrachtwagens zijn. Vanwege de korte afstand tot de woningen/gevoelige gebou-
wen wordt de koelmotor van de vrachtwagen bij het inrijden van de Nordhornsestraat uitgezet. Vanwege het inpandig lossen 
(geen directe zoninstraling tijdens het lossen in de zomerperiode) wordt dit mogelijk geacht. De overhead-deur van de laad-
/loslocatie is tijdens het laden/lossen gesloten. De geluidemissie vanwege rustig rijdende vrachtwagens bedraagt LW = 102 
dB(A). De maximale bronsterkte tijdens optrekken kan LWmax = 108 dB(A) bedragen. Het sluiten van de overhead-deur en/of 
het ontluchten van het remsysteem van de vrachtwagens kan een maximale geluidemissie veroorzaken van LWmax = 107 
dB(A). 
 

4.5 Installaties 
 
Voor de nieuwe Aldi worden de volgende installaties toegepast: 
 
- warmteterugwinning (WTW) op basis van CO2; de installatie zal geplaatst worden in het magazijn; gaskoeler op het 

dak van het laad-/los dok (condensor met 4 fans); 
 - 2 x mechanische ventilatie t.b.v. sociale ruimten, toiletten en bake-off; 
 
4.6 Samenvatting uitgangspunten geluidberekeningen 
 
In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de geluidsbronnen die samenhangen met de geluidemissie vanwege personen-
auto’s, winkelwagentjes en de bevoorrading. 
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Tabel 4.1: overzicht geluidsbronnen Aldi Denekamp 
bronnr. omschrijving bronsterkte in dB(A) aantal/bedrijfsduur/percentage 

LWeq LWmax dag avond nacht 

mb11 hoofdrijroute personenauto’s (50%) 87 93 575 50 -- 

mb21 achteruitrijden vrachtwagens4 102 108 3 -- -- 

mb31 wegrijden vrachtwagens 102 108 3 -- -- 

ob1-ob62 manoeuvreren personenauto’s parkeervak-
ken/dichtslaan portieren 

87 100 575x15s5 50x15s5 -- 

ob102 rijden winkelwagens parkeerterrein5 82 107 0,75x575x 60s 0,75x50x60s -- 

pt13 gesloten overhead-deur 
laden/lossen 

71 107 1,5 uur -- -- 

pt23 koelinstallatie op dak 75 -- 100% 60% 25% 

pt3-pt43 ventilatie 75 -- 100% 50% -- 
1 Mobiele bron in Geomilieu. 
2 Oppervlaktebron in Geomilieu. 
3 Puntbron in Geomilieu. 
4 Inclusief tonaliteitstoeslag achteruitrijsignalering (zie ook paragraaf 5.6). 
5 Evenredig verdeeld over de verschillende parkeervakken. 

 
 

5. REKENMODEL 

5.1 Algemeen 
 
Op grond van het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012” (artikel 2.3) moet de bepaling van het equivalente geluids-
niveau plaatsvinden volgens één van de methoden uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999” (publicatie 
VROM, uitgave Samsom), onder de in de handleiding genoemde voorwaarden. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van 
de rekensoftware Geomilieu van dgmr, versie 2020.2. 
 
5.2 Coördinaten en maaiveldhoogte 
 
Het akoestisch rekenmodel is uitgelegd op het systeem  van Rijksdriehoekcoördinaten. De maaiveldhoogte voor het plange-
bied is ingevoerd op hm = 0,0 m (plat model). 
 
5.3 Waarneempunten 
 
Ter plaatse van de omliggende woningen is een aantal toetspunten ingevoerd met waarneemhoogten ho = +1,5 m voor de 
dagperiode en ho = +5,0 m voor de avond- en nachtperiode. 
 
5.4 Objecten en bodemvlakken 
 
Op basis van de plantekeningen en via PDOK gml-bestanden is een objectenmodel opgesteld van de inrichting en de nabije 
omgeving. Het omliggend terrein is grotendeels verhard (centrumgebied). Voor de niet specifiek hard gedefinieerde bodem-
gebieden is daarom uitgegaan van een bodemfactor B = 0,0 (0% absorberend). Een overzicht van de in het akoestisch reken-
model ingevoerde objecten en bodemvlakken is gegeven in bijlage 2.1/2.2 (figuren). 
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5.5 Geluidsbronnen 
 
In de bijlage 2 (figuren) is de ligging gegeven van de in het akoestisch rekenmodel opgenomen geluidsbronnen. Een overzicht 
van alle ingevoerde geluidsbronnen met coördinaten, hoogten, maaiveldhoogten, octaafbandspectra, dB(A)-waarden en be-
drijfsduurcorrecties is gegeven in de bijlage 2.3 t/m 2.5. 
 
5.6 Beoordelingsgrootheden 
 
In de HMRI wordt als beoordelingsgrootheid het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) gehanteerd. Deze groot-
heid is gebaseerd op het equivalente geluidsniveau LAeq,T waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidbij-
dragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, 
muziek) en de meteocorrectie. Met behulp van het akoestisch rekenmodel wordt voor iedere geluidsbron het gestandaardi-
seerde immissieniveau Li op de rekenpunten bepaald. Uit het gestandaardiseerde immissieniveau wordt per beoordelings-
periode en per relevante bedrijfstoestand het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau LAeqi,LT bepaald volgens: 
 
 LAeqi,LT = Li - Cb - Cm - Cg 
 
waarin:  Li is het gestandaardiseerde immissieniveau;  
  Cb is de bedrijfsduurcorrectieterm; 
  Cm is de meteocorrectieterm; 
  Cg is de gevelreflectieterm; 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor elke beoordelingsperiode (dag-, avond- of nachtperiode) be-
paald uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus LAri,LT voor de verschillende bedrijfstoestanden. Het 
deelbeoordelingsniveau LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode en voor elke verschillende bedrijfstoestand 
bepaald uit: 
 
 LAri,LT = LAeqi,LT + Kx 

 
waarin:  LAeqi,LT is het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau voor elke afzonderlijke bedrijfstoestand; 

Kx  is een straffactor voor tonaal geluid (K1 = 5 dB), impulsgeluid (K2 = 5 dB) of muziekgeluid (K3 = 10 dB). 
 
De beoordeling van kortstondig voorkomende geluiden vindt plaats aan de hand van het maximale A-gewogen geluidsniveau 
LAmax. Het maximale geluidsniveau is de hoogste aflezing in de meterstand “Fast” verminderd met de meteocorrectieterm 
Cm. 

 
Beoordeling en berekening tonaal geluid achteruitrij-signaleringen 
 
Een discussiepunt is de beoordeling van tonaliteit bij het achteruitrijden van vrachtwagens en/of bestelwagens. Bij formele 
toepassing van de Handleiding 1999 moet de straffactor K1 = 5 dB worden toegekend op het langtijdgemiddeld deelgeluids-
niveau per bedrijfstoestand, indien van toepassing. In de Handleiding 1999 wordt in Module D (bijlagen) een aantal voor-
beelden gegeven aangaande het toepassen van strafcorrecties (tonaal/impuls) in relatie tot de te onderscheiden bedrijfstoe-
standen. De voorbeelden zijn eenduidig interpreteerbaar en van toepassing op industriële geluidsbronnen met duidelijk om-
schreven bedrijfstijden. Op pagina 192 van de Handleiding wordt in de derde alinea gesteld: 
 
“N.B. Het kan voorkomen dat bij zeer complexe situaties de exacte tijden dat een bedrijfstoestand van een tonale bron en overige bronnen 
optreedt, niet bekend zijn. In een dergelijke situatie dient bij het bepalen van het beoordelingsniveau de toeslag met gezond verstand te worden 
toegepast”. 
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De exacte tijdstippen waarop het achteruitrijden van vrachtwagens met signalering plaatsvindt, zijn niet bekend. Ook het 
samengaan met andere niet stationaire of mobiele geluidsbronnen is uit de aard niet op voorhand aan te geven. Om de 
berekeningen exact volgens de Handleiding 1999 uit te voeren, zou een onderverdeling in bedrijfstoestanden moeten wor-
den gemaakt, waarbij het achteruitrijden van vrachtwagens met signalering en overige bronnen als bedrijfstoestand wordt 
beschouwd en alleen overige bronnen. Daarbij zou dan ook een inschatting moeten worden gemaakt van de gelijktijdigheid 
van signalering/overige bronnen. Omdat deze inschatting op voorhand niet goed kan worden gegeven, en omdat het be-
schouwen van slechts één bedrijfstoestand met een straffactor K1 = 5 dB op de totale geluidsniveaus niet overeenkomstig de 
werkelijkheid is, is de in het voorgaan aangegeven werkwijze gevolgd, waarbij het achteruitrijden van vrachtwagens als af-
zonderlijke bedrijfstoestand wordt gezien met straffactor K1 = 5 dB op alleen deze geluidsbron. In het akoestisch rekenmodel 
voor de Aldi Denekamp is dit verdisconteerd door de geluidsbronnen voor het manoeuvreren van vrachtwagens met 5 dB te 
verhogen. Daarbij is er vanuit gegaan dat de achteruitrijsignalering in de meeste gevallen geen invloed heeft op het breed-
bandig bronvermogen. 
 
 

6. BEREKENINGSRESULTATEN 

6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
 
In bijlage 3.1 is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT invallend op de in het 
akoestisch rekenmodel ingevoerde reken-/toetspunten. Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 6.1. 
 
Tabel 6.1: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

waarneempunt en omschrijving Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Van der Heijdenstraat 111 41 38 18 

2 Van der Heijdenstraat 131 45 40 21 

3 Van der Heijdenstraat 151 45 40 21 

4 Van der Heijdenstraat 191 45 41 23 

5 Van der Heijdenstraat 231 42 38 22 

6 Van der Heijdenstraat 271 36 35 14 

7 Nordhornsestraat 141 51 45 31 

8 Nordhornsestraat 91 50 41 21 

9 Nordhornsestraat 71 49 40 18 

10 Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)2 50 39 19 

11 Nordhornsestraat 3B (bovenwoning)2 49 37 19 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m. 

2 Voor de bovenwoningen is uitgegaan van een waarneemhoogte ho = +5,0 m in de dag-/avond-/nachtperiode. 
 
6.2 Maximale geluidsniveaus 
 
In bijlage 3.3 is een overzicht gegeven van de berekende maximale geluidsniveaus LAmax invallend op de in het akoestisch 
rekenmodel ingevoerde reken-/toetspunten. Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 6.2. 
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Tabel 6.2: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde maximale geluidniveaus LAmax 
waarneempunt en omschrijving maximale geluidniveaus LAmax in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Van der Heijdenstraat 111 61 64 -- 

2 Van der Heijdenstraat 131 65 64 -- 

3 Van der Heijdenstraat 151 66 65 -- 

4 Van der Heijdenstraat 191 65 65 -- 

5 Van der Heijdenstraat 231 62 61 -- 

6 Van der Heijdenstraat 271 57 59 -- 

7 Nordhornsestraat 141 73 72 -- 

8 Nordhornsestraat 91 74 65 -- 

9 Nordhornsestraat 71 75 63 -- 

10 Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)2 76 63 -- 

11 Nordhornsestraat 3B (bovenwoning)2 73 60 -- 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m. 

2 Voor de bovenwoningen is uitgegaan van een waarneemhoogte ho = +5,0 m in de dag-/avond-/nachtperiode. 
 
6.3 Indirecte hinder 
 
In figuur 6.1 is een overzicht gegeven van de berekende indirecte hinder. Voor personenauto’s is uitgegaan van 50% verdeling 
van het aantal in beide rijrichtingen en een bronsterkte van LW = 89 dB(A). Voor vrachtwagens geldt dat deze van en naar de 
rotonde in noordelijke richting rijden. Voor de bronsterkte op de openbare weg is uitgegaan van LW = 105 dB(A). 
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Figuur 6.1: rekenmodel en berekeningsresultaten indirecte hinder 
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7. BESPREKING RESULTATEN/CONCLUSIE 

7.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
 
Uit tabel 6.1 blijkt dat de VNG-richtwaarde van 45 en 40 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in respectie-
velijk de avond- en nachtperiode niet wordt overschreden. De berekende niveaus zijn vanuit de VNG-systematiek daarmee 
aanvaardbaar voor de avond- en nachtperiode. 
 
In de dagperiode wordt de richtwaarde van 50 dB(A) overschreden ter plaatse van de woningen Nordhornsestraat 14. Uit 
bijlage 3.1 blijkt dat op deze waarneempunten de bijdrage in eerste instantie wordt bepaald door bezoekersverkeer (Nord-
hornsestraat 14) en de vrachtwagens vanwege bevoorrading, met name de achteruitrijsignalering en het feit dat in deze 
bijdrage een correctie voor tonaal geluid is meegenomen. 
 
Voor de woning Nordhornsestraat 14 geldt dat het geluid vanwege het parkeerterrein in de dagperiode kan worden afge-
schermd door op de erfgrens een scherm te plaatsen.  
 
Figuur 7.1: situering mogelijk geluidscherm t.b.v. de woning Nordhornsestraat 14 
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In figuur 7.1 is de mogelijke situering weergegeven van een scherm met een hoogte van 1,8 m. De berekeningsresultaten 
voor de situatie zonder achteruitrijsignalering en met het scherm volgens figuur 7.2 (groen) zijn gegeven in tabel 7.1. Aan de 
richtwaarden voor “gemengd gebied” wordt nu voldaan. 
 
Tabel 7.1: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, situatie met geluidscherm 

waarneempunt en omschrijving Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Van der Heijdenstraat 111 41 38 18 

2 Van der Heijdenstraat 131 45 40 21 

3 Van der Heijdenstraat 151 45 40 21 

4 Van der Heijdenstraat 191 45 41 23 

5 Van der Heijdenstraat 231 42 38 22 

6 Van der Heijdenstraat 271 36 35 14 

7 Nordhornsestraat 141 44 45 31 

8 Nordhornsestraat 91 50 41 21 

9 Nordhornsestraat 71 49 40 18 

10 Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)2 50 39 19 

11 Nordhornsestraat 3B (bovenwoning)2 49 37 19 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m. 

2 Voor de bovenwoningen is uitgegaan van een waarneemhoogte ho = +5,0 m in de dag-/avond-/nachtperiode. 
 
7.2 Maximale geluidniveaus 
 
Voor wat betreft de maximale geluidniveaus geldt dat ter plaatse van de woningen aan de achterzijde (Van der Heijdenstraat) 
er wordt voldaan aan de richtwaarden van 70 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de avondperiode. 
 
Overschrijdingen van de richtwaarden zijn er voor de woningen aan de Nordhornsestraat. Bij de woningen aan de overzijde 
van de Nordhornsestraat wordt dit met name veroorzaakt door het wegrijden van vrachtwagens en/of laad-/losactviteiten 
(waaronder het wegrijden van vrachtwagens). Behalve een beheersmaatregel om zo rustig mogelijk te werken en weg te 
rijden zijn er geen geluidreducerende maatregelen mogelijk; een geluidscherm is praktisch en stedebouwkundig niet in te 
passen. In het kader van de toetsing aan het Activiteitenbesluit kunnen maximale geluidniveaus vanwege laad-/losactivitei-
ten in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten. In de ruimtelijke beoordeling kan daarbij worden aangesloten. De 
maximale geluidniveaus vanwege passerend wegverkeer zullen daarnaast ook nog gelijk of hoger zijn. 
 
Voor de woning Nordhornsestraat 14 zijn de maximale geluidniveaus vanwege het dichtslaan van portieren maatgevend. De 
overschrijding van de richt-/grenswaarde kan in de dagperiode teniet worden gedaan door het scherm te plaatsen volgens 
figuur 7.1. In de avondperiode is dit niet mogelijk vanwege de beoordelingshoogte van ho = +5,0 m (en er dan een heel hoog 
scherm moet worden geplaatst). Door Aldi wordt een beheersmaatregel doorgevoerd dat de parkeervakken naast de woning 
Nordhornsestraat 14 in de avondperiode niet worden gebruikt. De berekende maximale geluidniveaus voor de situatie met 
scherm zijn gegeven in bijlage 3.4 en samengevat in tabel 7.2. 
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Tabel 7.2: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde maximale geluidniveaus LAmax, situatie met geluidscherm 
waarneempunt en omschrijving maximale geluidniveaus LAmax in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Van der Heijdenstraat 111 61 64 -- 

2 Van der Heijdenstraat 131 65 64 -- 

3 Van der Heijdenstraat 151 66 65 -- 

4 Van der Heijdenstraat 191 65 65 -- 

5 Van der Heijdenstraat 231 62 61 -- 

6 Van der Heijdenstraat 271 57 59 -- 

7 Nordhornsestraat 141 68 59 -- 

8 Nordhornsestraat 91 74 56 -- 

9 Nordhornsestraat 71 75 56 -- 

10 Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)2 76 54 -- 

11 Nordhornsestraat 3B (bovenwoning)2 73 56 -- 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m. 

2 Voor de bovenwoningen is uitgegaan van een waarneemhoogte ho = +5,0 m in de dag-/avond-/nachtperiode. 
 
7.3 Indirecte hinder 
 
Uit figuur 6.1 blijkt dat de algemene voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor indirecte hinder wordt over-
schreden, maar dat er wel wordt voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. De hoogst berekende waarde 
bedraagt 55 dB(A) etmaalwaarde. Uitgaande van een minimaal aanwezige geluidwering van 20 dB(A) bij bestaande wonin-
gen, wordt voldaan aan de binnenwaarde van 35 dB(A). 
 
7.4 Samenvattend 
 
Het realiseren van de nieuw Aldi Denekamp is akoestisch gezien inpasbaar. Door op de erfgrens met de woning Nordhornse-
straat 14 een geluidafscherming te plaatsen, kan de mogelijk hinder worden beperkt. 
 
Door de afscherming naar de woning Nordhornsestraat 14 en de naast die woning gelegen parkeervakken in de avondperiode 
niet te laten gebruiken, kan worden voldaan aan de grenswaarden voor maximale geluidniveaus. 





BIJLAGEN





Bijlage 1: begrippen 
 
Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargeno-
men, ten opzichte van een referentiedruk van 20.10-5 Pa. 
 
Equivalent geluidsniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het 
ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid. 
 
Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 
 
Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, 
gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde 
geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron. 
 
Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij 
een meteoraamgemiddelde geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie. 
 
Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekge-
luid. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde 
deelbeoordelingsniveaus. 
 
Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A):  de 
hoogste van de volgende drie waarden: 
- LAr,LT over de dagperiode; 
- LAr,LT over de avondperiode + 5; 
- LAr,LT over de nachtperiode + 10. 
 
Europese dosismaat Lden in dB(A):  gewogen gemiddelde van het geluidsniveau in de dagperiode, 
avondperiode en nachtperiode. 
 
Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 
 
Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 
 
Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 
 
Maximaal geluidsniveau (piekgeluidsniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidsni-
veau, meterstand “fast” gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 
 
Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald. 
 
Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden 
kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 
 
Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen. 
 
Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht 
plaatsvindt. 
 
Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan 
die waarvan het geluidsniveau wordt bepaald. 
Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidsbelasting vanwege 
dit terrein niet wordt overschreden. 







Bijlage 2.3: ingevoerde puntbronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

1 gesloten overheaddeur laden/lossen     265312,28     488847,25     2,67      2,67      0,00
2 koelinstallaties op dak     265312,44     488834,78     1,00      1,00      5,00
3 ventilatie dak     265314,82     488796,98     1,00      1,00      5,00
4 ventilatie dak     265278,69     488794,20     1,00      1,00      5,00
5 gesloten overheaddeur laden/lossen Lmax     265310,96     488845,41     2,67      2,67      0,00

6 wegrijden vrachtwagens Lmax     265310,27     488848,93     2,67      2,67      0,00
11 dichtslaan autoportieren     265322,41     488852,86     0,80      0,80      0,00
12 dichtslaan autoportieren     265328,72     488849,58     0,80      0,80      0,00
13 dichtslaan autoportieren     265334,77     488845,92     0,80      0,80      0,00
14 dichtslaan autoportieren     265340,20     488842,66     0,80      0,80      0,00

15 dichtslaan autoportieren     265345,60     488839,62     0,80      0,80      0,00
16 dichtslaan autoportieren     265347,90     488822,42     0,80      0,80      0,00
17 dichtslaan autoportieren     265343,67     488816,67     0,80      0,80      0,00
18 dichtslaan autoportieren     265349,41     488804,82     0,80      0,80      0,00
19 dichtslaan autoportieren     265345,02     488794,59     0,80      0,80      0,00

20 dichtslaan autoportieren     265341,70     488790,45     0,80      0,80      0,00
21 dichtslaan autoportieren     265334,21     488781,71     0,80      0,80      0,00
22 dichtslaan autoportieren     265317,99     488772,20     0,80      0,80      0,00
31 nesten winkelwagens     265289,08     488782,75     0,80      0,80      0,00
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Bijlage 2.3: ingevoerde puntbronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hdef. Type Richt. Hoek Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A)

1 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  12,503 -- --  1,5003 --
2 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000  59,979  25,003 12,0000  2,3992
3 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000  50,003 -- 12,0000  2,0001
4 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000  50,003 -- 12,0000  2,0001
5 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  12,503 -- --  1,5003 --

6 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 -- -- 12,0000 --
11 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
12 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
13 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
14 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000

15 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
16 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
17 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
18 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
19 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000

20 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
21 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
22 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
31 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
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Bijlage 2.3: ingevoerde puntbronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Tb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k

1 --   9,03 -- --   33,90   39,40   53,10   57,10   62,00   65,10   66,00   63,30
2  2,0003   0,00   2,22   6,02   47,90   54,80   59,40   66,40   69,80   70,00   67,20   60,60
3 --   0,00   3,01 --   33,40   51,20   60,20   67,20   70,20   69,20   66,70   62,20
4 --   0,00   3,01 --   33,40   51,20   60,20   67,20   70,20   69,20   66,70   62,20
5 --   9,03 -- --   74,40   85,20   99,10  101,40  101,00  101,70   95,80   88,60

6 --   0,00 -- --   56,00   80,60   92,30  102,20  102,60  102,40   97,30   96,10
11 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
12 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
13 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
14 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00

15 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
16 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
17 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
18 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
19 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00

20 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
21 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
22 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
31 --   0,00   0,00 --   52,00   82,20   91,00   95,10   99,70  103,40  100,70   93,70
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Bijlage 2.3: ingevoerde puntbronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 8k Lwr Totaal

1   54,80   70,78
2   52,90   75,02
3   55,20   75,04
4   55,20   75,04
5   76,80  107,34

6   83,90  108,04
11   87,60  100,07
12   87,60  100,07
13   87,60  100,07
14   87,60  100,07

15   87,60  100,07
16   87,60  100,07
17   87,60  100,07
18   87,60  100,07
19   87,60  100,07

20   87,60  100,07
21   87,60  100,07
22   87,60  100,07
31   86,80  107,03
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

1 manoeuvreren personenauto's (13 vakken)     265347,57     488835,02     0,75      0,75      0,00
2 manoeuvreren personenauto's (11 vakken)     265338,76     488824,72     0,75      0,75      0,00
3 manoeuvreren personenauto's (11 vakken)     265352,17     488824,21     0,75      0,75      0,00
4 manoeuvreren personenauto's (14 vakken)     265332,82     488805,73     0,75      0,75      0,00
5 manoeuvreren personenauto's (10 vakken)     265323,10     488792,40     0,75      0,75      0,00

6 manoeuvreren personenauto's (2 vakken)     265315,76     488777,45     0,75      0,75      0,00
11 rijden winkelwagentjes     265337,72     488833,43     0,50      0,50      0,00
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hdef. TypeLw Oppervlak Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

1 Eigen waarde True           168,94   4,256   1,099 --  0,5107  0,0440 --
2 Eigen waarde True           152,57   3,597   0,951 --  0,4317  0,0380 --
3 Eigen waarde True           158,83   3,597   0,951 --  0,4317  0,0380 --
4 Eigen waarde True           195,53   4,581   1,199 --  0,5498  0,0480 --
5 Eigen waarde True           142,85   3,273   0,849 --  0,3928  0,0340 --

6 Eigen waarde True            35,15   0,658   0,175 --  0,0789  0,0070 --
11 Eigen waarde True          2120,31  59,841  15,631 --  7,1809  0,6253 --
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k

1  13,71  19,59 --   5,0   5,0   30,12   40,12   47,12   52,12   57,12   59,12
2  14,44  20,22 --   5,0   5,0   30,57   40,57   47,57   52,57   57,57   59,57
3  14,44  20,22 --   5,0   5,0   30,39   40,39   47,39   52,39   57,39   59,39
4  13,39  19,21 --   5,0   5,0   29,49   39,49   46,49   51,49   56,49   58,49
5  14,85  20,71 --   5,0   5,0   30,85   40,85   47,85   52,85   57,85   59,85

6  21,82  27,57 --   5,0   5,0   36,94   46,94   53,94   58,94   63,94   65,94
11   2,23   8,06 --   5,0   5,0   17,64   16,84   23,04   28,34   30,24   36,44
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k

1   60,12   55,12   47,12   64,72   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
2   60,57   55,57   47,57   65,17   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
3   60,39   55,39   47,39   64,99   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
4   59,49   54,49   46,49   64,09   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
5   60,85   55,85   47,85   65,45   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40

6   66,94   61,94   53,94   71,54   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
11   40,94   42,24   45,94   48,74   50,90   50,10   56,30   61,60   63,50   69,70   74,20
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

1   77,40   69,40   87,00
2   77,40   69,40   87,00
3   77,40   69,40   87,00
4   77,40   69,40   87,00
5   77,40   69,40   87,00

6   77,40   69,40   87,00
11   75,50   79,20   82,00
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Bijlage 2.5: ingevoerde mobiele bronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n

1 rijden personenauto's 100% Polylijn     265301,14     488766,42     265305,12     488858,19
2 achteruitrijden vrachtwagens Polylijn     265311,89     488846,91     265288,76     488833,36
3 wegrijden vrachtwagens Polylijn     265321,30     488878,90     265311,98     488847,83
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Bijlage 2.5: ingevoerde mobiele bronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

1     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75           135,12    575     50 --
2     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00            34,22      3 -- --
3     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00            36,01      3 -- --
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Bijlage 2.5: ingevoerde mobiele bronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250

1   16,36   22,20 --  10   5,00          28   47,40   62,40   69,40   74,40
2   36,12 -- --   5   5,00           7   67,70   85,40   85,30   91,60
3   36,48 -- --   5   5,00           8   62,70   80,40   80,30   86,60
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Bijlage 2.5: ingevoerde mobiele bronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

1   79,40   81,40   82,40   77,40   69,40   87,00
2   94,50  102,90  103,30   92,80   84,90  106,82
3   89,50   97,90   98,30   87,80   79,90  101,82
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Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 1,50 41,1 35,6 16,7 41,1 60,9
1_B Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 5,00 43,4 37,9 18,3 43,4 61,0
10_A Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 1,50 50,3 38,4 17,5 50,3 85,3
10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 50,2 39,2 19,2 50,2 84,9
11_A Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 1,50 48,9 34,7 17,0 48,9 84,5

11_B Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 5,00 49,0 36,6 18,8 49,0 84,2
2_A Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 1,50 44,5 38,9 18,3 44,5 63,3
2_B Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 5,00 46,0 40,4 21,1 46,0 63,1
3_A Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 1,50 44,8 39,3 18,4 44,8 62,2
3_B Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 5,00 45,6 40,2 21,3 45,6 61,7

4_A Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 1,50 45,0 39,4 22,7 45,0 65,1
4_B Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 5,00 46,7 41,1 22,9 46,7 66,2
5_A Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 1,50 41,5 36,0 18,6 41,5 61,9
5_B Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 5,00 43,7 38,1 21,7 43,7 64,4
6_A Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 1,50 36,4 31,0 7,7 36,4 57,1

6_B Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 5,00 40,2 34,7 14,4 40,2 58,6
7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 50,9 44,8 26,0 50,9 77,0
7_B Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 5,00 51,1 45,1 31,4 51,1 77,0
8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 50,0 40,1 18,0 50,0 84,5
8_B Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 5,00 50,4 41,0 20,5 50,4 84,2

9_A Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 1,50 49,0 39,0 16,1 49,0 83,3
9_B Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 5,00 49,2 39,8 18,3 49,2 83,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-6-2021 09:14:53Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 7_A - Nordhornsestraat 14
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 50,9 44,8 26,0 50,9 77,0

1 rijden personenauto's 100% 265301,14 488766,42 0,75 48,1 42,2 -- 48,1 64,7
1 manoeuvreren personenauto's (13 vakken) 265347,57 488835,02 0,75 44,3 38,5 -- 44,3 58,0
11 rijden winkelwagentjes 265337,72 488833,43 0,50 43,1 37,3 -- 43,1 45,5
2 achteruitrijden vrachtwagens 265311,89 488846,91 1,00 37,2 -- -- 37,2 74,7
2 koelinstallaties op dak 265312,44 488834,78 1,00 32,0 29,8 26,0 36,0 33,2

3 wegrijden vrachtwagens 265321,30 488878,90 1,00 35,0 -- -- 35,0 72,3
3 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265352,17 488824,21 0,75 28,1 22,3 -- 28,1 44,6
4 manoeuvreren personenauto's (14 vakken) 265332,82 488805,73 0,75 25,7 19,8 -- 25,7 42,1
3 ventilatie dak 265314,82 488796,98 1,00 23,2 20,2 -- 25,2 26,2
2 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265338,76 488824,72 0,75 22,1 16,4 -- 22,1 38,1

5 manoeuvreren personenauto's (10 vakken) 265323,10 488792,40 0,75 17,2 11,3 -- 17,2 35,5
4 ventilatie dak 265278,69 488794,20 1,00 14,3 11,3 -- 16,3 17,8
1 gesloten overheaddeur laden/lossen 265312,28 488847,25 2,67 16,0 -- -- 16,0 25,1
6 manoeuvreren personenauto's (2 vakken) 265315,76 488777,45 0,75 1,9 -3,9 -- 1,9 27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 50,2 39,2 19,2 50,2 84,9

2 achteruitrijden vrachtwagens 265311,89 488846,91 1,00 48,0 -- -- 48,0 84,2
1 rijden personenauto's 100% 265301,14 488766,42 0,75 43,6 37,8 -- 43,6 60,0
3 wegrijden vrachtwagens 265321,30 488878,90 1,00 40,4 -- -- 40,4 76,9
1 manoeuvreren personenauto's (13 vakken) 265347,57 488835,02 0,75 34,3 28,4 -- 34,3 48,0
11 rijden winkelwagentjes 265337,72 488833,43 0,50 32,7 26,8 -- 32,7 35,0

4 ventilatie dak 265278,69 488794,20 1,00 29,0 25,9 -- 30,9 29,4
3 ventilatie dak 265314,82 488796,98 1,00 28,6 25,5 -- 30,5 28,8
2 koelinstallaties op dak 265312,44 488834,78 1,00 25,2 23,0 19,2 29,2 25,2
1 gesloten overheaddeur laden/lossen 265312,28 488847,25 2,67 28,9 -- -- 28,9 38,0
3 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265352,17 488824,21 0,75 24,1 18,3 -- 24,1 39,2

2 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265338,76 488824,72 0,75 19,7 14,0 -- 19,7 34,2
4 manoeuvreren personenauto's (14 vakken) 265332,82 488805,73 0,75 16,3 10,5 -- 16,3 30,7
5 manoeuvreren personenauto's (10 vakken) 265323,10 488792,40 0,75 13,6 7,7 -- 13,6 29,8
6 manoeuvreren personenauto's (2 vakken) 265315,76 488777,45 0,75 6,6 0,8 -- 6,6 30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-6-2021 09:19:32Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 8_A - Nordhornsestraat 9
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 50,0 40,1 18,0 50,0 84,5

3 wegrijden vrachtwagens 265321,30 488878,90 1,00 45,6 -- -- 45,6 82,0
1 rijden personenauto's 100% 265301,14 488766,42 0,75 45,1 39,3 -- 45,1 62,3
2 achteruitrijden vrachtwagens 265311,89 488846,91 1,00 44,2 -- -- 44,2 80,8
1 manoeuvreren personenauto's (13 vakken) 265347,57 488835,02 0,75 34,2 28,3 -- 34,2 50,0
11 rijden winkelwagentjes 265337,72 488833,43 0,50 33,2 27,4 -- 33,2 37,5

1 gesloten overheaddeur laden/lossen 265312,28 488847,25 2,67 28,0 -- -- 28,0 37,1
2 koelinstallaties op dak 265312,44 488834,78 1,00 24,0 21,8 18,0 28,0 25,8
4 ventilatie dak 265278,69 488794,20 1,00 25,3 22,2 -- 27,2 28,8
3 ventilatie dak 265314,82 488796,98 1,00 19,3 16,3 -- 21,3 22,7
3 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265352,17 488824,21 0,75 19,3 13,5 -- 19,3 37,2

4 manoeuvreren personenauto's (14 vakken) 265332,82 488805,73 0,75 14,2 8,4 -- 14,2 31,3
2 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265338,76 488824,72 0,75 13,9 8,1 -- 13,9 31,6
5 manoeuvreren personenauto's (10 vakken) 265323,10 488792,40 0,75 7,7 1,8 -- 7,7 26,3
6 manoeuvreren personenauto's (2 vakken) 265315,76 488777,45 0,75 0,9 -4,9 -- 0,9 26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.2: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp
situatie met geluidscherm

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief model met scherm 1,8 m

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 1,50 41,1 35,7 16,7 41,1 60,9
1_B Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 5,00 43,4 37,9 18,3 43,4 61,1
10_A Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 1,50 50,3 38,4 17,5 50,3 85,3
10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 50,2 39,2 19,2 50,2 84,9
11_A Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 1,50 48,9 34,7 17,0 48,9 84,5

11_B Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 5,00 49,0 36,7 18,8 49,0 84,2
2_A Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 1,50 44,5 38,9 18,3 44,5 63,3
2_B Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 5,00 46,0 40,4 21,1 46,0 63,1
3_A Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 1,50 44,8 39,3 18,4 44,8 62,2
3_B Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 5,00 45,6 40,2 21,3 45,6 61,7

4_A Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 1,50 45,0 39,4 22,7 45,0 65,1
4_B Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 5,00 46,7 41,1 22,9 46,7 66,2
5_A Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 1,50 41,5 36,0 18,6 41,5 61,9
5_B Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 5,00 43,7 38,1 21,7 43,7 64,4
6_A Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 1,50 36,4 31,0 7,7 36,4 57,1

6_B Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 5,00 40,2 34,7 14,4 40,2 58,6
7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 44,3 38,1 26,0 44,3 74,0
7_B Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 5,00 50,9 45,0 31,4 50,9 77,0
8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 50,0 40,0 18,0 50,0 84,5
8_B Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 5,00 50,4 41,0 20,5 50,4 84,2

9_A Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 1,50 49,0 39,0 16,1 49,0 83,3
9_B Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 5,00 49,2 39,8 18,3 49,2 83,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.3: maximale geluidniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximale geluidniveaus

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

1_A Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 1,50 61,2 61,2 --
1_B Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 5,00 64,0 64,0 --
10_A Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 1,50 75,7 61,8 --
10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 75,6 62,5 --
11_A Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 1,50 73,2 57,7 --

11_B Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 5,00 73,1 59,6 --
2_A Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 1,50 64,6 64,6 --
2_B Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 5,00 64,2 64,2 --
3_A Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 1,50 66,4 66,4 --
3_B Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 5,00 65,3 65,3 --

4_A Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 1,50 65,1 65,1 --
4_B Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 5,00 64,9 64,9 --
5_A Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 1,50 61,6 61,6 --
5_B Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 5,00 61,3 61,3 --
6_A Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 1,50 56,6 56,6 --

6_B Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 5,00 58,7 58,7 --
7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 72,7 72,7 --
7_B Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 5,00 71,9 71,9 --
8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 73,6 64,7 --
8_B Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 5,00 73,6 65,2 --

9_A Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 1,50 74,6 62,3 --
9_B Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 5,00 74,5 62,9 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.4: maximale geluidniveausAldi Denekamp
situatie met geluidscherm

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief model met scherm 1,8 m

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximale geluidniveaus

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

1_A Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 1,50 61,2 61,2 --
1_B Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 5,00 64,0 64,0 --
10_A Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 1,50 75,7 48,9 --
10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 75,6 53,5 --
11_A Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 1,50 73,2 54,0 --

11_B Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 5,00 73,1 55,7 --
2_A Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 1,50 64,6 64,6 --
2_B Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 5,00 64,2 64,2 --
3_A Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 1,50 66,4 66,4 --
3_B Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 5,00 65,3 65,3 --

4_A Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 1,50 65,1 65,1 --
4_B Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 5,00 64,9 64,9 --
5_A Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 1,50 61,6 61,6 --
5_B Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 5,00 61,3 61,3 --
6_A Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 1,50 56,6 56,6 --

6_B Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 5,00 58,7 58,7 --
7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 68,4 53,4 --
7_B Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 5,00 71,9 59,5 --
8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 73,6 53,9 --
8_B Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 5,00 73,6 56,5 --

9_A Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 1,50 74,6 53,1 --
9_B Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 5,00 74,5 55,5 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6  Watertoets

138      bestemmingsplan Denekamp, Aldi Eurowerft



datum 4-1-2021
dossiercode    20210104-63-25186

Geachte heer/mevrouw Jasper Tromp,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Aldi Denekamp door gebruik te maken van de digitale watertoets (
www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het watertoetsproces moet worden
doorlopen.

Watertoetsproces:

Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor
moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken,
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het
waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het
waterschap te betrekken bij het plan. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.

Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl
● gemeente Hardenberg
● gemeente Losser
● gemeente Ommen

Frits Huttenhuis f.huttenhuis@vechtstromen.nl

● gemeente Borne
● gemeente Coevorden
● gemeente Hellendoorn
● gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl

● gemeente Dinkelland
● gemeente Enschede
● gemeente Tubbergen

Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl

● gemeente Almelo
● gemeente Rijssen-Holten
● gemeente Wierden

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl

● gemeente Borger-Odoorn
● gemeente De Wolden
● gemeente Emmen
● gemeente Hoogeveen
● gemeente Midden-Drenthe
● gemeente Twenterand

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl

● gemeente Berkelland
● gemeente Haaksbergen
● gemeente Hengelo
● gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die



bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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1. INLEIDING 

In maart 2021 ontving ASC Sports & Water van Aldi Groenlo B.V. de opdracht voor het opstellen van 

een geohydrologische analyse en een oriënterend afkoppeladvies voor het realiseren van een 

supermarktterrein met parkeergelegenheid aan de Nordhornsestraat/Eurowerft te Denekamp. 

 

Voor het beoordelen van de bodemopbouw en het functioneren van de grondwaterhuishouding op de 

planlocatie zijn de onderstaande bronnen benut: 

 

1. geotechnisch onderzoek MOS Grondmechanica met kenmerk 61200535 d.d. 10-07-2020; 

2. terreinindeling door Kienhuis bouwmanagement met kenmerk 20_026 DO-10-c d.d. 10-07-2020; 

3. diverse gegevens Dinoloket. 

 

Door de gemeente Dinkelland wordt een aantal eisen gesteld aan de omgang met grond- en 

hemelwater. In het kader van grondwaterneutraal bouwen dient voor de afkoppeling uit te worden 

gegaan van een bergings- en infiltratie eis van 20 mm/m2 voor verharde arealen van een 

inbreidingsplan. 

  

Op basis hiervan zijn adviezen opgesteld voor een structureel goed functioneren van de 

grondwaterhuishouding voor de toekomstige bestemming op de planlocatie. Daarbij zijn de 

mogelijkheden voor de berging en infiltratie van neerslag in de ondiepe bodem beoordeeld.  

 

 

2. PROJECTOMSCHRIJVING 

Het plan omvat de aanleg van een supermarktterrein met parkeergelegenheid (zie ook bijlage 2). 

 

De huidige maaiveldhoogte van het planterrein is globaal ingemeten tussen ca. 24,8 en 25,4 m + NAP. 

De as van de omliggende wegen is ingemeten tussen 25,3 en 25,7 m + NAP. 

 

De vloer van de supermarkt wordt gefundeerd op staal, met een vloerpeil op 25,65 m + NAP. De 

supermarkt wordt niet voorzien van een kruipruimte (zie bijlage 3). Ook is een laaddock voorzien op 1,3 

m – vloerpeil. Dit laaddock zal als waterdichte betonnen bak worden gerealiseerd. 
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3. BODEMKUNDIGE EN GEOHYDROLOGISCHE GESTELDHEID 

De ligging van de projectlocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. De sonderingen en boringen zijn 

weergegeven in de bijlagen 3 t/m 5. Op basis van de genoemde bronnen in paragraaf 1 en de literatuur 

wordt de volgende bodemopbouw aangetroffen. 

 

3.1 BODEMOPBOUW 

De gemiddelde maaiveldhoogte op locatie is ingemeten op ca. 25,1 m + NAP. 

 

• Freatisch pakket/topzandlagen 

Vanaf het maaiveld worden zandlagen aangetroffen tot ca. 5 m – maaiveld. De bovenste 

afzettingen van het freatisch pakket zijn afgezet tijdens het Holoceen en de lagere zijn gestuwd 

in het Pleistoceen. De lagen behoren tot de formaties van Boxtel en Drente. De doorlaatfactor 

van de zandlagen tot ca. 5 m - maaiveld is mede op basis van de de boringen (zie bijlage 3 en 

4) aangehouden op 1 à 5 m/dag. Tot circa 30 m – maaiveld wisselen zandlagen en leem- en 

silthoudende lagen elkaar geregeld af. 

 

• Hydrologische basis 

De uit keileem, zand en klei bestaande scheidende laag vanaf ca. 30 m – maaiveld behoort 

onder andere tot de formatie van Dongen. De hydraulische weerstand van deze laag is afgeleid 

op > 5.000 dagen. 

 

In geohydrologische zin kan de bodemopbouw als volgt worden geschematiseerd: 

 

Op basis van de verzamelde gegevens is de volgende geohydrologische opbouw vastgesteld. 

 
Tabel 2: Geohydrologische schematisatie  

geohydrologische 
eenheid  

diepte   
m tov NAP  

formatie samenstelling  
kD  

[m2/d]  
c  

[dagen]  

freatisch pakket A mv tot 23,5 Boxtel  zand  5 - 

1e storende laag 23,5 tot 23,0 Boxtel  silt, zand - 1-20 

freatisch pakket B 23 tot 20 Boxtel  zand  10-20 - 

2e storende laag 20 tot 18 Boxtel klei, leem  - 50-150 

freatisch pakket C  18 tot 8*) Boxtel  zand  100 - 

*) maximaal verkende sondeerdiepte 
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3.2 GROND- EN OPPERVLAKTEWATER  

Informatie betreffende de stijghoogte van het grondwater is opgevraagd bij het DINO loket van TNO. In 

de bijlagen 1, 7 en 8 zijn de resultaten gepresenteerd. 

 

De fluctuatie van de freatische grondwaterstand zal van plaats tot plaats sterk kunnen variëren op basis 

van de samenstelling en verbreiding van de topzandlaag en ondiepe storende leem-/siltlagen. Uit de 

langjarige peilbuisgegevens van TNO en de gemeente Dinkelland kan uit de nabijgelegen peilbuis 

B29A0227 en DNK105 een grondwaterstandsfluctuatie worden afgeleid tussen circa 24,6 en 23,0 m + 

NAP. De regionale stromingsrichting is noordwestelijk. 

 

Door MOS Grondmechanica is tijdens het sondeeronderzoek in april 2021 een peilbuis geplaatst waarin 

een grondwaterstand is ingemeten op 1,4 m - maaiveld, overeenkomend met 24,0 m + NAP. Ten tijde 

van het milieukundig booronderzoek in juni 2020 zijn momentane grondwaterstanden aangetroffen 

tussen 1,5 à 2,0 m – maaiveld, overeenkomend met 23,6 m + NAP. 

 

In de directe omgeving van de planlocatie wordt geen oppervlaktewater aangetroffen. 
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4. ONTWATERINGS- EN AFKOPPELADVIEZEN 

Teneinde het plangebied te ontwikkelen worden eisen gesteld aan de ontwatering en de drooglegging 

van het gebied. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de huidige en de toekomstige ontwatering van 

het plangebied. 

 

4.1 ONTWATERING BEBOUWING EN WEGCUNETTEN 

Onder drooglegging wordt verstaan de afstand tussen maaiveld en slootpeil. Ontwateringsdiepte is de 

afstand tussen maaiveld en grondwaterstand. De afvoernorm wordt toegepast om een berekening te 

kunnen uitvoeren naar de hoeveelheid af te voeren water en de daarbij behorende 

ontwateringsmiddelen. Over het algemeen worden voor de volgende bestemmingen de in de tabel 2 

vermelde eisen ten aanzien van de drooglegging toegepast. 

 

Tabel 2. Bestemming en drooglegging in [m] 

bestemming drooglegging in m bij T=1 drooglegging bij T=10+10% 

bebouwing zonder kruipruimte t.o.v.  bouwpeil 0,5 0,3 

wegen t.o.v.  straatpeil 1,0 0,7 

 

Uit deze droogleggingseisen zijn de in de tabel 3 vermelde eisen ten aanzien van de ontwateringsdiepte 

toegepast. 

 

Tabel 3. Bestemming en ontwateringsdiepte in [m] 

Bestemming 
Ontwateringsdiepte bij 

T=1 
Ontwateringsdiepte bij 

T=10+10% 

bebouwing zonder kruipruimte t.o.v. bouwpeil 0,5 0,3 

wegen t.o.v. straatpeil 0,7 0,4 

groenvoorziening t.o.v.  maaiveld 0,5 0,3 

kabels en leidingen t.o.v.  maaiveld* 0,7 0,3 

* Sommige kabels en leidingen worden op een lager niveau aangelegd. Geaccepteerd wordt dat deze leidingen (gas, water) zich 

onder de grondwaterstand bevinden. 

 

In bijlage 9 zijn de voorgestelde peilkeuzes op de planlocatie weergegeven. 
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4.2 ONTWATERINGSMAATREGELEN SUPERMARKT 

 

Aangezien de vloer zonder kruipruimte wordt gebouwd volstaat een ontwateringsniveau van 0,50 m –

maaiveld. Bij een vloerpeil op 25,65 m + NAP en een gemiddeld hoge grondwaterstand op 24,6 m + 

NAP kan een ontwateringsniveau van minimaal 0,9 m – vloerpeil worden afgeleid. Aanvullende 

ontwateringsmaatregelen in de vorm van een drainagestelsel worden bij deze uitvoeringswijze en op 

basis van de peilbuisgegevens in de omgeving overbodig geacht.  

 

Voor het laaddock wordt geadviseerd deze uit te voeren in een gesloten betonbak vanwege een te 

beperkt ontwateringsniveau (ca. 0,2 m) en het niet toegestaan is grondwaterstanden permanent te 

verlagen. Door constructeur dient nagegaan te worden of er maatregelen nodig zijn om opdrijving te 

voorkomen. 

 

In alle gevallen is het belangrijk dat de winkelvloer ten opzichte van het parkeerterrein iets verhoogd 

wordt aangelegd. Bij een extreme neerslagsituatie zal dit door de verhoogde aanleg van de winkelvloer 

regelwater niet direct de winkel instromen. Tevens dienen de nieuwe straatpeilen van het plangebied 

dusdanig ontworpen te worden zodat er wordt aangesloten op de plaatselijke structuren (bebouwing, 

infrastructuur, enzovoorts). Voorkomen moet worden dat het hemelwater vanaf het plangebied 

afstroomt richting de bestaande tuinen van de omliggende lager gelegen woningen en hierdoor 

wateroverlast ontstaat. 

 

4.3 ONTWATERINGSMAATREGELEN WEGCUNET/PARKEERPLAATSEN 

 

Uitgaande van een aansluitend niveau van de parkeerplaats op 0,1 m – vloerpeil en 0,1 m + wegpeil is 

de verwachting dat deze wordt aangelegd tussen ca. 25,40 en 25,55 m + NAP. Uitgaande van een 

relatief hoge grondwaterstand in de topzandlaag van 24,6 m + NAP voldoet het ontwateringsniveau van 

de parkeerplaatsen aansluitend op de omliggende wegen aan de ontwateringsnorm. Ook hier worden 

aanvullende ontwateringsmiddelen niet nodig geacht. 
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5. ORIENTEREND BERGINGS- EN INFILTRATIEADVIES 

5.1 SAMENSTELLING BERGINGS- EN INFILTRATIEMEDIA 

Middels de beschouwing in paragraaf 3 is aangetoond dat het mogelijk is om het hemelwater dat op 

eigen terrein valt ook op eigen terrein te bergen en te infiltreren. 

 

Als ontwerpen van bergings- en infiltratiemedia zijn ondergrondse en oppervlakkige varianten mogelijk. 

Bij oppervlakkige varianten kan gedacht worden aan een daktuin en/of wadi’s. Door de beperkte 

onverharde arealen wordt het toepassen van een wadi niet mogelijk geacht. Daarnaast wordt bekleden 

van het pand met een groen dak niet wenselijk bevonden door de opdrachtgever. Vanwege een 

voldoende ontwateringsniveau van minimaal 0,8 à 2,3 m – toekomstig maaiveld, is in deze rapportage 

uitgegaan van een infiltrerend bergingssysteem met een overstort op het omliggende HWA-systeem 

van de gemeente Dinkelland. 

 

Als mogelijke ontwerpen van een bergings- en infiltratiemedium zijn onder meer de onderstaande 

oplossingen in de markt beschikbaar: 

 

1. geprefabriceerde betonnen riool- of duikerelementen (ø 2,0 of 1,5 m) welke aan de onderzijde 

open zijn, waarvan zowel geperforeerde als gesloten opzetstukken (h=0,75 m) leverbaar zijn en 

welke middels een putdeksel toegankelijk zijn. Een bovenbelasting van het systeem is mogelijk 

(druksterkte naar raming >80 kN/m2); 

2. het stardrain-principe van de firma Drain Products Benelux bestaat uit zogenaamde  “honingraat” 

elementen met afmetingen van l x b x h= 1,00 x 0,40 x 0,60 m3 welke alzijdig open zijn en 

onbeperkt zijn te koppelen. Dit product kan een hoge druksterkte opnemen, heeft een 

poriënvolume van 95 % en is licht van gewicht. Het systeem is niet te reinigen/inspecteren. Een 

bovenbelasting van het systeem is mogelijk (druksterkte naar raming >80 kN/m2 ); 

3. het Azura-infiltratiesysteem van Wavin bestaat uit een cilindervormige infiltratietank ø 355 of  

ø 470 mm met een variabele lengte van 4 tot 6 m. Het systeem is niet te reinigen/inspecteren. Een 

bovenbelasting van het systeem is mogelijk (druksterkte volgens opgave 4 kN/m2 ); 

4. het D-Raintank systeem van de firma Beuker bestaat uit polypropyleen kubusvormige elementen 

met afmetingen van l x b x h = 0,61 x 0,41 x 0,90 m3 welke alzijdig open en onbeperkt koppelbaar 

zijn. Dit product kan een hoge druksterkte opnemen, heeft een beschikbaar volume van 95 % en is 

licht van gewicht. Het systeem is niet te reinigen/inspecteren. Een bovenbelasting van het systeem 

is mogelijk (druksterkte volgens opgave >80 kN/m2 ); 

5. toepassing berging en infiltratie in wegcunet middels zogenaamde betonnen permeobuizen of PVC 

infiltratiebuizen ø 200 tot 800 mm en een minimale gronddekking van 0,6 à 0,8 m –maaiveld. Een 

dergelijk stelsel kan als hemelwaterriolering in het plangebied worden aangelegd. 

6. De prefab steenwol elementen van Rockflow. Daar waar mogelijk waterbergingen maken met 

flexibele afmetingen welke als lego-elementen kunnen worden opgesteld. Met enige dekking kan 

dit enige belastingen opvangen. Is niet reinig- of inspecteerbaar. 
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7. Waterbergingskelders van WaterBlock (Watershell). Toepasbaar onder verharding met grote 

belastingen. Deze toepassing heeft een goede reinig- en inspecteerbaarheid. 

 

5.2 VOORBEELD DIMENSIONERING EN ONTWERP BERGINGS- EN INFILTRATIESYSTEEM 

 

Mede vanwege de relatief hoge grondwaterstanden gedurende winterse perioden dient het 

ondergrondse buffer relatief ondiep aan te worden gelegd waarmee een beperkte dekking mogelijk is. 

Derhalve is voor de dit voorbeeld gekozen voor een waterbergingskelder dat onder de ontsluitingsweg 

en/of-parkeervakken kan worden aangelegd (zie ook bijlage 11). 

 

De benodigde dimensionering van de bergings- en infiltratievoorziening is afgeleid van de in paragraaf 

2 beschreven gemeentelijke bergingseis van 20 mm en een ledigingstijd van ca. 24 uur. 

 

Het af te koppelen dakoppervlak van het supermarktcomplex en de verhardingen is aangegeven op 

4.713 m2.  

 

Aan de hand van de volgende formules wordt de bergings- en infiltratiecapaciteit afgeleid: 

• P (maatgevende neerslag) x A1 (af te koppelen oppervlak) = B1 (afvoer in m³/dag) 

• A2 (infiltratieoppervlak) x k (waterdoorlatendheid) x 0,50 (veiligheid van 2 vanwege afname 

waterdoorlatendheid) = I2 (mogelijke infiltratie in m³/dag). 

 

Bij een maatgevende bui van 20 mm zal voor het dakoppervlak en verhardingsareaal een 

bergingscapaciteit moeten worden gerealiseerd van 4.713 x 0,02 = 95 m3. In de bijlage 11 is de 

voorgestelde situering van de waterkelder weergegeven alsook een lengtedoorsnede. 

 

Vanwege de hoge grondwaterstanden gedurende winterse perioden (op ca. 0,8 m – maaiveld) wordt 

geadviseerd het IT-stelsel zo ondiep mogelijk te plaatsen. Hiermee komt het aanlegniveau van de 

waterkelder op bijv. 24,6 m + NAP. Om tot voldoende berging te komen en een minimale dekking van 

0,4 m te behouden dient een oppervlak van 236 m2 gerealiseerd te worden. 

 

Op basis van de boor -en sondeergegevens komen tussen ca. 1,5 en 2,5 m – maaiveld storende 

leemlagen voor. Ter voorkoming van verzadiging van de bovenliggende topzandlaag en eventuele 

vernatting van de laaddocks dienen storende leemlagen te worden uitgewisseld met omliggende 

zandlagen. 

 

De situering van de bergingskelder zoals weergegeven in bijlage 11 is aangehouden op ca. 35 x 7 m.. 

De berging van het stelsel zoals voorgesteld is berekend op 98 m3. Uitgaande van een doorlatendheid 

van 5 m/dag wordt een infiltratiecapaciteit van 98 m3/dag verkregen, overeenkomend met ca. 4 m3/uur.  
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Hiermee wordt een gezamenlijke bergings- en infiltratiecapaciteit van 102 m3 gecreëerd in het eerste 

uur.  

 

Hiermee voldoet het bergings- en infiltratiemedium aan de eisen van de gemeente Dinkelland en het 

waterschap Vechtstromen voor het bergen van hemelwater op eigen terrein van 20 mm en een 

ledigingstijd van 24 uur. 

 

5.3 ONDERHOUD EN LEVENSDUUR INFILTRATIESYSTEEM 

 

Voor de dakafvoer zal geen uitgebreide voorfiltratie mogelijk zijn, vanwege de snelle afstroming van 

neerslag vanaf de daken naar de bergings- en infiltratiemedia. Door het plaatsen van opzetstukken in 

de goten en bladafscheiders in de regenpijpen en het frequent reinigen daarvan, dient een vervuiling 

van het aan te leggen waterbergingskelder zoveel mogelijk te worden voorkomen. 

 

Door bijvoorbeeld jaarlijkse inspecties en reinigingen uit te voeren dient een goede bergings- en 

infiltratiecapaciteit duurzaam in stand te worden gehouden.  
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6. SLOTOPMERKINGEN 

Voor start van de daadwerkelijke uitvoering dienen de gekozen infiltratie-oplossingen technisch nog te 

worden uitgewerkt en definitief te worden bepaald. Gezien de aanwezige bodemopbouw en de 

aanwezigheid van (ondiepe) leemlagen in de bodem dient er aandacht te worden besteed aan de 

technische uitwerking om een goede doorlatendheid van de ondergrond te creëren. 

 

De berging en infiltratie van afgekoppeld hemelwater kan op de planlocatie worden gerealiseerd door 

de aanwezigheid van redelijk waterdoorlatende zandlagen tot 1,3 à 1,6 en vanaf 3 à 4 m – maaiveld in 

combinatie met een voldoende lage grondwaterstand gedurende gemiddelde en zomerse perioden. 

Voor een goede infiltratiecapaciteit zal ter plaatse van het bergings- en infiltratiemedium wel een 

grondverbetering moeten worden uitgevoerd. 

 

Bij de uitvoering van de grondverbetering ter plaatse van het bergings- en infiltratiemedium dient een 

vervanging van de humeuze leemlagen en siltlagen door goed waterdoorlatend zand te worden 

toegepast met de onderstaande samenstelling: 

- M50-cijfer     : > 250 m; 

- percentage leem    : < 3%; 

- percentage organische stof  : < 1%; 

- vrij van vreemde bestanddelen; 

- k-waarde van >10 m/dag. 

De onderstaande adviezen worden voor het ontwerp en een langjarig goed functioneren van bergings- 

en infiltratiemedia tot slot relevant geacht: 

1. Om een negatieve beïnvloeding van laaddocks en bedrijfsvloeren te voorkomen dient een 

medium op voldoende afstand tot dergelijke arealen te worden aangelegd; 

2. Opnemen hemelwater afvoersystemen op revisietekening; 

3. Eventuele geroerde lagen (humeuze, silthoudende en fijne zandlagen en leemlagen) onder een 

medium afgraven en aanvullen met goed waterdoorlatend zand (k-waarde >10 m/dag).  

4. Geadviseerd wordt een overstort vanuit een bergings- en infiltratiemedium op het 

hemelwaterstelsel te realiseren om ongewenste wateroverlast te voorkomen (zie ook bijlage 

10). 

5. Geadviseerd wordt de aanlegwerkzaamheden van bergings- en infiltratiemedia gedurende lage 

grondwaterstanden (zomer/najaar) uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is, dan dient kortstondig 

de grondwaterstand te worden verlaagd door middel van een bemaling. De grondverbetering 

dient namelijk onder een deugdelijke laagsgewijze verdichting van de aan te brengen zandlaag 

te worden uitgevoerd om nazakking van het parkeerareaal te voorkomen. 

 

ASC Sports & Water 

Ing. B. Spikker 

026 36 900 30 
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Symbolen en definities  

 

  

symbool omschrijving eenheid 

yn volumieke gewicht van de grond in verzadigde toestand kN/m3 

c effectieve cohesie kPa 

φ effectieve hoek van inwendige wrijving º 

C’p primaire samendrukkingcoëfficiënt - 

C’c secundaire samendrukkingcoëfficiënt - 

Cc primaire samendrukkingsindex - 

Cα secundaire samendrukkingsindex - 

kD doorlaatvermogen, product van k en D m2/d 

k doorlaatfactor m/d 

D laagdikte m 

c weerstand van waterremmende lagen 
dag 

 

wvp watervoerend pakket  

zetting 

 

verticale verplaatsing van een funderingselement of het 

maaiveld ten opzichte van het niveau in onbelaste 

situatietoestand 

mm 

grondwaterstand 
hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte 

gelijk aan nul heeft ten opzichte van de atmosferische druk 

m t.o.v. ref 

niveau 
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Situering met peilbuislocaties TNO 
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Ontwerp planlocatie 
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Sondeer- en boorgegevens MOS Grondmechanica 
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Sondeer- en boorgegevens MOS Grondmechanica 
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Boorgegevens Kruse Milieu 
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Boorgegevens Kruse Milieu 
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Boorgegevens TNO 
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Geohydrologisch profiel 
  

 

 

planlocatie 

Bron  : Regis ll v2.2 
Profiel : west → oost 
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Peilbuisgegevens en isohypsenkaart TNO 
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  BIJLAGE 7 
Peilbuisgegevens en isohypsenkaart TNO 
  

 

 
Bron: Grondwaterkaart van Nederland, provincie Overijssel TNO: Isohypsenpatroon eerste watervoerend pakket 1995 

 

     Planlocatie 
 

Lijn van gelijke stijghoogte in m t.o.v. NAP 
 
Peilbuislocatie TNO 
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Peilbuisgegevens gemeente Dinkelland 
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Peilbuisgegevens en isohypsenkaart TNO 
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Peilbuisgegevens en isohypsenkaart TNO 
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Peilbuisgegevens en isohypsenkaart TNO 
  

 



BIJLAGE 9 
Oriënterend peilenplan 
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Verharde oppervlaktes 
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BIJLAGE 11 
Principe voorstel bergingssysteem 
  

 

 

 
Overstort op HWA-stelsel 
 
Waterbergingskelder 
 
HWA put met vuilvang  
en overtortdrempel 
 
HWA put met mangat, reinigings 
en inspecite mogelijkheden 



BIJLAGE 11 
Principe voorstel bergingssysteem 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maaiveld 

HWA-put met mangat ter 
inspectie en reiniging en 
ont/beluchting en vuilvang  

HWA-put met ont/beluchting 
en vuilvang  

Te realiseren overstort 
waterbergingskelder op HWA-
stelsel gemeente  

Uitwisselen leemlaag met goed waterdoorlatend zand met k-waarde >10 
m/dag voor goed infiltratievermogen naar onderliggende zandlagen.  
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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Eurowerft 

Plaats    : Denekamp 

Gemeente   : Dinkelland 

Provincie   : Overijssel 

Projectnummer   : S110009 

Bevoegde overheid  : Gemeente Dinkelland 

Opdrachtgever   : SAB te Arnhem 

Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 44.703 

Datum onderzoeksmelding : 12-01-2011 

Onderzoeksnummer (ARCHIS) : 34.791 

Kaartblad   : 29A 

Periode    : laat-paleolithicum t/m nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 7.270 m2 

Perceelnummer(s)  : onbekend 

Grond eigenaar / beheerder : onbekend 

Grondgebruik    : bebouwd, verhard 

Geologie   : dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 

Geomorfologie   : dekzandrug 

Bodem    : enkeerdgrond met daaronder mogelijk een veldpodzolgrond 

 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 

 

noordwest X: 265257    Y: 488863  

noordoost X: 265363    Y: 488863   

zuidoost  X: 265363    Y: 488731  

zuidwest  X: 265257    Y: 488731  
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra heeft in opdracht van SAB Arnhem een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een 

terrein aan de Eurowerft en de Nordhornstraat in Denekamp (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het 

onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een woonwinkelcomplex, waarvoor een bestemmingsplan 

opgesteld wordt. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande 

van de aanleg van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische 

niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 1.  

 

Het plangebied ligt naar verwachting op een dekzandrug. In het dekzand heeft zich waarschijnlijk een 

veldpodzolgrond gevormd die wordt afgedekt door een plaggendek. Van het plaggendek gaat een 

beschermende werking uit op eventuele archeologische sporen en resten van vóór de middeleeuwen. 

Oppervlakkige verstoringen zoals ploegen hebben hierdoor geen invloed op het onderliggende bodemarchief. 

Op basis van de ouderdom van het dekzand kunnen in het plangebied archeologische resten vanaf het laat-

paleolithicum worden verwacht.  

 
Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 
laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 
 

Onder het plaggendek in de 
Apb-, E- en B-horizont 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 
 

Onder het plaggendek tot 
diep in de C-horizont 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen,  
losse (berm)vondsten, sporen van 
agrarische activiteit 
 

vanaf maaiveld tot onder 
het plaggendek 

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode. 
 

Conclusie en aanbeveling  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een verkennend booronderzoek  

geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. 

Daarnaast zal de bodem worden onderzocht op de aanwezig van archeologische indicatoren.  
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van SAB Arnhem een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een 

terrein aan de Eurowerft en de Nordhornstraat in Denekamp (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het 

onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een woonwinkelcomplex, waarvoor een bestemmingsplan 

opgesteld wordt. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande 

van de aanleg van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische 

niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.2.1  

 

De bevoegde overheid, de gemeente Dinkelland, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart.2 Volgens het vigerende beleid dient 

voor het plangebied een bureauonderzoek opgesteld te worden in de vroegste fase van de planvorming. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Dinkelland, heeft de resultaten van het onderzoek getoetst en zal een 

selectiebesluit nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

• Worden in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen verwacht?  

• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
   

                                                             

1 SIKB 2011. 
2 RAAP rapport 1557, 2007. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 7.270 m2 groot en ligt aan de Eurowerft/Nordhornstraat in Denekamp (afbeelding 1.1). 

Het terrein wordt in het noordoosten en zuidoosten begrensd door bebouwing en verharding, in het uiterste 

zuidoosten door de Van der Heijdenstraat, in het zuidwesten door de Meester Mulderstraat en in het 

noordwesten door de Eurowerft en de Nordhornstraat. De bebouwing die binnen het plangebied heeft gestaan 

is recentelijk gesloopt. De hoogte van het maaiveld varieert van circa 25,3 +NAP (Normaal Amsterdams Peil) 

in het zuidoosten tot 25,7 m + NAP in het noorden van het plangebied.3  

 
Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: TOP25raster 1998. Topografische Dienst Nederland, Emmen). 

 
   

                                                             

3 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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1.4 Toekomstige situatie plangebied 
 

 
Afbeelding 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied, aangegeven met het rode kader (Bron: informatie 

verstrekt door opdrachtgever) 
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 
Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  
Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

• Geologische Kaart, schaal 1:50.000 

• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

• Bodemkaart, schaal 1:50.000 

• Relevante achtergrondliteratuur 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.4 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Geologie en geomorfologie 
Het plangebied ligt in het oostelijk zandgebied. Tussen geïsoleerd liggende stuwwallen liggen brede 

dekzandgebieden, met een afwisseling van ruggen en vlakten.5 Het landschap in de omgeving van Denekamp 

heeft vooral tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (circa 300.000 – 150.000 jaar geleden), en de laatste 

ijstijd, het Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar geleden), vorm gekregen. 

 

In het Saalien is de noordelijke helft van Nederland door landijs bedekt. Onder het landijspakket is een 

zogenaamde ‘grondmorene’ gevormd, die bestaat uit een laag keileem. De keileem bestaat uit een mengsel 

van klei, zand en grind, dat zeer sterk is samengedrukt door het gewicht van het landijs en wordt tot het 

Laagpakket van Gieten van de Formatie van Drente gereken en ligt dieper in de ondergrond.6  

 

In het Weichselien is het opnieuw koud en droog geworden, maar heeft het landijs Nederland niet bereikt. In 

deze periode is de keileem bedekt geraakt met jongere afzettingen. Onder de periglaciale omstandigheden in 

het Pleniglaciaal (circa 75.000 – 15.700 jaar geleden) is de ondergrond permanent bevroren geweest en is het 

regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak afgestroomd. Hierbij zijn dalen gevormd en fluvioperiglaciale 

afzettingen afgezet (afbeelding 2.1, code Tw4). De dalen zijn goed zichtbaar op de geomorfologische kaart7 

                                                             

4 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 
5 Berendsen 2005, 65. 
6 Berendsen 2004, 166. 
7. www.archis2.archis.nl 
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(afbeelding 2.2, code 2R2 en 2R5). De fluvioperiglaciale afzettingen zijn zeer divers en bestaan uit fijn en grof 

zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend.8 Deze 

worden op basis van de geologische kaart9 binnen 2 meter beneden maaiveld verwacht (afbeelding 2.1, code 

Tw4 met gele driehoekjes). 

 

De fluvioperiglaciale afzettingen zijn later in het Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) en in 

Laat-Glaciaal (circa 15.700 – 11.755 jaar geleden) afgedekt met dekzand. In deze koude en droge perioden 

van het Weichselien is de vegetatie vrijwel verdwenen, waardoor op grote schaal verstuiving door de wind kon 

optreden, waarbij dekzand is afgezet.10 Dit (vaak lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed 

afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van 

Boxtel gerekend.11 Het reliëf dat hierbij is ontstaan, wordt gekenmerkt door vlaktes, dekzandwelvingen en 

dekzandruggen. Op de geologische kaart staat aangegeven dat de dekzandbedekking dunner is dan 2 m 

(afbeelding 2.1, code Tw4 met gele driehoekjes). Op de geomorfologische kaart12 is het plangebied niet 

gekarteerd omdat het in de bebouwde kom van Denekamp ligt (afbeelding 2.2). Op basis van de omringende 

kaarteenheden ligt het plangebied mogelijk op een dekzandrug, in de dekzandvlakte of in een dalvormige 

laagte zonder veen (respectievelijk code 4K14, 2M13 en 2R2). Op het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN)13 is duidelijk te zien dat het plangebied in een relatief hoog gelegen gebied ligt (afbeelding 2.3). 

Geconcludeerd kan worden dat het plangebied waarschijnlijk op een dekzandrug ligt. Dit komt overeen met de 

gegevens van de gemeentelijke Archeologische verwachtings- en advieskaart14 (afbeelding 2.5) waarop staat 

aangegeven dat het plangebied op een dekzandhoogte of –rug ligt die is afgedekt met een plaggendek. 

 

In het Holoceen (de laatste 11.755 jaar) is het klimaat warmer en vochtiger geworden en is het landschap 

door geologische processen weinig veranderd. Het dekzand is door de toenemende vegetatie vastgelegd en 

de beken sneden zich in de eerder gevormde pleistocene dalen in, waarbij beekdalen zijn ontstaan. In de 

onmiddellijke nabijheid van het plangebied ligt geen beek.  

 

 
   

                                                             

8 Berendsen 2004, 189. 
9 NITG-TNO 2000, blad 28-29 Oost Almelo Oost-Denekamp. 
10 Berendsen 2004, 190 
11 Berendsen 2004, 190 
12 www.archis2.archis.nl 
13 geraadpleegd op www.ahn.nl 
14 RAAP-rapport 1557, atlasbijlage,2007 
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LEGENDA 
Tw3  : Dekzand dikker dan 2 meter: zeer fijn- en matig fijn zand (Laagpakket van Wierden, 

Tw4  : Fluvioperiglaciale afzettingen: matig fijn en matig grof zand, plaatselijk met leem of 

  plantenresten (Formatie van Boxtel) 

Gele driehoekjes : dekzand dunner dan 2 meter 

Sib  : Beekafzettingen: matig fijn en matig grof zand, plaatselijk met leem of 

  Veen (Formatie van Singraven) 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geologische kaart van Nederland 1:50.000, aangegeven 

met het rode kader (Bron: NITG-TNO 1993, blad 28 Oost-29 Almelo Oost/Denekamp). 
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LEGENDA 

3/4K14 : dekzandrug, eventueel met oud bouwlanddek 

2M13 : dekzandvlakte 

2R2 : dalvormige laagte, zonder veen 

2R7 : beekdalbodem met meanderruggen en geulen 

B : bebouwing 

Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 

aangegeven met het rode kader (Bron: Archis2). 
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LEGENDA 

Blauw : lager dan 23,6 m +NAP 

Groen : 23,6 – 24,6 m +NAP 

Geel : 24,6 – 25,2 m +NAP 

Oranje   : 25,20 – 30,4 m +NAP 

Rood : hoger dan 30,4 m +NAP 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 

met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 

 

Bodem 
Op de bodemkaart15 is het plangebied niet gekarteerd omdat het in de bebouwde kom van Denekamp ligt. Het 

is waarschijnlijk dat in het plangebied veldpodzolgronden voorkomen net zoals ten oosten van het plangebied 

(afbeelding 2.4, code Hn21). In de hoger gelegen delen van het dekzandlandschap vindt het natuurlijke 

proces van podzolering plaats. Op de gemeentelijke Archeologische verwachtings- en advieskaart (afbeelding 

2.5) staat aangegeven dat in het plangebied een plaggendek (enkeerdgrond) is gevormd. 

 

De plaggendekken zijn ontstaan doordat vanaf circa 1500 op grote schaal het systeem van potstalbemesting 

werd toegepast. Plaggen werden met mest van het vee vermengd en op de akkers uitgespreid om de bodem 

vruchtbaarder te maken. In de loop van de tijd is een plaggendek op de oorspronkelijke bodem ontstaan. Het 

plaggendek van de enkeerdgronden is dikker dan 50 cm. 

 

                                                             

15 www.archis2.archis.nl 
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Op basis van de kleur van het plaggendek worden de gronden bruine, dan wel zwarte enkeerdgronden 

genoemd. De bouwvoor is donker gekleurd en circa 20-30 cm dik (Aap-horizont). Hieronder ligt het oudere 

niveau van het plaggendek (Aa-horizont), die meestal wat lichter van kleur is. Onder het plaggendek ligt de 

oorspronkelijke bodem, waarschijnlijk een podzolgrond. In dekzanden is podzolering een natuurlijk 

bodemvormend proces. Bij podzolering worden humus, ijzer en mangaan uit de bovenste bodemlagen 

uitgespoeld en vindt inspoeling van deze bestanddelen in diepere bodemlagen plaats. De podzolgrond 

bestaat uit een A-horizont, waaronder een E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is. Hieronder ligt de 

bruine B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de C-horizont.16 Afhankelijk van de 

vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont in meer of mindere mate intact. Vaak 

zijn deze horizonten door verploeging met de onderste helft van het plaggendek vermengd geraakt. 

LEGENDA 

zEZ21  Hoge zwarte enkeerdgrond 

Hn21 Veldpodzolgronden 

pZg23 Beekeerdgronden 

ABvF Venige beekdalgronden 

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 

rode kader (Bron Archis2). 
   

                                                             

16 De Bakker en Schelling 1989, 127. 
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De veldpodzolgrond bestaat uit een donkere, humushoudende bovengrond (Ap-horizont), waaronder een E-

horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is. Hieronder ligt de B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk 

overgaat in de C-horizont.17 Afhankelijk van de vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-

horizont al dan niet intact. Vaak zijn deze door verploeging met elkaar vermengd geraakt. 

 

Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven. In het plangebied is ter plaatse van 

de enkeerdgrond sprake van een diepe grondwaterstand, grondwatertrap VII. Dit betekent dat de gemiddeld 

hoogste grondwaterstand tussen 40-80 cm beneden maaiveld ligt en de gemiddeld laagste grondwaterstand 

dieper dan 120 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen.  

 

  

                                                             

17 De Bakker en Schelling 1989, 127 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 
In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE, de voormalige RACM) geraadpleegd: 

 

• Centraal Archeologisch Archief (CAA) 

• Centraal Monumenten Archief (CMA) 

• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 

 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

• Cultuurhistorische Atlas van de provincie Overijssel 

• Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Dinkelland 

• Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) 

• gegevens van Stichting Heemkunde Denekamp, Werkgroep Archeologie 

 

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 

onbekende archeologische verwachting vanwege de ligging binnen de bebouwde kom (bijlage 2). Op de 

Cultuurhistorische Atlas (CHA) van de provincie Overijssel is aan het plangebied geen archeologische waarde 

toegekend. Deze kaarten zijn indicatief en zullen voor het opstellen van een gespecificeerd 

verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, aangezien uit deze kaarten niet blijkt wat de aard 

en ouderdom is van de te verwachten archeologische resten. 

 

Op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Dinkelland heeft het plangebied een hoge 

archeologische waarde vanwege de aanwezigheid van een plaggendek op een dekzandrug, en de nabijheid 

van een historisch bekend erf. Vanwege het gedetailleerde schaalniveau en het beleid van de gemeente 

wordt deze kaart als leidinggevend beschouwd. 

 

Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 

monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 

(binnen een straal van 350 m) zijn vier waarnemingen en vier onderzoeksmeldingen bekend. Uit de gegevens 

van de KICH blijkt dat binnen het plangebied geen (ondergrondse) bouwhistorische waarden aanwezig zijn.18 

 
   

                                                             

18 www.kich.nl 
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LEGENDA 

Dekzandhoogten en -ruggen met een plaggendek : hoge verwachting 

Dekzandwelvingen en –vlakten   : middelhoge verwachting 

Beekdalen en overige laagten   : lage verwachting 

Historische kern     : hoge verwachting middeleeuwen en nieuwe tijd 

Bufferzone     : hoge verwachting middeleeuwen en nieuwe tijd 

Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente 

Dinkelland, aangegeven met het blauwe kader (Bron: Scholte Lubberink, 2007, RAAP-rapport 1557, 

atlasbijlage). 

 

 

Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 350 m van het 
plangebied: 

 

Waarnemingsnummers 19.410 en 419.450 

Circa 320 m ten zuiden van het plangebied zijn in 1986 en 2010 tijdens werkzaamheden in een tuin 

fragmenten aardewerk aangetroffen. In het onderliggende deels intacte dekzand (40 cm diep) werden in 2010 

tevens sporen waargenomen, waarschijnlijk (paal)kuilen. Het meeste aardewerk komt uit de verstoorde 

(es)grond erboven, enkele scherven werden bovenin de sporen aangetroffen. Voordat hier bebouwing werd 

gerealiseerd, lag hier de Kerker Es. Deze is bij het bouwrijp maken van de bouwgrond geëgaliseerd. Blijkbaar 

is tussen de bebouwing en in de tuinen nog grotendeels intact dekzand aanwezig met archeologische sporen. 

Ook bij de bouw van de huizen zijn sporen en veldkeien waargenomen. Hetzelfde geldt voor de aanleg van 

een riool in 2009. De sporen zijn weer afgedekt. 
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Waarnemingsnummer 2.437 

Op circa 100 m ten zuidwesten van het plangebied is in 1976 een neolithische vuurstenen bijl gevonden. 
 

Waarnemingsnummer 410.246 en onderzoeksmelding 21.108 

RAAP heeft op circa 310 m ten westen van het plangebied een booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmelding 21.108). Daarbij werd een fragment kogelpot aardewerk aangetroffen 

(waarnemingsnummer 410.246). Het fragment bevond zich in een menglaag onder het plaggendek. 

 

Onderzoekmelding 19.837 

Op een terrein op circa 80 m ten westen van het plangebied is in 2006 een booronderzoek uitgevoerd door 

RAAP. Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van mogelijk belangrijke 

archeologische resten wordt ten aanzien van de onderzochte locaties binnen het plangebied geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. Een groot deel van het plangebied kon door de huidige bebouwing niet worden 

onderzocht op de aanwezigheid van archeologische resten. Voor dit deel van het terrein konden geen 

concrete aanbevelingen worden gedaan, maar waarschijnlijk is het verstoord. 

 

Onderzoeksmelding 22.204 

180 m ten noordwesten van het plangebied is in 2007 een booronderzoek uitgevoerd door BAAC. De 

resultaten leidden niet tot vervolgonderzoek.  

 

Onderzoeksmelding 44.184 

In 2010 heeft Synthegra een booronderzoek uitgevoerd voor een locatie aan de Brinkstraat, op circa 200 m 

ten noordwesten van het plangebied. Voorafgaand aan het onderzoek was reeds bekend dat er op de locatie 

historische bebouwing aanwezig was geweest. De ondergrond bestond uit matig grof tot zeer grof zand dat 

scherp aanvoelt en matig tot slecht is gesorteerd. Voor alle boringen, behalve boring 4, geldt dat de 

bovengrond, bestaande uit een 80-110 cm dik pakket voornamelijk matig grof zand met baksteenresten, is 

verstoord dan wel vergraven. De verstoring is te herkennen aan de gevlektheid van de grond bestaande uit 

bruin humeus zand en geel zand. In boring 4 bestaat de bovengrond mogelijk uit een 75 cm dik zandig 

plaggendek, waaronder in het matig grove zand van de fluvioperiglaciale afzettingen nog een dunnen BC-

horizont aanwezig is. Het wordt betwijfeld of hier werkelijk sprake is van een plaggendek, mogelijk is ook hier 

de bodem verstoord. Er is geen dekzand en geen intact bodemprofiel aangetroffen in het gebied. Op grond 

van de resultaten van het onderzoek werd voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.19 

 

 

De archeologische werkgroep van Stichting Heemkunde Denekamp is via email benaderd met de vraag of bij 

hen nog informatie uit het plangebied bekend is (die niet bij de RCE is gemeld). S. Benerink, coördinator van 

de werkgroep, heeft daarop geantwoord dat zowel bij de bouw als bij de sloop van de bebouwing op de locatie 

geen archeologische vondsten zijn gedaan. Voor zover bekend bij de werkgroep heeft het gebied voorafgaand 

aan de bebouwing altijd uit bouwland bestaan.  
   

                                                             

19 Schorn, Koeman en Nillesen 2010 (concept). 
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2.4 Historische ontwikkeling 
Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

 

Het dorp Denekamp is ontstaan bij een voornaam en van oorsprong vroegmiddeleeuwse hof. De hof 

Denekamp of Scholtenhof was in de middeleeuwen in het bezit van het Westfaalse stift Metelen, dat de hof 

vermoedelijk reeds in de vroege middeleeuwen had verworven. Anders dan bij de hof Ootmarsum behoorden 

bij de hof Denekamp vermoedelijk geen onderhorige boerderijen. Over een domaniale functie van de hof 

Denekamp is niets bekend. De hof lag tot in de 19e eeuw aan de oostzijde van de dorpskern ten  noorden van 

de latere Wilhelminastraat. Op basis van archeologische vondsten uit de Karolingische tijd op de Klokkenberg 

moet de voorganger van de hof mogelijk daar gezocht worden. Vondsten uit de late  middeleeuwen uit het 

gebied tussen de Mr. Dingeldeinstraat en de Mr. Berninkstraat tonen aan dat de hof in die tijd reeds in de 

richting van zijn uit historische bronnen bekende locatie was opgeschoven. In de eerste helft van de late 

middeleeuwen was er nog geen sprake van een dorp Denekamp. In het zuiden van het latere dorp lag de hof 

en in het noorden rond de latere Brink lagen drie grote boerenerven, namelijk Aarnink, Gervelink en Luinink. 

Ten westen en ten oosten van het latere dorp bevonden zich de oude erven Broekhuis en Weerink. Rond 

deze oude boerderijen lagen op hoge dekzandruggen aan de rand van het Dinkeldal uitgestrekte 

akkercomplexen, waar de boeren van deze erven hun gewassen verbouwden.  

 

Tussen 1250 en 1300 werd ten noorden van en vermoedelijk op grond van de hof Denekamp de St. 

Nicolaaskerk gebouwd. Na de bouw van de kerk ontstond geleidelijk een kleine dorpskern, doordat kerkelijke 

functionarissen, herbergiers, ambachtslieden en eventueel winkeliers zich op de van de hof Denekamp 

afgesplitste percelen vestigden. Vermoedelijk moet het oudste deel van het dorp Denekamp rond het 

voormalige kerkhof om de St. Nicolaaskerk gezocht worden. Vanuit de oudste kern bij het kerkhof zal de 

bebouwing van het dorp zich geleidelijk hebben uitgebreid langs de Grotestraat, de Vledderstraat, de 

Brinkstraat in het noorden en langs de Wilhelminastraat in het zuiden.20 Over de verdere ontwikkeling van het 

dorp in de late middeleeuwen is weinig bekend.21  

 

Het plangebied bevindt zich ten noordoosten van de oorspronkelijke dorpskern en ligt in een gebied dat op het 

minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (afbeelding 2.6)22 wordt omschreven als ‘Kerker Esch’. Uit de 

gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)23 behorende bij het minuutplan blijkt dat de 

hervormde kerk eigenaar was van een groot aantal percelen van dit akkergebied, dat behoorde bij het 

(voormalige) erf Weerink.24 Ten noorden van het plangebied zijn twee gebouwen aanwezig, gelegen aan 

weerszijde van de doorgaande weg. Binnen het plangebied, dat in gebruik is als bouwland, is geen bebouwing 

aanwezig. De doorgaande weg ten westen van het plangebied is nog niet rechtgetrokken. 
                                                             

20 Scholte Lubberink 2007. 
21 Idem. 
22 www.watwaswaar.nl Gemeente Denekamp, sectie G, blad 6. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die 

zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen 

(kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
23 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die 

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 
24 www.historischcentrumoverijssel.nl 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw, aangegeven met 

het rode kader (Bron: www.watwaswaar.nl). 

 

Op de kaart uit circa 1906 (afbeelding 2.7) is te zien dat binnen het plangebied bebouwing aanwezig is. 

Tenminste één van de gebouwen wordt aangeduid als school. De zuidelijke helft van het plangebied is in 

gebruik als erf, of wellicht als schoolplein. De doorgaande weg ten westen van het plangebied is nog niet 

rechtgetrokken, en de bebouwing binnen het plangebied komt niet overeen met de bebouwing op de 

topografische kaart uit 1998 (afbeelding 1.1).  
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Afbeelding 2.7: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1906, aangegeven met het rode kader (Bron: 

Uitgeverij Nieuwland 2005, Overijssel, blad 362). 

 

Bodemverstoring 

In het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich een autogarage. De bodem ter plaatse is meerdere 

malen onderzocht op verontreinigingen. Uit het gedane onderzoek bleek dat er ondergrondse dieseltanks 

aanwezig zijn (geweest) en dat de bodem mogelijk verontreinigd is. Onder  het gebouw aan de Nordhornstraat 

4 bevinden/bevonden zich tevens ondergrondse brandstoftanks.25 Het is niet bekend tot welke diepte de 

verschillende tanks zijn ingegraven. Het plangebied is in de 20e eeuw deels verstoord als gevolg van bouw- 

en sloopwerkzaamheden. Ter plaatse van het (inmiddels gesloopte) pand met het Vledderhoes lijkt vanwege 

de beperkte diepte en omvang van funderingen de bodem tot geringe diepte geroerd. Ter plaatse van het 

garagebedrijf Nieuwenhuis is door bouwactiviteiten over de afgelopen 50 jaar de bodem waarschijnlijk voor 

een aanzienlijk deel geroerd, maar dit is nog niet getoetst. Verder kan de bodem ter plaatse van de 

onbebouwde delen van het plangebied dieper dan 50 cm nog redelijk intact zijn. Onder de onder de panden 

aan de Eurowerft is de bodem diep is uitgegraven voor kelders en grote kruipruimtes (zie bijlage 3).26 

 

  

                                                             

25 www.bodemloket.nl 
26 Onderzoek bouwarchief uitgevoerd door regio-archeoloog dhr. J.A.M. Oude Rengerink. 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Dinkelland heeft het plangebied een hoge 

archeologische waarde vanwege de aanwezigheid van een plaggendek op een dekzandrug, en de nabijheid 

van een historisch bekend erf. Vanwege het gedetailleerde schaalniveau en het beleid van de gemeente 

wordt deze kaart als leidinggevend beschouwd. 

 

Het plangebied ligt naar verwachting op een dekzandrug. In het dekzand heeft zich waarschijnlijk een 

veldpodzolgrond gevormd die wordt afgedekt door een plaggendek. Van het plaggendek gaat een 

beschermende werking uit op eventuele archeologische sporen en resten van vóór de middeleeuwen. 

Oppervlakkige verstoringen zoals ploegen hebben hierdoor geen invloed op het onderliggende bodemarchief. 

Op basis van de ouderdom van het dekzand kunnen in het plangebied archeologische resten vanaf het laat-

paleolithicum worden verwacht.  

 
Jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de 

flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van open 

water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst, nabij water heerst er ook 

een grotere biodiversiteit, wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel vergemakkelijkt. Het 

plangebied ligt weliswaar relatief hoog, maar inde onmiddellijke nabijheid was geen stromend water aanwezig. 

In de omgeving van het plangebied zijn geen vondsten uit deze perioden bekend. De archeologische 

verwachting voor deze periode wordt daarom op middelhoog gesteld. Vuursteenvindplaatsen worden 

gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het toenmalige oppervlak en eventueel sporen in de vorm van 

ondiepe haardkuilen. De vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn 

aangeploegd. In situ vondsten en sporen bevinden in de top van de podzolgrond en eventuele sporen kunnen 

worden aangetroffen vanaf de B-horizont. 

 

Vanaf het neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 

sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men de eigen teelt met het jagen en verzamelen, 

maar geleidelijk stapt men over naar landbouw en veeteelt en worden jagen en verzamelen steeds minder 

belangrijk. De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond 

gefundeerd waren. Voor de watervoorziening worden waterputten gegraven zodat de afhankelijkheid van 

stromen water minder groot wordt en in en nabij de nederzetting worden afvalkuilen gegraven. Deze sporen 

kunnen diep in de bodem reiken, waardoor een oppervlakkige verstoring enkel impact heeft op de bovenste 

delen van de sporen. Ondiepe sporen kunnen echter wel zijn verdwenen. Sporen uit het neolithicum tot en 

met de vroege middeleeuwen kunnen onder het plaggendek vanaf de B-horizont van de podzolgrond tot diep 

in de C-horizont worden aangetroffen. In de periode vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 

heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden. Met name grotere en hogere 

dekzandruggen hebben in deze periode een aantrekkelijke bewoningsplaats gevormd. Het plangebied ligt op 

een dergelijke dekzandrug en heeft vermoedelijk een aantrekkelijke bewoningslocatie gevormd. In de 

omgeving van het plangebied is een neolithische bijl gevonden. Het plangebied heeft in de vroege 

middeleeuwen hoogstwaarschijnlijk tot het grondgebied van de hof Denekamp, of Scholtenhof behoord. Aan 
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het plangebied is een hoge verwachting toegekend voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de 

vroege middeleeuwen. 

 
Vanaf de late middeleeuwen ontwikkelen de nederzettingen zich vooral rond kruispunten van wegen en 

waterlopen in plaats van op de hogere delen van het landschap.  De bevolking gaat zich concentreren binnen 

deze nederzettingen. De bewoningskern van Denekamp heeft zich ontwikkeld rond de Nicolaaskerk, die op 

grondgebied van de hof Denekamp is gebouwd. De omliggende gebieden werden benut voor agrarische 

activiteiten om in de voedselbehoefte van de bewoners te voorzien. Aangezien de bewoningskern van 

Denekamp in deze periode ten zuiden en westen van het plangebied ligt wordt de kans klein geacht dat 

binnen het plangebied een boerderij of woning aanwezig is geweest, maar de ligging aan een doorgaande 

weg maakte de locatie wel geschikt. Uit de bestudering van historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied 

aan het einde van de 19e eeuw of aan het begin van de 20e eeuw voor het eerst bebouwd is geraakt. De 

verwachting voor nederzettingsresten en sporen van agrarische activiteit uit de late middeleeuwen en nieuwe 

tijd wordt om bovenstaande redenen op middelhoog gesteld. 

 

In de 20e eeuw hebben meerdere bouw- of sloopactiviteiten plaatsgevonden binnen het plangebied. Ter 

plaatse van de kelders en diepe kruipruimtes aan de Eurowerft geldt een lage archeologische verwachting 

voor alle perioden.  

 
 
Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 
laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 
 

Onder het plaggendek in de 
Apb-, E- en B-horizont 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 
 

Onder het plaggendek tot 
diep in de C-horizont 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen,  
losse (berm)vondsten, sporen van 
agrarische activiteit 
 

vanaf maaiveld tot onder 
het plaggendek 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.1 Inleiding 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied geldt een middelhoge verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum, een hoge verwachting voor 

nederzettingsresten uit het  neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen en een middelhoge verwachting 

voor nederzettingsresten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.  

 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

In de ondergrond van het plangebied komen fluvioperiglaciale afzettingen voor, behorende tot de 

Formatie van Boxtel. Hierop is dekzand afgezet behorende tot het Laagpakket van Wierden van de 

Formatie van Boxtel. Ter plaatse komen hoge zwarte enkeerdgronden voor als gevolg van 

plaggenbemesting, met daaronder mogelijk een veldpodzolgrond. Ter plaatse van de bebouwing aan 

de Eurowerft is het plangebied diep verstoord. 

 

• Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 

Binnen het plangebied kunnen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het laat-

paleolithicum tot en met de nieuwe tijd.  

 

• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum kunnen in omvang variëren van 

enkele vierkante meters tot enkele tientallen vierkante meters. Nederzettingsterreinen en 

huisplaatsen vanaf het neolithicum kunnen in grootte variëren van enkele tientallen vierkante meters 

tot meer dan een hectare. Eventueel aanwezige resten worden in en onder het aanwezige 

plaggendek verwacht. 

 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Het is niet bekend tot welke diepte de bodemverstorende activiteiten uitgevoerd zullen worden, maar 

naar verwachting zal de voorgenomen nieuwbouw eventueel aanwezige resten bedreigen. Vanwege 

de sloop van de eerdere bebouwing kunnen eventueel aanwezige resten verstoord zijn. 

 

3.3 Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een verkennend booronderzoek 

geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. 

Daarnaast zal de bodem worden onderzocht op de aanwezig van archeologische indicatoren. 

 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek en de mogelijke verstoringen door eerdere 

bebouwing wordt een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 boringen per 
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hectare aanbevolen om de intactheid van het bodemprofiel te bepalen. Aangezien het plangebied circa 7.270 

m2 groot is, zullen in totaal 5 boringen worden gezet. 

 

Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelaten zullen de 

boringen gelijkmatig over het plangebied verdeeld worden. De exacte boorlocaties zullen worden ingemeten 

met een meetlint.  

 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont. Het 

opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren. De boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 510427 en 

bodemkundig28 geïnterpreteerd. 

 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 

wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 

activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door de bevoegde 

overheid (gemeente Dinkelland), die vervolgens een selectiebesluit neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de geplande 

werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 

1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of bij 

de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Dinkelland. 

 
   

                                                             

27 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
28 De Bakker en Schelling 1989. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 
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Bijlage 2:    Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen 
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Bijlage 3:    Toetsing en selectieadvies 



Denekamp, plangebied Eurowerft. Toetsing archeologisch onderzoek. 
 
Onderzoeksrapport: Eurowerft te Denekamp, gemeente Dinkelland. Synthegrarapport 
S110009. 
 
Auteurs: H.Kremer & R. Nillisen 
 
Doelstelling: Opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel en advisering voor 
vervolgonderzoek 
 
Korte omschrijving: Het onderzoeksrapport omvat de rapportage van het 
bureauonderzoek. Binnen het plangebied zal een herontwikkeling plaatsvinden waarbij 
bestaande gebouwen worden vervangen door nieuwbouw. Deze nieuwbouw omvat een 
groter bebouwd oppervlak dan in de bestaande situatie het geval is. Op basis van 
gemeentelijke voorschriften is er een archeologisch onderzoek nodig. Het bureauonderzoek 
vormt daarvan de eerste fase. 
 
Opmerkingen algemeen: 

1. Geen 
 
Bureauonderzoek; 

1. Zeer volledig qua historische informatie 
2. Er is onvoldoende inzicht gegeven in mogelijk aanwezige (historische) verstoringen. 

(Zie specificatie LS03 van de KNA 3.2.). Weliswaar is de aanwezigheid van 
brandstoftanks genoemd maar is geen informatie verzameld over de 
funderingssituatie en eventuele kelders onder de bestaande gebouwen. Hiertoe 
hadden bijvoorbeeld gegevens uit het bouwarchief van de gemeente Dinkelland 
geïnventariseerd kunnen worden. Ook de locaties waar de brandstoftanks liggen of 
zijn uitgegraven worden niet op een tekening aangeduid.  

 
Conclusies en aanbevelingen:  

1. De onderzoeksvraag over de opbouw van de ondergrond wordt onvoldoende 
beantwoord in die zin dat er ook uitspraken worden gedaan over de mate waarin die 
verstoord kan zijn. 

2. Er wordt aanbevolen om een verkennend booronderzoek uit te voeren aan de hand 
van de (KNA) Leidraad voor Inventariserend Veldonderzoek. Ik wil daarbij opmerken 
dat deze leidraad alleen betrekking heeft of karterend booronderzoek (Formele naam: 
Leidraad Inventariserend veldonderzoek. Deel: karterend booronderzoek). Voor een 
verkennend booronderzoek kan daarom niet worden verwezen naar de genoemde 
Leidraad. 

 
Advies m.b.t. het onderzoeksrapport: 
Het rapport wordt na inachtneming en verwerking van bovenstaande opmerkingen 
geaccepteerd als definitieve versie.  
 
Ik adviseer de gemeente Dinkelland om in het kader van de planontwikkeling 
(bestemmingsplan) conform het advies van Synthegra vervolgonderzoek uit te laten voeren. 
Dit onderzoek dient zich echter te beperken tot de percelen aan de Nordhornsestraat. Het 
onderzoek maakt deel uit van de ruimtelijke onderbouwing in het bestemmingsplan en moet 
leiden tot een waardering en selectieadvies van eventueel aanwezige archeologische 
vindplaatsen.  
 
 
14-02-2011 



Drs. J.A.M. (Hans) Oude Rengerink 

Adviseur ruimtelijke kwaliteit archeologie (Regio Archeoloog Twente)  
Het Oversticht  
Postbus 531  
8000 AM Zwolle  
06-55747240 

 
 
 
 
 



Advies regio-archeoloog m.b.t. de herontwikkeling plangebied Eurowerft te Denekamp 
 
 
Situatie:  
Voor wat betreft het archeologisch bodemarchief ontstaan bedreigingen indien nieuwbouw plaats zal 
vinden. Grondverzet vanwege de funderingen en eventuele kruipruimtes zal tot in ongeroerde 
archeologische niveaus kunnen reiken. 
Binnen de voorgenomen ontwikkeling zal er een nieuwbouw worden opgericht die ten dele is 
gesitueerd ter plaatse van bestaande gebouwen en ten dele op heden nog onbebouwde delen van het 
terrein.  
 
Archeologische verwachting op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de 
gemeente Dinkelland 
Op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente ligt het plangebied in een zone met een 
hoge archeologische verwachtingswaarde. De hoge waarde is gebaseerd op de ligging op een 
dekzandrug met mogelijk een oud bouwlanddek (esdek). In principe is archeologisch onderzoek nodig 
indien als gevolg van de nieuwbouw er meer dan 2500 m2 dieper dan 40 cm wordt vergraven. 
 
Uitgevoerd onderzoek 
Door Synthegra is een bureauonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat in 
delen van het plangebied de bodem onder eventueel aanwezige zones met een plaggendek nog 
archeologisch intacte vondst- en sporenniveaus kan bevatten. Geadviseerd wordt om een verkennend 
booronderzoek te laten uitvoeren om deze conclusie in het veld te toetsen. Opgemerkt dient te worden 
dat Synthegra geen onderzoek heeft gedaan naar de funderingen en kelders die onder de bestaande 
gebouwen aanwezig zijn. 
 
Door de ondergetekende zijn tekeningen uit het bouwarchief geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat de 
onder de panden aan de Eurowerft als gevolg van de toenmalige bouw de bodem diep is uitgegraven 
voor kelders en forse kruipruimtes. Ter plaatse van het (inmiddels gesloopte) pand met het 
Vledderhoes lijkt vanwege de beperkte diepte en omvang van funderingen de bodem tot geringe 
diepte geroerd. Ter plaatse van het garagebedrijf Nieuwenhuis is door bouwactiviteiten over de 
afgelopen 50 jaar de bodem waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel geroerd, maar dit is nog niet 
getoetst. Verder kan de bodem ter plaatse van de onbebouwde delen van het plangebied dieper dan 
50 cm nog redelijk intact zijn. 
 
Advies:  
In aanvulling op het bureauonderzoek dient er een karterend booronderzoek te worden uitgevoerd ter 
plaatse van de percelen aan de Nordhornsestraat (percelen Vledderhoes en garage Nieuwenhuis).  
Vanwege de grootschalige bodemverstoringen ter plaatse van de percelen aan de Eurowerft wordt de 
archeologische verwachting op deze percelen bijgesteld naar een lage verwachting. Onderzoek kan 
hier achterwege blijven 
 
Het booronderzoek dient te worden uitgevoerd met een boordiameter van 10 cm. Indien daaruit blijkt 
dat er restanten van een plaggendek aanwezig zijn dienen er boringen met een diameter van 15 cm 
gezet te worden. De boorkernen uit deze boringen dienen over een maaswijdte van 4 mm gezeefd te 
worden om te worden geïnspecteerd op eventuele archeologische indicatoren. In principe dient er 
geboord te worden in een dichtheid van 20 boringen per ha (methode E1, KNA-leidraad karterend 
booronderzoek). Het minimale aantal boringen is 10. Voor zover beschikbaar, dienen ook boringen uit 
mileukundig bodemonderzoek worden betrokken bij het onderzoek.  
 
 
 
14-02-2011 
 

Drs. J.A.M. (Hans) Oude Rengerink 

Adviseur ruimtelijke kwaliteit archeologie (Regio Archeoloog Twente)  
Het Oversticht  
Postbus 531  



8000 AM Zwolle  
06-55747240 
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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Nordhornsestraat 

Plaats    : Denekamp 

Gemeente   : Dinkelland 

Provincie   : Overijssel 

Projectnummer   : S110093 

Bevoegde overheid  : Gemeente Dinkelland 

Opdrachtgever   : SAB bv 

Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 

Datum uitvoering veldwerk  : 09 -05-2011 

Uitvoerders veldwerk  : drs. H. Kremer (prospector, KNA archeoloog) dhr. G. Kleijn Winkel 

  (veldmedewerker) 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 46.516 

Datum onderzoeksmelding : 02-05-2011 

Onderzoeksnummer (ARCHIS) : nog te bepalen 

Kaartblad   : 29A 

Periode    : laat-paleolithicum t/m nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 4.270 m2 

Perceelnummer(s)  : onbekend 

Grond eigenaar / beheerder : onbekend 

Grondgebruik  : braakliggend na sloop (Nordhornsestraat 4, Vledderhoes) en  

   bebouwd/bestraat (Nordhornsetraat 6, garage Nieuwenhuizen) 

Geologie   : dekzand 

Geomorfologie   : dekzandrug 

Bodem    : enkeerdgrond met daaronder mogelijk een veldpodzolgrond 

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Overijssel te Deventer 

 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 

 

noordwest X: 265273    Y: 488854  

noordoost X: 265359    Y: 488854   

zuidoost  X: 265359    Y: 488764  

zuidwest  X: 265273    Y: 488764  
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra heeft in opdracht van SAB een archeologisch karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein 

aan de Nordhornsestraat in Denekamp. In eerste instantie is voor het plangebied een bureauonderzoek 

uitgevoerd.1 Op basis van het verwachtingsmodel is een karterend booronderzoek geadviseerd. 

 
Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

De specifieke archeologische verwachting uit het separaat uitgevoerde bureauonderzoek wordt weergegeven 

in onderstaande tabel. 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 
laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 
 

Onder het plaggendek in de 
Apb-, E- en B-horizont 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 
 

Onder het plaggendek tot 
diep in de C-horizont 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen,  
losse (berm)vondsten, sporen van 
agrarische activiteit 
 

vanaf maaiveld tot onder 
het plaggendek 

 
Archeologische interpretatie veldonderzoek 
De enkeerdgrond en de natuurlijke veldpodzolgrond is in het plangebied overwegend verstoord. Ter plaatse 

van de verstoringen kan de archeologische verwachting voor alle perioden naar laag worden bijgesteld. In de 

boringen waar een enkeerdgrond en een deels intacte podzolgrond is aangetroffen, die bestaat uit een B 

horizont, is het archeologisch niveau voor de periode paleolithicum tot en met de nieuwe tijd nog aanwezig. 

Vuursteenconcentraties en haardkuilen uit het paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten vanaf het 

neolithicum die niet alleen bestaan niet uit fragmenten aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals 

paalgaten en afvalkuilen kunnen nog aanwezig zijn. Tijdens het booronderzoek zijn echter geen 

archeologische resten of indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid een vindplaats uit deze 

periode. Daarom kan de verwachting om archeologische waarden uit de perioden paleolithicum tot en met de 

nieuwe tijd aan te treffen ook voor het deel van het plangebied met een intacte bodem naar laag worden 

bijgesteld. 

 
Aanbeveling  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

                                                             

1 Synthegra rapport S110009. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van SAB een archeologisch karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein 

aan de Nordhornsestraat in Denekamp (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen 

ontwikkeling van een woonwinkelcomplex.  

De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg 

van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 

verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. In eerste instantie is voor het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd.2 Op basis 

van het verwachtingsmodel is een karterend booronderzoek geadviseerd. Het booronderzoek is uitgevoerd 

conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.23 en de Leidraad Inventariserend 

Veldonderzoek.4 Het veldwerk is uitgevoerd op 9 mei 2011. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Dinkelland, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 

selectiebesluit nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische resten en/of 

vindplaatsen te inventariseren.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig?  

• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
   

                                                             

2 Synthegra rapport S110009. 
3 SIKB 2010. 
4 SIKB 2006. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 4.270 m2 groot en ligt aan de Nordhornstraat in Denekamp (afbeelding 1.1). Het terrein 

wordt in het noordwesten begrensd door de Nordhornsestraat, in het noordoosten door bebouwing aan de 

Nordhornsestraat, in het zuidoosten door bestrating en in het zuidwesten door bebouwing aan de Eurowerft. 

Het plangebied is in gebruik als garage met showroom, bestrating en tuin (Nordhornsetraat nr. 6) en is deels 

braakliggend na sloop van de bebouwing Nordhornsestraat nr. 4. De hoogte van het maaiveld varieert van 

circa 25,3 +NAP (Normaal Amsterdams Peil) in het zuidoosten tot 25,7 m + NAP in het noorden van het 

plangebied.5  

 
Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: Topografische Dienst 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

5 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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1.4 Toekomstige situatie plangebied 
In het plangebied zullen commerciële ruimten gebouwd worden. 

 
Afbeelding 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied, aangegeven met het rode kader (Bron: informatie 

verstrekt door opdrachtgever)  
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2 Vooronderzoek 
 

2.1 Inleiding 
In januari 2011 heeft Synthegra een bureauonderzoek6 uitgevoerd voor het terrein aan de 

Eurowerft/Nordhornsestraat in Denekamp. In dit hoofdstuk volgt een korte samenvatting van de belangrijkste 

punten van dit onderzoek. 

 

2.2 Verwachtingsmodel  
Het plangebied ligt naar verwachting op een dekzandrug. In het dekzand heeft zich waarschijnlijk een 

veldpodzolgrond gevormd die wordt afgedekt door een plaggendek. Van het plaggendek gaat een 

beschermende werking uit op eventuele archeologische sporen en resten van vóór de middeleeuwen. 

Oppervlakkige verstoringen zoals ploegen hebben hierdoor geen invloed op het onderliggende bodemarchief. 

Op basis van de ouderdom van het dekzand kunnen in het plangebied archeologische resten vanaf het laat-

paleolithicum worden verwacht.  

 
Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 
laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 
 

Onder het plaggendek in de 
Apb-, E- en B-horizont 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 
 

Onder het plaggendek tot 
diep in de C-horizont 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen,  
losse (berm)vondsten, sporen van 
agrarische activiteit 
 

vanaf maaiveld tot onder 
het plaggendek 

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode. 
 

2.3 Conclusie en aanbeveling 
Het bureauonderzoek is beoordeeld door de regio archeoloog drs. J.A.M. Oude Rengerink. De regio 

archeoloog heeft het volgende advies7 geformuleerd voor het vervolgonderzoek:  

Er dient een karterend booronderzoek te booronderzoek te worden uitgevoerd ter plaatse van de percelen aan 

de Nordhornsestraat (percelen Vledderhoes en garage Nieuwenhuizen). Vanwege de grootschalige 

bodemverstoringen ter plaatse van de percelen aan de Eurowerft wordt de archeologische verwachting op 

deze percelen bijgesteld naar een lage verwachting. Onderzoek kan hier achterwege blijven. 

 

                                                             

6 Synthegra Rapport S110009. 
7 Advies regio-archeoloog m.b.t. de herontwikkeling plangebied Eurowerft te Denekamp, d.d. 14-02-2011. 
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Het booronderzoek dient te worden uitgevoerd met een boordiameter van 10 cm. Indien daaruit blijkt dat er 

restanten van een plaggendek aanwezig zijn dienen er boringen met een diameter van 15 cm gezet te 

worden. De boorkernen uit deze boringen dienen over een maaswijdte van 4 mm gezeefd te worden om te 

worden geïnspecteerd op eventuele archeologische indicatoren. In principe dient er geboord te worden in een 

dichtheid van 20 boringen per ha (methode E1, KNA-leidraad karterend booronderzoek). Het minimale aantal 

boringen is 10. Voor zover beschikbaar, dienen ook boringen uit milieukundig bodemonderzoek worden 

betrokken bij het onderzoek. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 
Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek en het advies van de regio 

archeoloog is aan de hand van de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek8 een karterend booronderzoek 

met een boordichtheid van ten minste 20 boringen per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek 

karterend voor vuursteenvindplaatsen uit de steentijd en voor nederzettingsresten uit de latere perioden. 

Aangezien het plangebied circa 4.270 m2 groot is, zijn in totaal het minimum aantal van10 boringen gezet. 

Vanwege het geringe oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) zijn 

de boringen zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met 

een meetlint.  

 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 

cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 x 4 mm en 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven 

conform de NEN 51049 en bodemkundig10 geïnterpreteerd. 

 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 
De locaties van de boringen staan in bijlage 2 en de boorprofielen in bijlage 3. In het terrein zijn geen 

hoogteverschillen waargenomen. Het terrein is dus relatief vlak.  

 

Op basis van het bureauonderzoek werden in het plangebied enkeerdgronden verwacht. De natuurlijke 

ondergrond zou uit dekzand bestaan. In het dekzand zou zich naar verwachting een podzolgrond hebben 

ontwikkeld. 

 

De ondergrond bestaat in alle boringen uit matig fijn, zwak siltig, roesthoudend, goed gesorteerd en afgerond 

zand, dat is geïnterpreteerd als dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). De C-horizont werd 

in de boringen aangetroffen op een diepte van 40 tot 170 cm beneden maaiveld.  

 

In het plangebied werden overwegend verstoorde boringen aangetroffen. De verstoringen blijken uit het 

voorkomen van gemengde zandlagen in alle boringen en het voorkomen van baksteenpuin in de boringen 2, 4 

en 5 en glas in de boring 6. In de boringen 1, 2 en 4 tot en met 9 reikt de verstoring tot in het dekzand. 

In de boringen 3 en 10 werd onder een verstoorde toplaag met een dikte van 30 cm een laag matig fijn, matig 

siltig, donkergrijs zand met een dikte van 30 tot 50 cm aangetroffen. Deze laag is geïnterpreteerd als een 

restant van het plaggendek (Aa-horizont). Onder het plaggendek werd in deze beide boringen een restant van 

een podzolgrond aangetroffen in de vorm van een 15 cm dikke B-horizont die geleidelijk overgaat in de C-

horizont. 

 

                                                             

8 SIKB 2006. 
9 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
10 De Bakker en Schelling 1989. 
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3.3 Archeologische indicatoren 
Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

 

3.4 Archeologische interpretatie  
De enkeerdgrond en de natuurlijke veldpodzolgrond is in het plangebied overwegend verstoord. Ter plaatse 

van de verstoringen kan de archeologische verwachting voor alle perioden naar laag worden bijgesteld. In de 

boringen waar een enkeerdgrond en een deels intacte podzolgrond is aangetroffen, die bestaat uit een B 

horizont, is het archeologisch niveau voor de periode paleolithicum tot en met de nieuwe tijd nog aanwezig. 

Vuursteenconcentraties en haardkuilen uit het paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten vanaf het 

neolithicum die niet alleen bestaan niet uit fragmenten aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals 

paalgaten en afvalkuilen kunnen nog aanwezig zijn. Tijdens het booronderzoek zijn echter geen 

archeologische resten of indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid een vindplaats uit deze 

periode. Daarom kan de verwachting om archeologische waarden uit de perioden paleolithicum tot en met de 

nieuwe tijd aan te treffen ook voor het deel van het plangebied met een intacte bodem naar laag worden 

bijgesteld. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Inleiding 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een 

middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. Voor 

nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen gold een hoge verwachting en 

voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd gold een middelhoge verwachting. Het doel van het 

inventariserend veldonderzoek was om deze verwachting te toetsen. 

 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

De ondergrond bestaat in alle boringen uit matig fijn, zwak siltig, roesthoudend, goed gesorteerd en 

afgerond zand, dat is geïnterpreteerd als dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). 

De C-horizont werd in de boringen aangetroffen op een diepte van 40 tot 170 cm beneden maaiveld. 

In het plangebied werden overwegend verstoorde boringen aangetroffen. In de boringen 1, 2 en 4 tot 

en met 9 reikt de verstoring tot in het dekzand. In de boringen 3 en 10 werd onder een verstoorde 

toplaag met een dikte van 30 cm een laag matig fijn, matig siltig, donkergrijs zand met een dikte van 

30 tot 50 cm aangetroffen. Deze laag is geïnterpreteerd als een restant van het plaggendek (Aa-

horizont). Onder het plaggendek werd in deze beide boringen een restant van een podzolgrond 

aangetroffen in de vorm van een 15 cm dikke B-horizont die geleidelijk overgaat in de C-horizont. 

 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig? 

De bodem in het plangebied is overwegend verstoord aangetroffen. Bovendien zijn in geen van de 

boringen indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

De kans dat binnen het plangebied een archeologische vindplaats aanwezig is, wordt daarom klein 

geacht.  

 

Op grond van de beantwoording van de bovenstaande vraag zijn de twee onderstaande 

onderzoeksvragen niet meer van toepassing. 

 

• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

 

• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

De verwachting is dat binnen het plangebied geen archeologische resten in situ aanwezig zijn, 

waardoor ook geen archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van 

het gebied. 
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De middelhoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het 

laat-paleolithicum en mesolithicum als voor nederzettingssporen uit de late middeleeuwen tot en met de 

nieuwe tijd kan op grond van de resultaten van het veldonderzoek naar laag worden bijgesteld. De hoge 

verwachting voor nederzettingssporen voor de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kan 

eveneens naar laag worden bijgesteld. 
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4.3 Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 

wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 

activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 

worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Dinkelland), die vervolgens een selectiebesluit 

neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 

geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap of bij de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Dinkelland. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 

 
  



Ouderdom
in jaren Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie

Holoceen 1
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)

Late Dryas
(koud)
Allerød
(warm)

Vroege Dryas
(koud)

Laat-
Weichselien

(Laat-
Glaciaal)

Bølling
(warm)

2

Laat-
Pleniglaciaal

Midden-
Pleniglaciaal

3
Midden-

Weichselien
(Pleniglaciaal)

Vroeg-
Pleniglaciaal 4

5a
5b
5c

Vroeg-
Weichselien

(Vroeg-
Glaciaal)

5d
Eemien

(warme periode) 5e Eem
Formatie

Formatie
van

Kreftenheye

Formatie
van Drente

Saalien (ijstijd) 6

Holsteinien
(warme periode)

Elsterien (ijstijd)

Formatie
van
Urk

Formatie
van Peelo

Formatie
van

Boxtel

Cromerien
(warme periode)

Pre-Cromerien

Formatie
van

Sterksel

Formatie
van

Beegden

11.755

12.745

13.675

14.025

15.700

29.000

50.000

75.000

115.000

130.000

370.000

410.000

475.000

850.000

2.600.000

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken



Cal. jaren
v/n Chr.

14C jaren Chronostratigrafie Pollen
zones Vegetatie Archeologische

perioden

Nieuwe tijd
Vb2

Middeleeuwen
Vb1 Romeinse tijd

IJzertijd

Subatlanticum
koeler

vochtiger

Va

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
haagbeuk

veel cultuurplanten
rogge, boekweit,

korenbloem

IVb Bronstijd

Subboreaal
koeler
droger IVa

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
beuk>1% invloed

landbouw
(granen) Neolithicum

Atlanticum
warm

vochtig
III

Loofbos
eik, els en hazelaar

overheersen
in zuiden speelt

linde een grote rol

Boreaal
warmer II

den overheerst
hazelaar, eik, iep,

linde, es

Mesolithicum

Preboreaal
warmer I

eerst berk en later
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ravestein Bouw-
management op het terrein aan de Eurowerft 20, 22 en 24 en de Nordhornsestraat in 
Denekamp door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen aankoop en herontwikkeling van het 
terrein. Het bodemonderzoek dient inzicht te geven in de milieukundige kwaliteit van de bodem 
ten behoeve van de financiële waardering van het perceel. Tevens is het bodemonderzoek 
noodzakelijk in het kader van de herontwikkeling (bestemmingsplanwijziging en de aanvraag 
van een omgevingsvergunning). Derhalve dient de milieukundige kwaliteit van de bodem 
bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. De bovengrond van het terrein wordt als verdacht beschouwd 
voor de parameters uit het standaard-pakket en asbest. Ten noordwesten van de onderzoeks-
locatie is mogelijk een restverontreiniging met minerale olie van het voormalige tankstation aan 
de Nordhornsestraat 6-10 aanwezig. Deze locatie wordt als verdachte deellocatie beschouwd. 
De ondergrond en het grondwater kunnen als onverdacht beschouwd worden.  
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, januari 2009 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijengrond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocaties is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig 
zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater 
respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in juni 2020 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 
en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu 
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Eurowerft 20, 22 en 24 en de Nordhornsestraat (voor-
malige huisnummers 4 en 6 t/m 12) in Denekamp. Het te onderzoeken deel van het terrein 
heeft de RD-coördinaten x = 265.32 en y = 488.81 en is kadastraal bekend als gemeente 
Denekamp, sectie O, nummer 802, 2952, 2953, 3166, 3204 en 5068 t/m 5076. De Eurowerft is 
ten zuidwesten van de onderzoekslocatie gelegen en de Nordhornsestraat is ten noordwesten 
van de onderzoekslocatie gelegen.  
 
Bebouwing en verharding 
Tegenwoordig is alleen op het zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie nog bebouwing 
aanwezig. In het pand aan de Eurowerft 22 is een kledingwinkel aanwezig (Zeeman). De 
panden aan de Eurowerft 22A (Bizzsite.nl) en 24 (TOHBS Medicamenten) staan leeg. Boven de 
winkelpanden aan de Eurowerft 22 en 22A is een woning aanwezig (Eurowerft 20).  
 
Het zuidoostelijke deel van de onderzoekslocatie is in gebruik als parkeerterrein en is verhard 
met klinkers. Het terreindeel ten oosten van het winkelpand is braakliggend en was tot circa 
2011 bebouwd met een winkelpand (Eurowerft 18A). Het noordelijke deel van de onderzoeks-
locatie is ook braakliggend. Het pand aan de Nordhornsestraat 4 is gesloopt in 2010 en de 
panden aan de Nordhornsestraat 6 t/m 12 (voormalige garagebedrijf) zijn in 2012 gesloopt. 
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen voor de bouw van een supermarkt met een appartementencomplex. Het 
oostelijke deel van de locatie zal ingericht worden als parkeerterrein. De huidige bebouwing aan 
de Eurowerft 20 t/m 24 zal gesloopt worden.  
 
Ten noordwesten van de onderzoekslocatie, ter plaatse van het trottoir, is mogelijk sprake van 
een restverontreiniging met minerale olie van het voormalige tankstation. Deze locatie wordt als 
verdachte deellocatie beschouwd.  
 
In het kader van de voorgenomen aankoop van de percelen, de bestemmingsplanwijziging en 
de aanvraag van een omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de 
bodemkwaliteit op het terrein. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 4200 m2 
en is grotendeels braakliggend, deels bebouwd met het winkelpand en deels verhard met 
klinkers (parkeerterrein).  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het ontwerp van de 
toekomstige situatie opgenomen. Tevens zijn de boorplannen van eerdere bodemonderzoeken, 
de ontgravingstekeningen van 2 eerdere bodemsaneringen en het boorplan van het huidige 
bodemonderzoek opgenomen.  
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (Ravestein Bouw-
management) en bij de gemeente Dinkelland. Tevens zijn een archiefonderzoek en een locatie-
bezoek uitgevoerd. De volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige bestemming (winkels). 
- In het voormalige pand aan de Nordhornsestraat 6 t/m 12 was tot 2012 een garagebedrijf 

gevestigd (Garage Nieuwenhuizen). Het pand was grotendeels in gebruik als showroom en 
werkplaats. Tevens was in het verleden een overdekte tectyleerbrug aanwezig. Aan de voor-
zijde van het pand was tot 2004 een tankstation aanwezig. 
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Op de locatie aan de Nordhornsestraat 4 was in het verleden een basisschool aanwezig. In 
de periode van 1977 tot 1995 is het pand in gebruik geweest als dorpshuis door Gemeen-
shapswerk Denekamp (Vledderhoes). Van 1995 tot de sloop in 2012 bevond zich in het pand 
een tweedehandskledingwinkel.  
 
De panden aan de Eurowerft 20, 22 en 24 zijn altijd in gebruik geweest als winkelruimten 
(onder andere kledingwinkel en een drogisterij). In het voormalige pand aan de Eurowerft 18 
bevonden zich in het verleden een kaaswinkel en een viswinkel. De winkelpanden aan de 
Eurowerft 22A en 24 staan momenteel leeg. In het pand aan de Eurowerft 22 is een kleding-
winkel aanwezig (Zeeman). Voor zover bekend is het terrein ter plaatse van de (voormalige) 
winkelruimten nooit gebruikt voor werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend 
kunnen zijn. 

- Aan de westzijde van het garagebedrijf aan de Nordhornsestraat 6 t/m 12 was van 1948 tot 
2003 een tankstation aanwezig. De ondergrondse brandstoftanks bevonden zich tot 1987 
aan de zuidzijde van het pand en ter plaatse van het pompeiland. In 1987 zijn alle tanks 
verwijderd en zijn nieuwe tanks geplaatst. Aan de zuidzijde van het pand bevonden zich 3 
brandstoftanks met een inhoud van 15.000 tot 20.000 liter en een afgewerkte olie tank met 
een inhoud van 1000 liter. Ten noordoosten van de voormalige shop bevond zich een onder-
grondse tank voor mixbezine met een inhoud van 1000 liter. In 2004 zijn de tanks verwijderd. 
Op basis van diverse bodemonderzoeken en saneringsevaluaties wordt aangenomen dat de 
bodem (met uitzondering van een mogelijke restverontreiniging ten noordwesten van de 
locatie) niet verontreinigd is met brandstofcomponenten.  
 
Aangegeven is dat aan de voorzijde van het voormalige pand aan de Nordhornsestraat 4 een 
ondergrondse olietank aanwezig is geweest (verkennend bodemonderzoek Envita Almelo, 
d.d. 17 december 2010). Bij de graafwerkzaamheden aan de achterzijde van het voormalige 
pand is een brandstoftank aangetroffen en verwijderd. Waarschijnlijk betreft dit de tank waar-
van werd aangenomen dat deze aan de voorzijde van het pand was gelegen. De bodem ter 
plaatse van deze tank bleek niet verontreinigd te zijn met minerale olie (aanvullend 
onderzoek Envita Almelo, d.d. 21 december 2012). Voor zover bekend is er verder op het 
terrein geen sprake geweest van opslag in tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals 
huisbrandolie of diesel. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.  

- Er bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast 
of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg. Op het 
maaiveld van het braakliggende deel van het terrein is puin aangetroffen. Vermoedelijk is de 
bovengrond puinhoudend en dient deze daarom als verdacht voor de aanwezigheid van 
asbest beschouwd te worden.  

- Er zijn meerdere bodemonderzoeken op het terreindeel uitgevoerd. Tevens zijn ter plaatse 
van het voormalige tankstation 2 bodemsaneringen uitgevoerd. Deze worden hier toegelicht: 
 
Nordhornsestraat 6 t/m 12 (voormalige garage en tankstation): 
De Bondt bv, verkennend bodemonderzoek Nordhornsestraat 6-10 te Denekamp,  
d.d. 10 november 1993 met werknummer 93.25550.07 
Ter plaatse van de overdekte tectyleerbrug, de autostalling en het tankstation is de bodem 
onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat de bodem ter plaatse van de tectyleerbrug niet 
verontreinigd is met minerale olie of PAK. Het grondwater is niet verontreinigd met minerale 
olie, zware metalen of PAK. Ter plaatse van de autostalling is de bodem niet verontreinigd 
met minerale olie of zware metalen. Ter plaatse van het tankstation is een “foliebak” onder de 
verharding aanwezig. Het zand boven het folie is sterk verontreinigd met minerale olie.   
 
Van der Poel Consult BV, evaluatie grondsanering Nordhornsestraat 6 te Denekamp,  
d.d. augustus 1998 met projectnummer 2.9808.111 
Bij het vullen van de brandstoftanks is een calamiteit opgetreden, waardoor brandstof op en 
in de bodem is terecht gekomen. Nabij de vulpunten is circa 2 m3 verontreinigde grond 
ontgraven en afgevoerd.  
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In de verificatiemonsters van de bodem en wanden van de ontgraving is geen minerale olie 
aangetoond. De ontgraving is aangevuld met schoon zand. De sanering op het terrein is 
afdoende uitgevoerd.   
 
Nibag, oriënterend bodemonderzoek Nordhornsestraat 6-10 te Denekamp, d.d. 29 januari 
2001 met projectnummer 01.11.2161 
Naar aanleiding van de voorschriften die zijn gesteld in het Werkprogramma Tankstations, is 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De bodem ter plaatse van het tankcluster aan 
de zuidzijde van het pand is niet verontreinigd. Ter plaatse van de ondergrondse tank voor 
mixbenzine (ten noordwesten van het pand) zijn de ondergrond en het grondwater matig tot 
sterk verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN) aangetoond. In de 
bodem rondom de foliebak onder het pompeiland zijn licht verhoogde gehalten aan minerale 
olie en BTEXN aangetoond.  
 
Oranjewoud, nader bodemonderzoek en verslag tanksanering Nordhornsestraat 6-10 te 
Denekamp, d.d. 2 maart 2005 met projectnummer 16748-148552 
De aanleiding van het nader onderzoek is de eerder aangetroffen bodemverontreiniging met 
brandstofcomponenten op het voorterrein. De bodemverontreiniging bestaat uit 2 spots. De 
kleinste bevindt zich bij de OBAS/slibvang. De tweede spot bevindt zich ter plaatse van het 
terreindeel waar in het verleden pompen en tanks aanwezig zijn geweest. In totaal is circa 
450 tot 500 m3 grond en circa 900 tot 1200 m3 grondwater sterk verontreinigd. De veront-
reiniging is ook onder het fietspad en de Nordhornsestraat aanwezig. Tevens is circa 60 m3 
zand in de foliebak sterk verontreinigd. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek 
zijn in oktober 2004 de 4 brandstoftanks gesaneerd (gereinigd en afgevoerd). 
 
Grondslag, evaluatie bodemsanering Nordhornsestraat 6-10 te Denekamp, d.d. 1 maart 2013 
met projectnummer 18424 
De bodemsanering is uitgevoerd na de sloop van het voormalige garagebedrijf. Er is 
ontgraven tot een diepte van maximaal 2.7 meter. De zintuiglijk schone bovengrond is ter 
plaatse in depot gezet en gekeurd. Deze grond is niet verontreinigd. In totaal is circa 765 ton 
verontreinigde grond afgevoerd. De ontgraving is aangevuld met schoon zand (circa 250 m3) 
en de eerder ontgraven schone bovengrond. Op de bodem van de ontgraving is een drain 
aangelegd die is aangesloten op een pompput. Na het aanvullen van de ontgraving zijn 4 
controlepeilbuizen geplaatst. Uit de grondwateranalyses blijkt dat het grondwater niet veront-
reinigd is en dat een grondwatersanering achterwege kan blijven.  
 
In de wand van de ontgraving aan de straatzijde (W1) is een sterk verhoogd gehalte aan 
minerale olie aangetroffen. Uit aanvullende analyses blijkt dat de ondergrond rondom het 
riool licht tot sterk verontreinigd is met minerale olie. Vanwege het minimale milieurendement 
en omdat de riolering in de toekomst zal worden vervangen, is in overleg met het bevoegd 
gezag (provincie Overijssel) en de gemeente Dinkelland besloten de verontreiniging niet 
verder te ontgraven. Aangegeven is dat de verontreiniging bij de vervanging van het riool 
eind 2013 of begin 2014 gesaneerd zal worden.  
 
Bij de gemeente Dinkelland is geen sanering van de restverontreiniging bekend en het is niet 
bekend of de verontreiniging daadwerkelijk is gesaneerd bij de vervanging van het riool. De 
(voormalige) restverontreiniging bevindt zich ten noordwesten van de huidige 
onderzoekslocatie (momenteel in gebruik als trottoir).  
 
Nordhornsestraat 4 (voormalige Vledderhoes) 
Envita Almelo BV, verkennend en nader bodemonderzoek Nordhornsestraat 4 te Denekamp, 
d.d. 17 december 2010 met kenmerk FLY/NV-30598 
Aanleiding van het uitgevoerde bodemonderzoek was de voorgenomen herontwikkeling van 
het terrein. In de bovengrond zijn overwegend sporen puin aangetroffen. Plaatselijk komen 
sporen kolen en sintels voor. Ter plaatse van de vermoedelijk olietank aan de voorzijde van 
het pand zijn in de grond en het grondwater geen verhoogde gehalten aan minerale olie 
aangetoond.  
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Aan de buitenzijde van het pand bij de voormalige oliegestookte verwarmingsinstallatie zijn in 
de grond geen verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. De bovengrond is licht 
verontreinigd met lood en PAK. De bovengrond van het overige deel van het terrein is licht 
verontreinigd met kwik, lood en zink. De ondergrond is niet verontreinigd en het grondwater is 
licht verontreinigd met barium (waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong). 
 
Op het terrein achter het pand is een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond in 
de bovengrond. In het nader bodemonderzoek is de verontreiniging afgeperkt op circa 0.9 
meter diepte. De omvang van de verontreiniging wordt geschat op circa 10 m3. Er zijn bij de 
gemeente geen gegevens beschikbaar over een sanering van deze verontreiniging. Na de 
sloop van de panden aan de Nordhornsestraat heeft veel grondverzet plaatsgevonden. De 
verontreiniging is mogelijk gesaneerd of is door het grondverzet verspreid.   
 
Envita Almelo BV, aanvullend onderzoek tankverwijdering Nordhornsestraat 4 te Denekamp, 
d.d. 21 december 2012 met kenmerk RST/VN-305984 
Tijdens sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van de locatie zijn aan de zuidoostkant 
van het voormalige gebouw een ondergrondse brandstoftank en een septictank aangetroffen. 
Deze zijn verwijderd en afgevoerd en ter plaatse van septictank is een kleine hoeveelheid 
zintuiglijk verontreinigde grond in depot gezet (circa 3 m3). De bodem ter plaatse van de voor-
malige brandstoftank is niet verontreinigd. In de bodem ter plaatse van de voormalige septic-
tank is een zeer licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. De grond in het depot 
is zeer licht verontreinigd met minerale olie. Vanwege de geurwaarnemingen is geadviseerd 
om het depot af te voeren. Het is niet bekend of het gronddepot daadwerkelijk is afgevoerd. 
 
Eurowerft 18A (voormalige viswinkel en kaaswinkel) 
Envita Almelo BV, verkennend bodemonderzoek Eurowerft 18A te Denekamp, d.d. 31 januari 
2011 met kenmerk FLY/VN-30893 
Aanleiding van het bodemonderzoek was de voorgenomen transactie en herontwikkeling van 
het terrein. Uit de resultaten blijkt dat de bovengrond en de ondergrond niet verontreinigd zijn. 
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium en xylenen aangetoond. Het licht 
verhoogde gehalte aan barium heeft waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong. Voor het licht 
verhoogde gehalte aan xylenen kan geen eenduidige verklaring worden gegeven.  

 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich circa 25 meter boven NAP. 
- De locatie is gelegen in het bekken van Lattrop, ten oosten van de stuwwal bij Ootmarsum en 

ten noorden van de stuwwal bij Oldenzaal. 
- De dikte van de kwartaire afzettingen bedraagt ter plekke 50 meter. De basis van het bekken 

wordt gevormd door kleiige tertiaire afzettingen. Het bekken bestaat voornamelijk uit 
fluvioglaciale afzettingen, die veelal fijnzandig en slibhoudend zijn. In vrijwel het gehele 
gebied komen waarschijnlijk afdekkende lagen voor, die uit slibhoudende zanden en kleien 
van de Eemformatie bestaan. De dikte van deze afdekkende lagen varieert. 

- Het doorlatend vermogen van het bekken van Lattrop is ter plekke van de onderzoeks- 
locatie naar schatting 500 m²/dag. De k-waarde bedraagt 10 m/dag. 

- De grondwaterspiegel bevindt zich ongeveer 1.5 meter onder het maaiveld. Het freatische 
grondwater stroomt in noordwestelijke richting met een gering verhang. 

- Er bevindt zich geen waterwingebied in de directe omgeving van het terrein. Het grondwater-
beschermingsgebied Rodenmors is circa 2 kilometer ten noordoosten van de locatie gelegen. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017;  
- NEN 5897+C2, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recycling- 
  granulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
De onderzoeksstrategie alsmede het boorplan zijn goedgekeurd door de Omgevingsdienst 
Twente. 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
wordt de bovengrond van de onderzoekslocatie als heterogeen verdacht beschouwd. De 
hypothese “verdachte locatie” uit NEN 5740 en NEN 5707 (VED-HE) wordt gehanteerd voor de 
bovengrond. De ondergrond en het grondwater worden als onverdacht beschouwd. De 
hypothese “onverdachte locatie” uit NEN 5740 (ONV-NL) wordt gehanteerd voor de ondergrond 
en het grondwater.  
 
Aan de noordwestzijde van de onderzoekslocatie is mogelijk een restverontreiniging met 
minerale olie aanwezig in de ondergrond. Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit blijkt dat 
de verontreiniging daadwerkelijk is gesaneerd en de mogelijke restverontreiniging wordt als 
verdachte deellocatie beschouwd. De hypothese “verdachte locatie” uit NEN 5740 wordt voor 
deze deellocatie gebruikt. De onderzoeksstrategie op deze deellocatie is gebaseerd op de NEN 
5740, paragraaf 5.3: Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP).  
 
Aan de achterzijde van het voormalige pand aan de Nordhornsestraat 4 was sprake van een 
sterke verontreiniging met minerale olie in de bovengrond tot een diepte van maximaal 0.9 
meter. De omvang van de verontreiniging werd geschat op circa 10 m3. Er zijn geen gegevens 
waaruit blijkt dat deze verontreiniging is gesaneerd. Door het grondverzet na de sloop van de 
panden aan de Nordhornsestraat is de verontreiniging mogelijk over het terrein verspreid. De 
bovengrond van het gehele terrein wordt onderzocht conform de strategie VED-HE en de 
monsters worden geanalyseerd op minerale olie (en de overige parameters uit het standaard 
pakket). 
 
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van PFAS worden indicatief één grondmengmonster 
van de bovengrond en één grondmengmonster van de ondergrond samengesteld voor een 
PFAS-analyse. De mengmonsters worden geanalyseerd op het PFAS-pakket uit het “Tijdelijk 
Handelingskader PFAS-houdende grond”.   
 
In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor verdachte en onverdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-
wijziging of eigendomsoverdracht.  
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Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897 van toepassing, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op basis van het oppervlakte van 4200 m² kan op basis van norm NEN5740 (strategie 
VED-HE) worden afgeleid dat er 18 boringen dienen te worden verricht, waarvan 14 tot 0.5 
meter en 4 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er wordt 1 boring overeenkomstig 
NEN 5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het meten van het grondwaterpeil en 
het nemen van grondwatermonsters. De boringen worden gecodeerd als boring 1 t/m 18. 
 
Ten behoeve van het asbestonderzoek worden, conform norm NEN 5707 (strategie VED-HE), 
de grondboringen tot een diepte van 0.5 meter vervangen door gaten met een lengte en een 
breedte van minimaal 0.3x0.3 meter. Er wordt doorgeboord tot op de ondergrond (ongeroerde 
bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld. Het opgegraven materiaal 
wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De 
gaten worden handmatig met een schop gegraven.  
 
Mogelijke restverontreiniging tankstation 
Ter plaatse van de mogelijke restverontreiniging worden in totaal 3 boringen verricht tot circa 
2.0 meter minus maaiveld. Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grond-
watermonsters wordt één diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis. De 
boringen worden gecodeerd als boring 101 t/m 103.  
 
Van elk inspectiegat en iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven 
volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke 
waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
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3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam te Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 7 (meng)monsters 
samengesteld en er worden 2 grondwatermonsters genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 1 is 
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Overige deel van het terrein 

Bovengrond (3x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en droge stof 

Bovengrond (3x) Asbest en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  

Mogelijke restverontreiniging tankstation 

Ondergrond (2x) Minerale olie, organische stof en droge stof 

Grondwater  (1x) Minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, zuurgraad 
(pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting 

Indicatieve PFAS-analyses 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

PFAS (28) en droge stof 

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van de PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden en de 
maximale waarden voor de klasse Wonen/Industrie uit het Tijdelijk Handelingskader PFAS.  
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3.5 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 
4.4 worden de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses zijn weergegeven in 
paragraaf 4.5 en worden besproken in paragraaf 4.6. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in juni 2020 uitgevoerd door de heren J. Hartman, R. Veltmaat 
(veldwerkers), N. Pepping en B. Dierink (assistent veldwerkers). De veldwerkers zijn conform 
BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/08).  
 
Er zijn op 8 juni 2020, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 18 inspectiegaten 
gegraven (handmatig met een schop). Vanwege de betonvloer is inspectiegat 3 vervangen door 
een boring met een diameter van 12 cm. Boring 4 is tweemaal gestaakt op de puinfundering 
onder de klinkerverharding en verplaatst (boring 4a en 4b). De gaten zijn doorgeboord tot de 
ongeroerde bodem met een maximum van 2.0 meter. Drie boringen zijn doorgezet tot een 
diepte van 2.0 meter en één boring is doorgezet tot een diepte van 3.5 meter en afgewerkt tot 
peilbuis (peilbuis 1).  
 
Het maaiveld was grotendeels vrij van obstakels en begroeiing en was goed te inspecteren 
(inspectie-efficiëntie: 90-100%). De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed 
(goed zicht, geen neerslag). Op het maaiveld zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen.  
 
Ter plaatse van de mogelijke restverontreiniging is op 8 juni 2020 één boring verricht met 
behulp van een Edelmanboor tot een diepte van 3.2 meter en afgewerkt tot peilbuis (peilbuis 
101). Er zijn geen grondmonsters genomen uit boring 101 in verband met de conserverings-
termijn van enkele te onderzoeken parameters. De boring zal opnieuw worden geplaatst voor 
het nemen van grondmonsters (boring 101A). Op 15 juni 2020 zijn in totaal 3 boringen verricht 
(boring 101A, 102 en 103). 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot circa 0.7 meter 
min maaiveld (m-mv) is voornamelijk zeer fijn zwak siltig en zwak humeus zand aangetroffen. 
Tot einde boordiepte (3.5 m-mv) bestaat de bodem uit matig fijn zand, sterk zandig leem en 
matig grof zand. In de ondergrond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn 
bodemvreemde materialen waargenomen, deze zijn weergegeven in tabel 2. In verband met de 
grondwaterstand zijn grondmonsters genomen tot maximaal 1.8 meter diepte. Door de 
veldwerker is in de bovengrond van één inspectiegat visueel asbestverdacht materiaal 
aangetroffen (dakbeschot). Er zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op 
het maaiveld, in de puinlagen of in de bodem van de overige inspectiegaten.  
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Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

1 0 - 0.35 Matig puinhoudend 

2 0 - 0.2 Sporen puin 

4a/4b 0.2 Gestaakt op puingranulaat fundering en verplaatst 

4 0.08 - 0.5 Matig puinhoudend en sporen asbestverdacht materiaal (3 gram 
dakbeschot) 

5 0 - 0.5 
0.7 - 1.2 

Zwak puinhoudend en sporen kolen 
Sporen baksteen en kolengruis 

6 0 - 0.5 Sporen puin 

7 0 - 0.5 
0.5 - 1.0 

Resten baksteen 
Sporen baksteen 

8 0 - 0.5 Sporen puin en glas 

9 0 - 0.2 Sterk kolengruis en sporen puin 

10 0 - 0.2 Sporen puin en sporen kolengruis 

11 0.4 - 0.5 Sporen baksteen 

12 0.18 - 0.58 Sterk puinhoudend en sporen kolengruis 

13 0 - 0.5 Sporen puin, kolengruis en metaal 

15 0.07 - 0.7 Sporen baksteen 

16 0.16 - 0.5 Sporen kolengruis en sporen baksteen 

17 0 - 0.7 Matig puinhoudend 

18 0 - 0.2 
0.4 - 0.8 

Matig puinhoudend 
Sporen kolengruis 

101 0.14 - 0.55 Puingranulaat fundering 

101A 0.15 - 0.5 Puingranulaat fundering 

103 0.09 - 0.3 
0.3 - 1.1 

Puingranulaat fundering 
Sporen plastic 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.  
 
In overleg met de opdrachtgever zijn extra analyses uitgevoerd. Vanwege kolengruis zijn 2 
grond(meng)monsters op het standaard pakket geanalyseerd (OG II en boring 9). Vanwege het 
aantreffen van asbestverdacht materiaal in de bovengrond van inspectiegat 4, zijn een monster 
van de fijne fractie en een materiaalmonster geanalyseerd op asbest. Tevens is van de sterk 
puinhoudende grond ter plaatse van inspectiegat 12 een monster van de fijne fractie 
geanalyseerd op asbest.  
  



 

Kruse Milieu BV Project: 20034316 Pagina 13 van 20 

Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Overige deel van het terrein 

BG I 5 en 13 
10 
16 

0 - 0.5 
0 - 0.2 

0.16 - 0.5 

Standaard 
pakket 

BG II 1 
4 
8 

18 

0 - 0.35 
0.08 - 0.5 

0 - 0.5 
0 - 0.3 

Standaard 
pakket 

BG III 2 
6 

11 
15 

0 - 0.2 
0 - 0.5 

0.4 - 0.5 
0.07 - 0.5 

Standaard 
pakket 

OG I 1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 

0.35 - 0.85 
1.15 - 1.65 
0.75 - 1.0 
1.0 - 1.5 
1.3 - 1.5 
1.5 - 2.0 
0.5 - 1.0 
1.4 - 1.9 

Standaard 
pakket 

OG II 5 
18 

0.7 - 1.2 
0.5 - 0.8 

Standaard 
pakket 

Boring 9 (0 - 0.2) 9 0 - 0.2 
Standaard 

pakket 

MM FF - 01 5, 6 en 17 
18  

0 - 0.5 
0 - 0.3 

Asbest 

MM FF - 03 7, 8 en 13 
9 en 10 

0 - 0.5 
0 - 0.2 

Asbest 

MM FF - 03 11 
15 
16 

0.4 - 0.5 
0.07 - 0.5 
0.16 - 0.5 

Asbest 

FF - Gat 4 
4 0.08 - 0.5 

Asbest 

MM - Gat 4 Asbest 

FF - Gat 12 12 0.18 - 0.58 Asbest 

Mogelijke restverontreiniging tankstation 

Boring 101A+102   101A 
1.2 

1.5 - 2.0 
0.9 - 1.4 

Minerale olie 

Boring 103 1.3 1.1 - 1.6 Minerale olie 
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Vervolg tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Indicatieve PFAS-analyses 

MM - BG 1 
5, 6, 8 en 13 

4 en 15 
16 

0 - 0.35 
0 - 0.5 

0.08 - 0.5 
0.16 - 0.5 

PFAS 

MM - OG 1 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 

0.35 - 0.85 
1.15 - 1.65 
1.0 - 1.5 
1.5 - 2.0 
0.5 - 1.0 
1.4 - 1.9 
0.5 - 0.7 
1.2 - 1.5 

PFAS 

 
 
Boring 1 en 101 zijn doorgezet tot circa 3.5 en 3.2 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, 
werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit 
een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het 
filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is 
een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van 
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het 
oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
Op 15 juni 2020 zijn de peilbuizen bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform 
NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien 
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is 
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

1 2.5 - 3.5 1.65 6.9 237 31 Goed 

101 2.2 - 3.2 1.25 6.2 451 41 Goed 

 
De waarden voor de pH en de EC worden normaal geacht. In de grondwatermonsters is een 
hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De 
peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis 
zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er 
geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft. 
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4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden.  
 
In de bovengrond, de ondergrond en het grondwater zijn enkele van de onderzochte stoffen in 
(zeer) licht verhoogde concentraties aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 5. In het 
mengmonster van de ondergrond OG I zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.  
 
Ter plaatse van de mogelijke restverontreiniging bij het tankstation zijn in de ondergrond geen 
verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. In het grondwater zijn geen verhoogde 
gehalten aan minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) of naftaleen aangetoond.  
 
In de grondmengmonsters van de bovengrond en de ondergrond voor de indicatieve PFAS-
analsyses zijn geen verhoogde gehalten aan PFAS aangetoond ten opzichte van de achter-
grondwaarden uit het Tijdelijk Handelingskader PFAS.  
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

BG I Kwik 
Lood 

0.15 
43 

0.2078 * 
64.24 * 

0.15 
50 

36 
530 

BG II PAK 1.6 1.57 * 1.5 40 

BG III PCB 0.0072 0.0327 * 0.02 1 

OG II Minerale olie 44 220 * 190 5000 

Boring 9 Koper 
Lood 
Zink 
PAK 

23 
63 
69 
3.9 

43.26 * 
94.11 * 
152.5 * 
3.895 * 

40 
50 

140 
1.5 

190 
530 
720 
40 

Peilbuis 1 Barium 
Zink 

120 
72 

120 * 
72 * 

50 
65 

625 
800 

1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
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4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - BG I, BG II, BG III en boring 9 - Koper, kwik, lood, zink en PAK 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen en 
PAK niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing 
(en bewoning). Oorzaak voor de licht verhoogde gehalten wordt gezocht in de waargenomen 
bodemvreemde materialen (puin en kolengruis). Aangezien de tussenwaarden niet worden 
overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.  
  
Bovengrond - BG III - PCB 
Het zeer licht verhoogde PCB-gehalte is op basis van de beschikbare gegevens niet direct 
verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een 
nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Ondergrond - OG II - Minerale olie 
Minerale olie is een bestanddeel van olieproducten en brandstoffen. Het zeer licht verhoogde 
gehalte is op basis van de beschikbare gegevens niet direct verklaarbaar. Aangezien de 
tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet 
noodzakelijk. 
 
Grondwater - Peilbuis 1 - Barium en zink 
De licht verhoogde gehalten aan barium en zink in het grondwater zijn waarschijnlijk te wijten 
aan een plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn roest- en 
oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de 
bodem. Bij eerdere bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie zijn in het grondwater licht 
verhoogde gehalten aan barium aangetoond. Aangezien de tussenwaarden niet worden over-
schreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
 
Ter plaatse van de mogelijke restverontreiniging ten noordwesten van de onderzoekslocatie zijn 
de ondergrond en het grondwater niet verontreinigd. Op basis hiervan wordt aangenomen dat 
er geen sprake meer is van een restverontreiniging. Mogelijk is de restverontreiniging bij de 
aanleg van de riolering gesaneerd of ontgraven.  
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. Uit de asbest-
analyse blijkt dat het asbestverdachte materiaal uit inspectiegat 4 niet asbesthoudend is. De 
gewogen asbestgehalte zijn in tabel 6 weergegeven.  
 
Tabel 6: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Inspectiegat Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Achtergrond- 

waarde 
Interventie- 

waarde 

MM FF - 01 Asbest 1.2 - 100 

MM FF - 02 Asbest n.a. - 100 

MM FF - 03 Asbest n.a. - 100 

Gat 4 Asbest n.a. - 100 

Gat 12 Asbest n.a. - 100 
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In de derde kolom van tabel 6 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.        
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.6 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
Zoals in paragraaf 4.5 is weergegeven, is er in het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01 
asbest aangetoond. Het mengmonster is samengesteld uit de inspectiegaten 5, 6, 17 en 18. 
Deze inspectiegaten zijn asbesthoudend, maar het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. In de overige inspectiegaten is geen asbest 
aangetoond.   
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Ravestein Bouwmanagement is in een verkennend bodemonderzoek de 
bodem onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 4200 m² aan de Eurowerft 20, 22 en 
24 en de Nordhornsestraat in Denekamp. De onderzoekslocatie is momenteel deels bebouwd 
met het winkelpand aan de Eurowerft, grotendeels braakliggend en deels verhard met klinkers 
(parkeerterrein). Aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aankoop van de 
percelen en de voorgenomen herontwikkeling van het terrein. De bovengrond van het gehele 
terrein is als verdacht beschouwd. Een mogelijke restverontreiniging ten noordoosten van de 
onderzoekslocatie is als verdachte deellocatie beschouwd. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 18 inspectiegaten gegraven tot een 0.5 meter diepte en doorgeboord tot de 
ongeroerde bodem, waarvan één tot 3.5 meter diepte. Ter plaatse van de mogelijke restveront-
reiniging zijn 4 boringen verricht, waarvan één tot 3.2 meter diepte. Er zijn in totaal 2 boringen 
afgewerkt tot peilbuis. De bodem bestaat voornamelijk uit zeer fijn en matig fijn zand. Zintuiglijk 
zijn bodemvreemde materialen waargenomen (met name puin en kolengruis in de bovengrond). 
In de bovengrond van inspectiegat 4 is visueel een asbestverdacht fragment aangetroffen. Op 
het maaiveld in de bodem van de overige inspectiegaten zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. Het freatische grondwater is in peilbuis 1 en 101 aangetroffen op 
1.65 en 1.25 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond (BG I) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 
- de bovengrond (BG II) is zeer licht verontreinigd met PAK; 
- de bovengrond (BG III) is zeer licht verontreinigd met PCB; 
- de ondergrond (OG I) is niet verontreinigd met; 
- de bovengrond (OG II) is zeer licht verontreinigd met minerale olie; 
- de ondergrond ter plaatse van de mogelijke restverontreiniging (boring 101A+102 en boring 

103) is niet verontreinigd met minerale olie; 
- de bovengrond (boring (9) is zeer licht verontreinigd met koper, lood, zink en PAK; 
- het grondwater (peilbuis 1) is licht verontreinigd met barium en zink; 
- het grondwater ter plaatse van de mogelijke restverontreiniging (peilbuis 101) is niet 

verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) of naftaleen. 
 
 
Resultaten asbestanalyses 
Op basis van de resultaten van de asbestanalyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
- inspectiegaten 5, 6, 17 en 18 (MM FF - 01) bevatten asbest; het gehalte is ruim lager dan de 

toetsingswaarde voor een nader asbestonderzoek; 
- inspectiegaten 7, 8, 9, 10 en 13 (MM FF - 02) bevatten geen asbest; 
- inspectiegaten 11, 15 en 16 (MM FF - 03) bevatten geen asbest; 
- inspectiegat 4 (FF - Gat 4 en MM - Gat 4) bevat geen asbest; 
- inspectiegat 12 (FF - Gat 12) bevat geen asbest. 
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Hypothese 
De hypothese “verdachte locatie” voor de bovengrond dient te worden aangenomen, aangezien 
enkele overschrijdingen van de achtergrondwaarden zijn aangetoond. In de bovengrond zijn 
bijmengingen aangetroffen in de vorm van puin en kolengruis.  
 
De hypothese “onverdachte locatie” voor de ondergrond en het grondwater dient te worden 
verworpen, aangezien enkele overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn 
aangetoond. 
 
De hypothese “verdacht voor de aanwezigheid van asbest” voor de bovengrond wordt gehand-
haafdn, omdat in het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01 asbest is aangetoond.  
 
De hypothese “verdachte locatie” voor de mogelijke restverontreiniging ten noordwesten van de 
locatie kan verworpen worden, aangezien geen overschrijdingen van de achtergrond- en 
streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de boven- en ondergrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen 
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen 
reden om een nader onderzoek uit te voeren. 
 
In één van de mengmonsters van de fijne fractie is asbest aangetoond. Het gewogen asbest-
gehalte is ruim lager dan de toetsingswaarde voor een nader asbestonderzoek. In de overige 
(meng)monster van de fijne fractie is geen asbest aangetoond. In de bovengrond van inspectie-
gat 4 is visueel een asbestverdacht fragment aangetroffen. Uit de asbestanalyse van het 
materiaalmonster blijkt dat het fragment niet asbesthoudend is. 
 
Ter plaatse van de mogelijke restverontreiniging ten noordwesten van de onderzoekslocatie zijn 
de ondergrond en het grondwater niet verontreinigd. Aangenomen wordt dat de restveront-
reiniging van de sanering ter plaatse van het voormalige tankstation niet meer aanwezig is. 
Mogelijk is de verontreinigde grond bij de aanleg van de riolering verwijderd.   
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen aankoop van de percelen 
de voorgenomen herontwikkeling, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's 
voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en 
toekomstige gebruik (supermarkt en appartementen). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie 

Ontwerp toekomstige situatie 
Boorplannen verkennend bodemonderzoek (De Bondt bv, 1993) 

Ontgravingstekening grondsanering (Van der Poel Consult BV, 1998) 
Boorplan verkennend bodemonderzoek (Nibag, 2001) 

Boorplannen nader bodemonderzoek (Oranjewoud, 2005) 
Ontgravingstekening bodemsanering (Grondslag, 2013) 

Boorplan verkennend en nader bodemonderzoek (Envita Almelo BV, 2010) 
Boorplan aanvullend bodemonderzoek (Envita Almelo BV, 2012) 
Boorplan verkennend bodemonderzoek (Envita Almelo BV, 2011) 
Boorplan verkennend bodemonderzoek (Kruse Milieu BV, 2020) 
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:  20034316
:  1:500 (A4-formaat)
:  Juni 2020

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

0 25

Eurowerft / Nordhornsestraat
7591 DG  Denekamp

Verkennend bodemonderzoek

Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JL

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

7

5-5b

1-1a

3-3a
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 sanering 2012
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Eurow erft  /  Nordhornsest raat  - Denekam p

projectcode 2 0 0 3 4 3 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-35

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
bv: 11.6%, donker bruin, beige, 
m at ig puin, sporen wortels, gf/ff : 
2,2/ 53,4 kg. geen asbest  
aanget roffen

-35

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, sporen roest

-90

-115

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs

-115

-165

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, sporen roest

-165

-200

leem , sterk zandig, licht  grijs, geel, 
sporen roest

-200

-270

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, geel, sporen roest

-270

-350

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs

sporen puin op m aaiveld.

1

2

3

4

5

1

250

350

2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-20

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, sporen 
puin, gf/ff : 0,2/25,4 kg. geen asbest  
aanget roffen

-20

-75

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige

-75

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin

-100

-170

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

-170

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

1

2

3

4

3 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-20-20

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

-80

-130

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak oer

-130

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, rood, m at ig oer

1

2

3

4

4 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-8-8

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, beige, m at ig puin, 
sporen asbest , gf/ff : 54,2/5,3 kg. 3 
gr. asbest  dakbeschot .

-50

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, m at ig roest

-140

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, sporen roest

1

2

3

4

4 a klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0 0

-8-8

-15

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige

-15

-20
puinfundat ie.

4 b klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0 0

-8-8

-15

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige

-15

-20
puinfundat ie.



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Eurow erft  /  Nordhornsest raat  - Denekam p

projectcode 2 0 0 3 4 3 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-50

30x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, beige, 
zwak puin, sporen kolen, gf/ff : 
1,3/69,9 kg. geen asbest  
aanget roffen

-50

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

-70

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, m at ig teelaarde, sporen 
kolengruis

-120

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

4

6 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

30x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, beige, 
sporen puin, gf/ff : 0,4/21,9 kg. geen 
asbest  aanget roffen

-50

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige

1

7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, bv: 12.9%, licht  geel, bruin, 
sporen teelaarde, resten baksteen, 
ophoogzand geroerd gf/ff : 5,3/57,6 
kg.

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, sporen baksteen, ophoogzand 
geroerd

-100

-110

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

1

8 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, beige, 
zwak puin, sporen glas, ext reem  
hard, gf/ff : 1,3/75,6 kg. geen asbest  
aanget roffen

-50

-85

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, bruin, sporen baksteen, sporen 
teelaarde, ophoogzand geroerd

-85

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  grijs, 
geel, sporen roest

1

2

9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-20

30x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sporen 
puin, sterk kolengruis, gf/ff : 0,4/21,9 
kg. geen asbest  aanget roffen

-20

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin

1

2

1 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-20

30x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sporen 
puin dakpanscherven, sporen 
kolengruis, gf/ff : 0,2/23,6 kg. geen 
asbest  aanget roffen

-20

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen roest , sporen 
teelaarde

1

1 1 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-40

31x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, ophoogzand

-40

-50

31x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen

1

2

1 2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-7-7

-18

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

-18

-58

32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, beige, sterk puin, 
sporen kolengruis, gf/ff : 29,4/70,2 
kg. geen asbest  aanget roffen

-58

-95

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

-95

-110

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin

1

2

3

4

1 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-50

32x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, grijs, 
sporen puin, sporen kolengruis, 
sporen m etaal stukje lood., zeer 
hard, geen asbest  aanget roffen

-50

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sporen oer

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Eurow erft  /  Nordhornsest raat  - Denekam p

projectcode 2 0 0 3 4 3 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 4 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-8-8

-20

31x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, ophoogzand

-20

-35

31x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sporen 
oer

-35

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin

1

2

1 5 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-50

31x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen

-50

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen

-70

-80

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, zwak oer

1

1 6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-7-7

-16

31x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, ophoogzand

-16

-50

31x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sporen 
kolengruis, sporen baksteen

-50

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin

1

2

3

1 7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, m at ig puin, 
gf/ff : 6,1/72,7 kg.geen asbest  
aanget roffen

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, m at ig puin, gf/ff : 
6,1/72,7 kg.geen asbest  
aanget roffen

-70

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, rood, sporen oer

1

2

1 8 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-30

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, m at ig puin, 
gf/ff : 1,6/46,7 kg.geen asbest  
aanget roffen

-30

-50

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  wit

-50

-80

zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, sporen kolengruis

-80

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, sporen oer

1

2

3

4

1 0 1 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

0

-9-9

-14

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, ow: geen, ophoogzand

-14

-55
puingranulaat

-55

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, ow: geen, sporen roest , 
sporen teelaarde

-200

-210

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, donker 
grijs, bruin, ow: geen, sporen planten

-210

-260

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, geel, ow: geen, sporen 
roest

-260

-320

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen

1

220

320

1 0 1 A klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

0

-9-9

-15

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, ow: geen, edelm an, 
ophoogzand

-15

-50
riverside, puingranulaat

-50

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, ow: geen, sporen roest , 
sporen teelaarde, edelm an

1

2

3



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Eurow erft  /  Nordhornsest raat  - Denekam p

projectcode 2 0 0 3 4 3 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 0 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

0

-9-9

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, ow: geen, edelm an, 
puingranulaat  sporen

-40

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, geel, ow: geen, 
edelm an

1

2

3

4

1 0 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

0

-9-9

-30
riverside, puingranulaat

-30

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, ow: 
geen, zwak puin, zwak plast ic, 
edelm an, geroerd

-110

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker beige, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

2

3



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 12-Jun-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Jun-2020

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

20034316
2020087294/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

1 2 3 4 5

Jan Hartman 1/4

20034316

Analysecertificaat

12-Jun-2020/16:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087294/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.3% (m/m) 91.8 88.5 85.3 85.8Droge stof

S 3.2% (m/m) ds 1.8 2.2 <0.7 2.0Organische stof

97% (m/m) ds 98 98 99 98Gloeirest

S 3.7% (m/m) ds 2.0 2.8 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 31mg/kg ds 21 27 <20 28Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds 3.1 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 5.3 6.0 <5.0 6.7Koper (Cu)

S 0.15mg/kg ds 0.052 <0.050 <0.050 0.054Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 43mg/kg ds 22 14 <10 17Lood (Pb)

S 31mg/kg ds 29 23 <20 45Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

13mg/kg ds <11 14 <11 20Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 7.6 6.9 <5.0 18Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 44Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0013 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

BG I

BG II

BG III

OG I

OG II 11407518

11407517

11407516

11407515

11407514

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

1 2 3 4 5

Jan Hartman 2/4

20034316

Analysecertificaat

12-Jun-2020/16:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087294/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0016 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0015 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0072 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.087mg/kg ds 0.19 0.11 <0.050 0.19Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.066 <0.050 <0.050 0.057Anthraceen

S 0.20mg/kg ds 0.30 0.18 <0.050 0.34Fluorantheen

S 0.13mg/kg ds 0.20 0.091 <0.050 0.18Benzo(a)anthraceen

S 0.15mg/kg ds 0.20 0.093 <0.050 0.17Chryseen

S 0.068mg/kg ds 0.089 <0.050 <0.050 0.083Benzo(k)fluorantheen

S 0.100mg/kg ds 0.19 0.083 <0.050 0.14Benzo(a)pyreen

S 0.092mg/kg ds 0.14 0.064 <0.050 0.12Benzo(ghi)peryleen

S 0.11mg/kg ds 0.16 0.075 <0.050 0.14Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.0mg/kg ds 1.6 0.81 0.35 1.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

BG I

BG II

BG III

OG I

OG II 11407518

11407517

11407516

11407515

11407514

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

6

Jan Hartman 3/4

20034316

Analysecertificaat

12-Jun-2020/16:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087294/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.9% (m/m)Droge stof

S 4.9% (m/m) dsOrganische stof

95% (m/m) dsGloeirest

S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 46mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 3.7mg/kg dsKobalt (Co)

S 23mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.090mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 7.3mg/kg dsNikkel (Ni)

S 63mg/kg dsLood (Pb)

S 69mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

6.1mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 Boring 9 (0 - 0.2) 11407519

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

6

Jan Hartman 4/4

20034316

Analysecertificaat

12-Jun-2020/16:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087294/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.49mg/kg dsFenanthreen

S 0.16mg/kg dsAnthraceen

S 0.93mg/kg dsFluorantheen

S 0.47mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.50mg/kg dsChryseen

S 0.23mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.41mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.30mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.37mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 3.9mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 Boring 9 (0 - 0.2) 11407519

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020087294/1

Pagina 1/1

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

 11407514 5  0  50 0538088024 BG I

 11407514 10  0  20 0538088046 BG I

 11407514 13  0  50 0538088037 BG I

 11407514 16  16  50 0538088132 BG I

 11407515 1  0  35 0538088040 BG II

 11407515 8  0  50 0538088033 BG II

 11407515 18  0  30 0538088002 BG II

 11407515 4  8  50 0538088140 BG II

 11407516 6  0  50 0538088025 BG III

 11407516 2  0  20 0538088026 BG III

 11407516 11  40  50 0538088138 BG III

 11407516 15  7  50 0538088144 BG III

 11407517 1  35  85 0538087995 OG I

 11407517 1  115  165 0538088000 OG I

 11407517 2  75  100 0538088034 OG I

 11407517 2  100  150 0538088036 OG I

 11407517 3  130  150 0538087988 OG I

 11407517 3  150  200 0538087990 OG I

 11407517 4  50  100 0538088146 OG I

 11407517 4  140  190 0538088136 OG I

 11407518 5  70  120 0538088005 OG II

 11407518 18  50  80 0538087997 OG II

 11407519 9  0  20 0538088042 Boring 9 (0 - 0.2)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020087294/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020087294/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11407518
Certificate no.: 2020087294
Sample description.: OG II
 V
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20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

08-06-2020

Jan Hartman

2020087294

09-06-2020

12-06-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,2

3,7

Uitgevoerd

% (m/m) 89,3 89,3

% (m/m) ds 3,2 3,2

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 3,7 3,7

mg/kg ds 31 99,07 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2229 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,225 - 3 15 103 190

mg/kg ds 11 20,69 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,15 0,2078 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,153 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 43 64,24 * 10 50 290 530

mg/kg ds 31 65,86 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,563

mg/kg ds <5,0 10,94

mg/kg ds <5,0 10,94

mg/kg ds 13 40,63

mg/kg ds 11 34,38

mg/kg ds <6,0 13,13

mg/kg ds <35 76,56 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,0049 0,0153 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,087 0,087

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,092 0,092

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 1 1,007 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11407514

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

08-06-2020

Jan Hartman

2020087294

09-06-2020

12-06-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1,8

2

Uitgevoerd

% (m/m) 91,8 91,8

% (m/m) ds 1,8 1,8

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 2 2

mg/kg ds 21 81,38 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,1 10,9 - 3 15 103 190

mg/kg ds 5,3 10,97 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,052 0,0747 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 22 34,63 - 10 50 290 530

mg/kg ds 29 68,81 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 7,6 38

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,066 0,066

mg/kg ds 0,3 0,3

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,089 0,089

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 1,6 1,57 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11407515

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

08-06-2020

Jan Hartman

2020087294

09-06-2020

12-06-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

2,8

Uitgevoerd

% (m/m) 88,5 88,5

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 2,8 2,8

mg/kg ds 27 95,11 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2359 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,789 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6 12 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0495 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,656 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 14 21,64 - 10 50 290 530

mg/kg ds 23 52,19 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds 14 63,64

mg/kg ds 6,9 31,36

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds <35 111,4 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0013 0,0059

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0016 0,0072

mg/kg ds 0,0015 0,0068

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0072 0,0327 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,091 0,091

mg/kg ds 0,093 0,093

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds 0,075 0,075

mg/kg ds 0,81 0,801 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11407516

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG III

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

08-06-2020

Jan Hartman

2020087294

09-06-2020

12-06-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 85,3 85,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11407517

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

08-06-2020

Jan Hartman

2020087294

09-06-2020

12-06-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

2

2

Uitgevoerd

% (m/m) 85,8 85,8

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 28 108,5 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,7 13,86 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,054 0,0775 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 17 26,76 - 10 50 290 530

mg/kg ds 45 106,8 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 20 100

mg/kg ds 18 90

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 44 220 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,34 0,34

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 1,5 1,455 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11407518

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

OG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

08-06-2020

Jan Hartman

2020087294

09-06-2020

12-06-2020

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

4,9

2

Uitgevoerd

% (m/m) 91,9 91,9

% (m/m) ds 4,9 4,9

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 46 178,3 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2126 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,7 13,01 - 3 15 103 190

mg/kg ds 23 43,26 * 5 40 115 190

mg/kg ds 0,09 0,1263 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,3 21,29 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 63 94,11 * 10 50 290 530

mg/kg ds 69 152,5 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,286

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds <11 15,71

mg/kg ds 6,1 12,45

mg/kg ds <6,0 8,571

mg/kg ds <35 50 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,01 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,49 0,49

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,93 0,93

mg/kg ds 0,47 0,47

mg/kg ds 0,5 0,5

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,41 0,41

mg/kg ds 0,3 0,3

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 3,9 3,895 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 11407519

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 9 (0 - 0.2)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 19-Jun-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Jun-2020

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

20034316
2020090943/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

1 2

Riemer Veltmaat 1/1

20034316

Analysecertificaat

19-Jun-2020/12:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020090943/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.7% (m/m) 84.7Droge stof

S
1)1)

<0.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

100% (m/m) ds 99Gloeirest

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

1

2

Boring 101A+102

Boring 103 11419452

11419451

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jun-2020

15-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020090943/1

Pagina 1/1

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

 11419451 102  90  140 0538088303 Boring 101A+102

 11419451 101A  150  200 0538088027 Boring 101A+102

 11419452 103  110  160 0538088323 Boring 103

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020090943/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020090943/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 42-46
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

15-06-2020

Riemer Veltmaat

2020090943

15-06-2020

19-06-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 83,7 83,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 100

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Nr. Analytico-nr Monster

1 11419451

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Boring 101A+102

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

15-06-2020

Riemer Veltmaat

2020090943

15-06-2020

19-06-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Nr. Analytico-nr Monster

2 11419452

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Boring 103

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 19-Jun-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Jun-2020

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

20034316
2020090944/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

1 2

Riemer Veltmaat 1/2

20034316

Analysecertificaat

18-Jun-2020/14:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

15-Jun-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020090944/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 90.4% (m/m) 85.9Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

0.3µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

1

2

MM - BG

MM - OG 11419454

11419453

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

1 2

Riemer Veltmaat 2/2

20034316

Analysecertificaat

18-Jun-2020/14:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

15-Jun-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020090944/1Certificaatnummer/Versie

<0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

<0.2µg/kg ds <0.2som PFOA

0.3µg/kg ds <0.2som PFOS

1

2

MM - BG

MM - OG 11419454

11419453

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020090944/1

Pagina 1/1

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

 11419453 1  0  35 0538088040 MM - BG

 11419453 8  0  50 0538088033 MM - BG

 11419453 6  0  50 0538088025 MM - BG

 11419453 5  0  50 0538088024 MM - BG

 11419453 13  0  50 0538088037 MM - BG

 11419453 16  16  50 0538088132 MM - BG

 11419453 4  8  50 0538088140 MM - BG

 11419453 15  7  50 0538088144 MM - BG

 11419454 1  35  85 0538087995 MM - OG

 11419454 1  115  165 0538088000 MM - OG

 11419454 2  100  150 0538088036 MM - OG

 11419454 5  50  70 0538088022 MM - OG

 11419454 5  120  150 0538088032 MM - OG

 11419454 3  150  200 0538087990 MM - OG

 11419454 4  50  100 0538088146 MM - OG

 11419454 4  140  190 0538088136 MM - OG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020090944/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20034316

Uw projectnaam Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

Datum monstername 08-06-2020

Monsternemer Riemer Veltmaat

Certificaatnummer 2020090944

Startdatum 15-06-2020

Rapportagedatum 18-06-2020

Analyse Eenheid 1  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90.4

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,8 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

som PFOA µg/kg ds <0.2

som PFOS µg/kg ds 0.3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1 MM - BG 11419453

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde -

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20034316

Uw projectnaam Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

Datum monstername 08-06-2020

Monsternemer Riemer Veltmaat

Certificaatnummer 2020090944

Startdatum 15-06-2020

Rapportagedatum 18-06-2020

Analyse Eenheid 2  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85.9

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

som PFOA µg/kg ds <0.2

som PFOS µg/kg ds <0.2

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

2 MM - OG 11419454

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde -

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 23-Jun-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Jun-2020

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

20034316
2020090942/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

1 2

Riemer Veltmaat 1/2

20034316

Analysecertificaat

23-Jun-2020/10:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020090942/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 120µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 12µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 72µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 101 11419450

11419449

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jun-2020

15-Jun-2020



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

1 2

Riemer Veltmaat 2/2

20034316

Analysecertificaat

23-Jun-2020/10:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020090942/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 101 11419450

11419449

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jun-2020

15-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020090942/1

Pagina 1/1

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

 11419449 1  250  350 0692021866 Peilbuis 1

 11419449 1  250  350 0800883981 Peilbuis 1

 11419450 1  220  320 0692021865 Peilbuis 101

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020090942/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020090942/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

15-06-2020

Riemer Veltmaat

2020090942

15-06-2020

23-06-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 120 120 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

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

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 12 12 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 72 72 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11419449

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



20034316

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

15-06-2020

Riemer Veltmaat

2020090942

15-06-2020

23-06-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11419450

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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

***

GSSD

RG

S

T

I

Peilbuis 101

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 15-Jun-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Jun-2020

Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

20034316
2020087293/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

1 2 3 4 5

Jan Hartman 1/2

20034316

Analysecertificaat

15-Jun-2020/06:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020087293/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)

91.6% (m/m) 88.5 88.4 90.1 37.5Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)

13.4kg 14.1 14.1 14.0In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)

9.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)

2.9mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)

2.8mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)

15mg <5.3 <7.5 <5.6Asbest (som)
2)2)2)2)

1.2mg/kg ds <0.5 <0.7 <0.5Asbest in grond
2)2)2)2)

1.2mg/kg ds <0.5 <0.7 <0.5Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)

1.2mg/kg ds <0.5 <0.7 <0.5Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)

1.2mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden
2)

4Aantal stuks
2)

g 3.3Gewicht
2)

mg 0.0Amfibool
2)

mg 0.0Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

3

4

5

MM FF - 01

MM FF - 02

MM FF - 03

FF - Gat 4

MM - Gat 4 11407512

11407511

11407510

11407509

11407508

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Eurowerft / Nordhornsestraat - Denekamp

6

Jan Hartman 2/2

20034316

Analysecertificaat

15-Jun-2020/06:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020087293/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

90.4% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.1kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<7.3mgAsbest (som)
2)

<0.6mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.6mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.6mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

6 FF - Gat 12 11407513

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020087293/1

Pagina 1/1

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

 11407508 FF-01  0  50 1604650MG MM FF - 01

 11407509 FF-02  0  50 1604651MG MM FF - 02

 11407510 FF-03  7  50 1604655MG MM FF - 03

 11407511 FF 4  8  50 1604648MG FF - Gat 4

 11407512 MM 4  8  50 AM14194179 MM - Gat 4

 11407513 FF 12  18  58 1604536MG FF - Gat 12

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020087293/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020087293/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6355380
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 12-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13410 g
Droge massa aangeleverde monster : 12284 g
Percentage droogrest : 91,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11815,5 98,2 14,0 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 3,0 0,0 0,4 13,33 7 34,1
1-2 mm 1,2 0,0 0,6 50,00 10 40,9
2-4 mm 3,9 0,0 3,9 100,00 25 81,1
4-8 mm 48,1 0,4 48,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 155,4 1,3 155,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12027,1 100,0 222,4 42 156,1

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,7 0,2 2,0 0,7 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1,2 0,4 2,9 1,2 0,4 2,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 1,2 0,0 1,2

totaal afgerond 1,2 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046000
Uw Project omschrijving : 2020087293-20034316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WSBP-ZGKJ-ONAP-GPTZ Ref.: 1046000_certificaat_v1



Monstercode : 6355380
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
1-2 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
2-4 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5

Tabel 2 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046000
Uw Project omschrijving : 2020087293-20034316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WSBP-ZGKJ-ONAP-GPTZ Ref.: 1046000_certificaat_v1



Monstercode : 6355381
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 12-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14140 g
Droge massa aangeleverde monster : 12514 g
Percentage droogrest : 88,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11935,9 96,9 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 71,5 0,6 17,3 24,20 0 0,0
1-2 mm 67,8 0,6 21,5 31,71 0 0,0
2-4 mm 43,6 0,4 43,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 64,0 0,5 64,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 136,4 1,1 136,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12319,2 100,0 295,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046000
Uw Project omschrijving : 2020087293-20034316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WSBP-ZGKJ-ONAP-GPTZ Ref.: 1046000_certificaat_v1



Monstercode : 6355382
Uw referentie : MM FF - 03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 12-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14120 g
Droge massa aangeleverde monster : 12482 g
Percentage droogrest : 88,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11998,4 97,9 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 51,9 0,4 10,1 19,46 0 0,0
1-2 mm 43,8 0,4 10,6 24,20 0 0,0
2-4 mm 38,3 0,3 38,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 49,1 0,4 49,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 70,7 0,6 70,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12252,2 100,0 191,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,6 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046000
Uw Project omschrijving : 2020087293-20034316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WSBP-ZGKJ-ONAP-GPTZ Ref.: 1046000_certificaat_v1



Monstercode : 6355383
Uw referentie : FF - Gat 4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 12-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13960 g
Droge massa aangeleverde monster : 12578 g
Percentage droogrest : 90,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11462,9 93,0 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 74,9 0,6 17,9 23,90 0 0,0
1-2 mm 64,0 0,5 19,3 30,16 0 0,0
2-4 mm 74,0 0,6 74,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 222,3 1,8 222,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 427,6 3,5 427,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12325,7 100,0 773,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046000
Uw Project omschrijving : 2020087293-20034316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WSBP-ZGKJ-ONAP-GPTZ Ref.: 1046000_certificaat_v1



Monstercode : 6355385
Uw referentie : FF - Gat 12
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 12-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14080 g
Droge massa aangeleverde monster : 12728 g
Percentage droogrest : 90,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11196,7 89,6 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 457,3 3,7 107,2 23,44 0 0,0
1-2 mm 235,0 1,9 55,6 23,66 0 0,0
2-4 mm 137,5 1,1 137,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 207,4 1,7 207,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 268,4 2,1 268,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12502,3 100,0 788,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,6 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046000
Uw Project omschrijving : 2020087293-20034316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WSBP-ZGKJ-ONAP-GPTZ Ref.: 1046000_certificaat_v1



Monstercode : 6355384
Uw referentie : MM - Gat 4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 09-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 8,8 g
Droge massa aangeleverde monster : 3,3 g
Percentage droogrest : 37,50 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 3,3 4 0,0 0,0

Totaal 3,3 4 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Totaal massa asbest: 0.0 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046000
Uw Project omschrijving : 2020087293-20034316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WSBP-ZGKJ-ONAP-GPTZ Ref.: 1046000_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046000
Uw Project omschrijving : 2020087293-20034316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSBP-ZGKJ-ONAP-GPTZ Ref.: 1046000_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6355380 MM FF - 01 FF-01 0-.5 1604650MG

6355381 MM FF - 02 FF-02 0-.5 1604651MG

6355382 MM FF - 03 FF-03 .07-.5 1604655MG

6355383 FF - Gat 4 FF 4 .08-.5 1604648MG

6355385 FF - Gat 12 FF 12 .18-.58 1604536MG

6355384 MM - Gat 4 MM 4 .08-.5 AM14194179

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046000
Uw Project omschrijving : 2020087293-20034316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSBP-ZGKJ-ONAP-GPTZ Ref.: 1046000_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 Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Bijlage V 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden  
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en  
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1  
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

Bijlage VI 
Informatie van de gemeente Dinkelland 

Omgevingsrapportage provincie Overijssel 



 

 

Aanvrager:    Kruse Milieu BV 
Locatie:   Nordhornsestraat 4-12, Eurowerft 20-24, Denekamp 
Behandeld door: C. Roeleveld 
 
 
Bodemonderzoek: 

Locatie:  Nordhornsestraat-Eurowerft in Denekamp 
 

Naam onderzoek Rapport Nummer Adviesbureau Datum Conclusie 

Eurowerft 18a 
Verk ond NEN 5740 

FLY/VN-30893 Envinex 31-1-2011 - 

Nordhornsestraat 4 
Verk onderzoek NEN 5740 
 
 
 
 
Verk onderzoek NEN 5740 
 
 
Verk onderzoek NEN 5740 

 
FLY/VN-30598 
 
 
 
 
RST/VN-30598A 
 
 
RST/VN-30598A 

 
Envita 
 
 
 
 
Envita 
 
 
envita 

 
17-12-2010 
 
 
 
 
21-12-2010 
 
 
21-12--2010 

 
Uit vooronderzoek is gebleken dat ad straatzijde vd 
Nordhornsestraat 6-8 mogelijk nog een verontreiniging met 
minerale olieproducten aanwezig is. 
Het deel ad straatzijde (noordzijde) aangrenzend aan de 
Nordhornsestraat 6-8 is verdacht op de aanwezig 
Aantreffen van een ondergrondse brandstoftank en een septic-tank 
tijdens sloopwerkzaamheden. 
16 m3 grond in depot geplaatst en onderzocht 
briefrapport tankverwijdering Nordhornsestraat 4 in Denekamp 

Nordhornsestraat 6-10 
Verk onderzoek NEN 5740 
Verk onderzoek NEN 5740 
 
 
 
 
 
Verk onderzoek NEN 5740 
Nader onderzoek  
Nader onderzoek 
Avr 
Bijz inventariserend ond 
Saneringsplan 
Saneringsplan 
saneringsevaluatie 

 
93.2550.07 
BA3099OV 
 
 
 
 
 
01.11.2161 
16748-148552 
16748-148552 
198900 
- 
204821 
204821 
18424 

 
De bondt 
Milfac BV 
 
 
 
 
 
Nibag 
Oranjewoud 
Oranjewoud 
Oranjewoud 
Tauw 
Oranjewoud 
Oranjewoud 
hunneman 

 
10-11-1993 
9-1-1996 
 
 
 
 
 
29-1-2001 
2-3-2005 
2-3-2005 
5-11-2009 
6-11-2009 
23-6-2011 
8-8-2011 
20-1-2013 

 
- 
zw: - 
bg - 
og: - 
gw: Xyl>S 
alleen in gw lichte verontr; geen risico's aanwezig; geen vervolg 
onderzoek noodzakelijk; tank kan verwijderd worden 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nordhornsestraat 6-10 
saneringsevaluatie 

 
2.9808.111 

 
Van der poel 

 
1-8-1998 

door calamiteit bij vullen brandstoftanks aantal liters brandstof en 
op en in debodem gekomen; ongeveer 2m3 verontr grond 
verwijderd; geen verontr in putbodem en wanden; geen vervolg 
noodzakelijk 

Oldenzaalsestraat 
Indicatief onderzoek 

Advies/VMO/GTI/GTI?3002 Verhoeve milieu 
oost 

- Het asfalt is niet teerhoudend en kan hergebruikt worden. 
Grond onder asfaltlaag boring 2 (25-75 cm mv) licht verhoogde 
gehalten Pb, Zn en minerale olie >S 

 

 
 
Bron: 

Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem.  
 

 



Kop Eurowerft - Denekamp
Omgevingsrapportage
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Oldenzaalsestraat DENEKAMP

Locatie
Adres Oldenzaalsestraat DENEKAMP

Locatiecode AA177400839

Locatienaam Oldenzaalsestraat DENEKAMP

Plaats Dinkelland

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV177400839

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Indicatief onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

Indicatief
onderzoek

Oldenzaalsestraat
DENEKAMP

Verhoeve Milieu
Oost

Gemeente
Het asfalt is niet teerhoudend en kan hergebruikt worden. Grond onder asfaltlaag boring 2 (25-75 cm
mv) licht verhoogde gehalten Pb, Zn en minerale olie >S

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Locatie: Eurowerft 18A

Locatie
Adres Eurowerft 18 7591DG Denekamp

Locatiecode AA177400994

Locatienaam Eurowerft 18A

Plaats Dinkelland

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV177400994

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

31-01-2011 Verkennend onderzoek NEN 5740 Eurowerft 18A Envinex Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Locatie: Nordhornsestraat 6-10

Locatie
Adres Nordhornsestraat 6 7591BG Denekamp

Locatiecode AA177401045

Locatienaam Nordhornsestraat 6-10

Plaats Dinkelland

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV177401045

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Ernstig, niet urgent

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-08-1998 Sanerings evaluatie Nordhornsestraat 6-10 Van der Poel Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Locatie: Nordhornsestraat 6-10

Locatie
Adres Nordhornsestraat 6 -10 7591BG DENEKAMP

Locatiecode AA014900018

Locatienaam Nordhornsestraat 6-10

Plaats Dinkelland

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV014900018

Status
Vervolg WBB Opstellen SP Beoordeling Ernstig, geen spoed

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Ernstig, geen spoed

Status besluiten Ernstig, geen spoed Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

BOOT Nordhornsestraat 6-10 OranjeWoud Gemeente

Tankbed: geen Ontluchting BG boring 121: geen Vulpunt BG boring 126:
minerale olie >S Straatzijde boring 101, 104 en 108: benzeen,
ethylbenzeen, xylenen en minerale olie >I, tolueen en naftaleen >S GW
sterk verontreinigd

10-11-1993
Verkennend
onderzoek NEN 5740

verkennend bodemonderzoek
Nordhornsestraat 6-10 te Denekamp

De Bondt Provincie

09-01-1996
Verkennend
onderzoek NEN 5740

Nordhornsestraat 6-10
Milfac BV milieu
advisering

Gemeente

29-01-2001
Verkennend
onderzoek NEN 5740

Orienterend bodemonderzoek
Nordhornsestraat 6-10

NIBAG B.V. Provincie

02-03-2005 Nader onderzoek
nader bodemonderzoek en verslag
tanksanering voormalig tankstation
Nordhornsestraat 6-10

OranjeWoud Provincie

02-03-2005 Nader onderzoek
nader bodemonderzoek en verslag
tanksanering voormalig tankstation
Nordhornsestraat 6-10 Denekamp

OranjeWoud Provincie

05-11-2009
Avr (aanvullend
rapport)

Actualisatie onderzoek Nordhornsestraat
6-10 te Denekamp

OranjeWoud Provincie

06-11-2009
Bijzonder
inventariserend
onderzoek

werdocument Tauw B.V. Provincie

23-06-2011 Saneringsplan
Saneringsplan bodemsanering
Nordhornsestraat 6-10 te Denekamp

OranjeWoud Provincie

08-08-2011 Saneringsplan Addendum saneringsplan OranjeWoud Provincie

20-01-2013 Sanerings evaluatie
Evaluatierapport bodemsanering
mobiele verontreinigingen
Nordhornsestraat 6-10 te Denekamp

Hunneman Milieu
Advies Raalte

Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 1995 9999 Nee Ja Onbekend Nee Ja

autoreparatiebedrijf 1996 9999 Nee Ja Onbekend Nee Ja

benzine-service-station 1948 2003 Ja Ja >I Nee Ja

benzinetank (ondergronds) 9999 2004 Nee Ja Nee Nee Ja

brandstoftank (ondergronds) 9999 2004 Nee Ja Nee Nee Ja

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999 Nee Ja Nee Nee Ja

dieseltank (ondergronds) 9999 2004 Nee Ja Nee Nee Ja

tectyleerinrichting 9999 9999 Nee Ja Nee Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 200 500

Grond S 300 500

Grondwater I 200 400

Grondwater S 650 1300

Beschikbare documenten
yksucae3.pdf

tueggmri.pdf

u0vczp4i.pdf

di3vzuva.pdf

rmetw1qg.pdf
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loqrptlj.pdf

mwylnuiv.pdf

moegqvpe.pdf

wcp3ikwe.pdf

f1l1gfdb.pdf

hwfgtzbn.pdf

oghdtqvj.pdf

srw40dsd.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

05-11-2008 NO uitvoeren 2008/0152332 Aangeboden

26-10-2011 besch. ernstig, niet urgent 2011/0177651 Definitief

16-05-2013 Instemmen uitgevoerde sanering 2013/0105211 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie) Geen Nazorg 14-11-2012 01-12-2012

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

14-11-2012 Niet van toepassing Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

14-11-2012 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

0

Show the Debugger Trace Report

 

 

Pagina 8 van 14 - 26-03-2020

 



Locatie: Nordhornsestraat 4

Locatie
Adres Nordhornsestraat 4 7591BG DENEKAMP

Locatiecode AA014900308

Locatienaam Nordhornsestraat 4

Plaats Dinkelland

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV014900308

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999 Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 1996 Nee

kledingindustrie 1948 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Locatie: Nordhornsestraat 4

Locatie
Adres Nordhornsestraat 4 7591BG Denekamp

Locatiecode AA177401079

Locatienaam Nordhornsestraat 4

Plaats Dinkelland

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV177401079

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

17-12-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 Nordhornsestraat 4 Envita Almelo B.V.

21-12-2010 Sanerings evaluatie briefrapport tankverwijdering Nordhornsestraat 4 in Denekamp ENVITA Gemeente

21-12-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 Nordhornsestraat 4 Envita Almelo B.V. RST/VN-30598A

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.

Show the Debugger Trace Report
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Supermarkt ALDI is momenteel in Denekamp gevestigd aan de Eurowerft 10. De winkel is te klein om 

duurzaam-economisch te (kunnen blijven) functioneren, en sluit niet meer aan bij de wensen van de 

moderne consument. Net als bij overige supermarkten wensen ook de klanten van harddiscounters meer 

service en comfort in de winkel. Dit heeft tot nieuwe formule-uitgangspunten bij ALDI geleid. 

 

Op de huidige locatie aan de Eurowerft 10 is geen ruimte voor de uitbreiding. ALDI is daarom voornemens 

om de winkel te verplaatsen naar een locatie iets ten noorden van de huidige locatie, op de hoek van de 

Nordhornsestraat en de Eurowerft (figuur 1.1). 

 

 
 

De bouw van de supermarkt past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Op 

basis van de benodigde onderzoeken wordt de gewenste ontwikkeling door middel van een 

bestemmingsplan juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Eén van de voorwaarden, voortvloeit uit de 

Detailhandelsstructuurvisie, van de gemeente Dinkelland is dat de supermarktfunctie op de huidige 

locatie wordt wegbestemd.  
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In het Besluit milieueffectrapportage is in onderdeel D 11.2 van de bijlage opgenomen dat aanleg, 

wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen 

waarin de activiteit betrekking heeft op een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. De 

beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een supermarkt van 1.803 m2 bvo. De beoogde 

ontwikkeling blijft daarmee onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een 

zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. Dit document bevat deze beoordeling. 

 

1.2. Wat houdt een m.e.r.- beoordeling in?  

In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De wettelijke 

regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een volwaardige 

m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het 

betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag rekening houden met 

de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, te weten:  

• de plaats van het project;  

• de omvang van het project;  

• de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 

 

Het bevoegd gezag dient een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of 

geen MER nodig is, gelet op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 

de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij 

het bestemmingsplan opgenomen. 
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1.3. Leeswijzer 

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  

• beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en omvang van het project; 

• licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  

• geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling.  

 

Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van informatie uit het conceptbestemmingsplan dat 

is opgesteld ten behoeve van de beoogde ontwikkeling. 
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2. Plaats en kenmerken van het project 

2.1. Plaats van het project 

ALDI is momenteel gevestigd aan de Eurowerft 10. Te Denekamp. Het kernwinkelgebied bevindt zich min 

of meer ter hoogte van het historische hart van Denekamp en omvat ruwweg de Grotestraat, de Eurowerft 

en het marktplein.  

 

De nieuwe Aldi  is gelegen aan de kruising Nordhornsestraat, Eurowerft en Meester Muldersstraat en ligt 

hemelsbreed 60 meter vanaf de huidige ALDI-locatie. Binnen het plangebied aan de kruising 

Nordhornsestraat, Eurowerft en Meester Muldersstraat stonden drie 'rommelige' gebouwen.   

 

De ligging van het plangebied ten behoeve van de nieuwe Aldi is weergegeven in figuur 2.1. 

 

 
Figuur 2.1 Ligging plangebied  

 

 

Ligging plangebied ten opzichte van beschermde/bijzondere gebieden 

Het plangebied kent in het vigerende bestemmingsplan ‘Denekamp’ (vastgesteld op 09-10-2012) geen 

bestemming met waarden. Ook zijn binnen het plangebied geen cultuurhistorisch waardevolle elementen 

aanwezig. 
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Het plangebied is niet gelegen in kwetsbaar en/of gebied met een beschermde status (figuur 2.2). Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 2 kilometer afstand en betreft het gebied 

‘Dinkelland’ en op 4,1 kilometer van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ‘Achter de Voort, 

Agelerbroek & Voltherbroek’ en op circa 4,7 kilometer van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied 

‘Landgoederen Oldenzaal’. Het plangebied is eveneens niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). Het dichtstbijzijnde gedeelte van het natuurnetwerk bevindt zich op ongeveer 675 meter ten 

oosten van het plangebied.  

 

Het plangebied is tevens niet gelegen binnen stiltegebied en waterwin- en 

grondwaterbeschermingsgebieden.  

 

 
Figuur 2.2 Ligging Denekamp ten opzichte van Natura 2000-gebieden (Bron: Aerius Calculator) 
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2.2. Kenmerken van het project 

De nieuwe vestiging van de Aldi-supermarkt krijgt  een oppervlakte van 1.803 m2 bvo en 1.081 m2 wvo. 

Op eigen terrein zal worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Het parkeerterrein zal worden 

ontsloten via de Meester Muldersstraat en de Nordhornsestraat. Het laden en lossen vindt inpandig plaats 

aan de Nordhornsestraat. 

 

Aan de zuidkant wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd met 61 parkeerplaatsen. Tussen de 

parkeerplaatsen ligt een opstelplaats voor winkelwagens.  

 

 
Figuur 2.3 Schets inrichtingsvoorstel 

 

De entree van de winkel bevindt zich in de westhoek van het gebouw. Het laden en lossen is gesitueerd 

aan de oostzijde. Figuur 2.3 geeft een impressie van de nieuwe supermarkt. Materiaal en kleurgebruik is 

deels in de huisstijl van Aldi. De nieuwbouw bestaat uit verschillende bouwmassa. Om hoogte accenten 

te creëren worden delen voorzien van schuine kap en delen plat afgedekt. Door de toepassing van 

verschillende materialen en kleuren  gebruik ontstaat een wisselende hoofdvorm die past in de omgeving. 
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Figuur 2.4 Impressie supermarkt  

 

Ontsluiting 

Het verkeer wordt afgewikkeld via de bestaande wegen Nordhornsestraat en Meester Muldersstraat 

ontsloten. Beide zijn erftoegangswegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. De snelste 

route om het hoofdwegennet of overige bestemmingen binnen Denekamp te bereiken, is via de 

Nordhornsestraat. Circa 200 meter ten noordoosten van de Eurowerft sluit de Nordhornsestraat aan op 

de rotonde met de Churchillstraat en Brandlichterweg.  

 

Voor het plan is een verkeersadvies opgesteld. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 2 van het 

bestemmingsplan. Uit dit onderzoek blijkt dat door de beoogde ontwikkeling een mogelijke 

verkeerstoename van circa 1.415 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag ontstaat. Uit het rapport 

blijkt dat de toename ten behoeve van de nieuwe ALDI naar verwachting niet leiden tot knelpunten in 

de verkeersafwikkeling.  
 

Parkeren 

Conform het gemeentelijke parkeerbeleid dient de parkeerbehoefte te worden berekend met behulp van 

de gemeentelijke parkeernormen (Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018, gemeente Dinkelland). De 

gemeentelijke parkeernorm voor een discount-supermarkt bedraagt 3,9 parkeerplaatsen per 100 m² 

 

De supermarkt heeft een bruto vloeroppervlak van 1.803 m2 . De totale parkeerbehoefte van de 

supermarkt bedraagt dan 71 parkeerplaatsen.  

 

Dubbelgebruik parkeerplaatsen 

Om te voorkomen dat er een groot parkeerterrein naast het gebouw gerealiseerd moet worden wat voor 

de helft van de tijd leeg is, wordt bij de berekening van de parkeerbehoefte van een project met meerdere 

(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Met behulp van 

aanwezigheidspercentages kan dit effect berekend worden. 

 

Wanneer aanwezigheidspercentages worden toegepast kan de parkeerbehoefte per moment van de 

week worden berekend. Uit tabel 3 van het verkeersadvies is op te maken dat, in zowel de huidige als de 

toekomstige situatie, de zaterdagmiddag maatgevend is. De parkeerbehoefte is dan het hoogste met 18 

parkeerplaatsen in de huidige situatie en 71 parkeerplaatsen in de toekomstige situatie. Door de 

ontwikkeling ontstaat dus een toename in parkeerbehoefte van 55 parkeerplaatsen. 
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Het plan voorziet in de realisatie van 61 nieuw ingerichte parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het gebied. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat er voldoende extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd om in de 

toekomstige parkeerbehoefte te kunnen voorzien. Daarbij is er vanuit gegaan met het feit dat het 

bestaande pand waar ALDI in gevestigd zit, dezelfde parkeerbehoefte behoud.   
 

Gebruik natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

Voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling van het gebied worden de gebruikelijke bouwmaterialen 

en natuurlijke hulpbronnen benut. 

 

Verontreiniging, hinder, risico van zware ongevallen en rampen, risico’s voor de menselijke gezondheid 

Deze thema’s komen mede aan bod in het volgende hoofdstuk. 

 

Cumulatie met andere projecten  

Voor zover bekend leiden de ontwikkelingen in de buurt, gezien de beperkte effecten, niet tot cumulatie 

van effecten. 
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3. Kenmerken van de milieueffecten 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. Het is 

gebruikelijk de milieueffecten van de beoogde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De 

referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen. De effectbeoordeling 

in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie uit het concept bestemmingsplan dat voor de beoogde 

ontwikkeling is opgesteld.  

 

3.1. Geluid 

Er is een onderzoek inrichtingslawaai uitgevoerd om te onderzoeken of de vestiging van de nieuwe 

supermarkt past binnen de randvoorwaarden voor een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat 

voor de omliggende woningen. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 5 van het bestemmingsplan. Uit 

het onderzoek blijkt dat de vestiging van de Aldi bij enkele woningen leidt tot overschrijding van de 

richtwaarden voor geluid, zoals deze worden aanbevolen in de VNG-publicatie Bedrijven en 

milieuzonering. Uit onderzoek lijkt dat de nieuw Aldi Denekamp akoestisch gezien inpasbaar is. Door 

vrachtwagens niet met achteruitrijsignalering de overdekte laad-/loslocatie in te laten steken (maar 

bijvoorbeeld met een optische signalering als dat nodig is) en op de erfgrens met de woning 

Nordhornsestraat een geluidafscherming te plaatsen, kan de mogelijk hinder worden beperkt. Het 

dichtslaan van portieren blijft in de avondperiode een overschrijding geven van de richt- en 

grenswaarden, maar kan aanvaardbaar worden geacht vanwege het deels openbare karakter van het 

parkeerterrein. 

 
Hiermee worden significant negatieve effecten vanuit het aspect inrichtingslawaai uitgesloten. 

 

3.2. Luchtkwaliteit 

De verkeersgeneratie van de supermarkt bedraagt in totaal uit 1.415 mvt/etmaal waarvan 1% uit 

vrachtverkeer bestaat. De maximale bijdragen als gevolg van deze verkeersgeneratie zijn berekend met 

behulp van de NIBM-tool (tabel 3.1). Hieruit blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor een toename van 

het gehalte stikstof in de lucht van 1,13 µg/m³ en van fijn stof van 0,23 µg/m³. De fijn stof toename blijft 

onder de 1,2 µg/m³, de grens van 1,2 voor N02 wordt ook niet overschreden. Aanvullend onderzoek naar 

het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.  
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Tabel 3.1 Resultaten NIBM-tool 

 
 

3.3. Risico’s op zware ongevallen of rampen en risico’s voor de menselijke gezondheid 

Externe veiligheid 

Er is een inventarisatie uitgevoerd met als doel externe risico’s ten opzichte van het plangebied in kaart 

te brengen. De inventarisatie betreft een quickscan op basis van de website www.risicokaart.nl, tevens is 

een KLIC-melding gedaan. Op basis van de risicokaart blijkt dat er in de omgeving geen risicovolle 

inrichtingen aanwezig zijn waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is. 

 

Wat niet blijkt uit de risicokaart, is dat ten noorden grenzend aan het plangebied een vuurwerkopslag is 

gesitueerd. Om een dergelijke functie zijn veiligheidscontouren gelegen. Regels ten aanzien van 

vuurwerkopslag zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit (2012). 

 

Een supermarkt wordt gezien als kwetsbaar object. Doordat het plangebied grenst aan deze 

vuurwerkopslag ligt het in het werkingsgebied (9 meter). Uit de bouwtekening behorend bij de 

milieuvergunning blijkt dat de deur van de vuurwerkopslag inpandig is. De deuropening komt uit in het 

magazijn. Uit dezelfde bouwtekening blijkt, dat de wand van het magazijn bestaat uit een dubbelsteens 

muur met spouw. In het algemeen geldt voor bakstenen wanden dat bij een dikte van 100 millimeter er 

al sprake is van een brandwerendheid van 90 minuten, waardoor deze voldoet aan de gestelde eisen.  

 
Op grond van de vorenstaande informatie mag worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van de 

vuurwerkopslag zoals blijkt uit het milieudossier, geen belemmering betekent voor de realisatie van de 

voorliggende plannen. 

 

Risico’s op rampen door klimaatverandering 

Als gevolg van de beoogde ontwikkeling zal het verhard oppervlak toenemen. Op een deel van het nieuwe 

parkeerterrein wordt een waterbufferzone aangelegd. Risico’s op rampen door klimaatverandering 

nemen ten gevolge van de beoogde ontwikkeling dan ook niet toe. 
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3.4. Bodem en water 

Bodem 

De beoogde ontwikkeling vinden plaats op gronden die tot op heden deels bebouwd waren. Ook zijn er 

gronden in het verleden gesaneerd. Daarom is voor het plangebied een bodem onderzoeken uitgevoerd. 

Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 10 van het bestemmingsplan. Uit de uitgevoerde onderzoeken en 

de beoordeling daarvan blijkt dat er geen bezwaar is tegen de voorgenomen herontwikkeling, aangezien 

de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt 

geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. 

 

Water 

Als gevolg van de ontwikkeling zal er een toename van verharding zijn. Op basis van de uitgangspunten 

van het waterschap is voor de beoogde ontwikkeling 230 m2 aan waterberging noodzakelijk. Voor de 

beoogde ontwikkeling is besloten om onder het nieuwe parkeerterrein een bufferzone voor waterberging 

te realiseren. Voor deze waterberging is een Oriënterend afkoppeladvies opgesteld. Dit onderzoek is 

opgenomen in bijlage 7 van het bestemmingsplan.  

 

Het af te koppelen dakoppervlak van het supermarktcomplex en de verhardingen is aangegeven op 4.713 

m2. Bij een maatgevende bui van 20 mm zal voor het dakoppervlak en verhardingsareaal een 

bergingscapaciteit moeten worden gerealiseerd van 4.713 x 0,02 = 95 m3. In onderstaand figuur 3.2 is een 

principe schets van de ondergrondse waterberging weergegeven.  

 
Figuur 3.2 principe schets van de ondergrondse waterberging 

 

Hiermee voldoet het bergings- en infiltratiemedium aan de eisen van de gemeente Dinkelland en het 

waterschap Vechtstromen. 
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Ook worden ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van het oppervlakte- en grondwater duurzame, 

niet-uitloogbare materialen gebruikt, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. Negatieve effecten 

als gevolg van de beoogde ontwikkeling op het watersysteem ter plaatse kunnen dan ook worden 

uitgesloten. 

 

3.5. Ecologie 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied bevindt zich niet in beschermde natuurgebieden Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

(Dinkelland) ligt op circa 2 kilometer, op circa 4.1 kilometer van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied 

‘Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek’ en op circa 4,7 kilometer van het stikstofgevoelige Natura 

2000-gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’ Het dichtstbijzijnde gedeelte van het natuurnetwerk bevindt zich 

op ongeveer 675 meter ten oosten van het plangebied. 

 

Vanwege de stedelijke ligging en de afstand tot natuurgebieden zijn directe negatieve effecten zoals 

areaalverlies en versnippering op voorhand uitgesloten. Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling 

en de afstand tot natuurgebieden kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding 

worden uitgesloten. Vermesting en verzuring als gevolg van stikstofdepositie zijn echter niet op voorhand 

uit te sluiten. De nieuwbouw wordt gasloos gebouwd waardoor er geen gebouwemissies zijn. Dat 

betekent dat het plan enkel stikstofemissies veroorzaakt als gevolg van de toename in verkeersgeneratie 

ten opzichte van de huidige situatie en aanlegfase door het nodige gebruik van mobiele werktuigen en 

verkeersbewegingen. Om te berekenen hoe hoog de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied zal zijn als 

gevolg van de aanleg- en gebruiksfase van de ontwikkeling, is met AERIUS een berekening uitgevoerd. 

Deze berekening is te vinden in bijlage 4 van het bestemmingsplan. Hieruit blijkt dat in  de gebruiksfase 

geen sprake is van stikstofdeposities hoger dan 0,00 mol/ha/jr.  

 

Uit de berekening van de depositie blijkt dat er in  aanlegperiode een overschrijding is van  0,01 mol 

N/ha/jr. In deze tijdelijke fase bedraagt de hoogst berekende (indicatief) depositie 0,01 mo l/ha/jaar. 

Omdat het zwaartepunt van de realisatie/aanleg plaatsvindt binnen een periode van 1-2 jaar en er binnen 

de aangegeven uitgangspunten voor wat betreft verkeer en dieselverbruik kan worden gewerkt, is er 

sprake van een tijdelijke situatie met en depositie niet hoger dan 0,05 mol/ha/jaar en kan bij deze 

beoordelingsrichtlijn van BIJ12 worden aangesloten.  

 

Soortenbescherming 

Ten aanzien van de soortenbescherming gelden onder andere algemene verboden tot het verwijderen 

van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren 

van voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het 

opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort. 

 
De laatste gebouwen binnen het plangebied zijn reeds gesloopt en is het gebied een braakliggend terrein. 

Op dit braakliggende terrein staan geen grote bomen en/of groenstructuren tot aan de start van de bouw 

wordt het gebied regelmatig gemaaid. Het is daarom aannemelijk dat binnen het plangebied dat hier geen 

beschermde soorten groeien of leven. De realisatie en uitvoering van de ruimtelijke zijn niet in strijd met 

het gestelde binnen de Wet natuurbescherming. 

 

3.6. Cultuurhistorie en archeologie 

Archeologie 

In 2011 heeft voor het plangebied een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek betrof 

een bureauonderzoek, Inventariserend Veldonderzoek en karterend booronderzoek. Dit onderzoek is 
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destijds ook besproken met de regionaal archeoloog. Deze onderzoeken zijn als bijlage 8 en 9 opgenomen 

bij het bestemmingsplan.  

 
Op basis van deze onderzoeken kan worden concluderend dat er geen archeologische waarden verwacht 

hoeven te worden. Met de uitgevoerde archeologische onderzoeken zijn voor het plangebied de 

archeologische waarden voldoende in beeld gebracht. Het aspect ‘archeologie;’ vormt geen belemmering 

voor onderhavig plan. 

 

Cultuurhistorie 

 
Er bevinden zich binnen het plangebied of in de nabijheid geen cultuurhistorisch waardevolle elementen. 

Onderhavig plan zal dus geen cultuurhistorische waarden schaden. 

 

 

3.7. Aanlegwerkzaamheden 

Gelet op de tijdelijkheid van de aanlegwerkzaamheden kunnen blijvende negatieve milieueffecten 

uitgesloten worden. Tevens zal vanwege de kleinschaligheid ook geen sprake zijn van significante 

negatieve milieueffecten, zoals geluid- en stofoverlast, ten tijde van de werkzaamheden. 

 

3.8. Mitigerende maatregelen 

- Door de toename in verharding dient gecompenseerd te worden. Dit zal gerealiseerd worden 

door middel van een waterbufferzone 
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4. Conclusie 

Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied niet ligt in kwetsbaar gebied en/of gebied met 

een beschermde status. De aard en omvang van het plan leiden niet tot belangrijke nadelige 

milieugevolgen. Het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure is zodoende niet noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

Het bestemmingsplan 'Denekamp, Aldi Eurowerft' met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.DENBPALDIEUROWERFT-VG01 van de gemeente Dinkelland;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het plan opgenomen digitale ruimtelijk informatie met nummer 
NL.IMRO.1774.DENBPALDIEUROWERFT-VG01;

1.4  aanduiding:

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

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  bebouwing:

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

1.7  bedrijf:

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

1.8  bedrijfsmatig:

gericht op het behalen van winst;

1.9  bedrijfsmatige kamerverhuur:

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de 
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder 
meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer 
zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen;

1.10  bedrijfsvloeroppervlakte (bvo):

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een 
aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.11  beperkt kwetsbaar object:

een object waar ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een 
risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.12  bestaand:

legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
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1.13  bestaand bouwwerk:

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) 
de bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn;

1.14  bestaand gebruik:

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan;

1.15  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.16  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.17  bouwen:

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

1.18  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.19  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van een zolder en vliering;

1.20  bouwperceel:

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

1.21  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.22  bouwvlak:

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

1.23  bouwwerk

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

1.24  carport:

staanplaats, stalling voor een auto onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis;

1.25  cultuurhistorische waarde:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis;

1.26  dak:

iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;

1.27  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren 
van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

386      bestemmingsplan Denekamp, Aldi Eurowerft



1.28  eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.29  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw;

1.30  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomaat;

1.31  gebouw:

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

1.32  horecabedrijf:

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en ander al dan niet in 
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.33  huishouden:

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken 
van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere 
woonvormen wordt daaronder niet begrepen;

1.34  inwoning:

wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand;

1.35  kantoor:

een ruimte of complex dat, door indeling en inrichting is gebouwd en/of geschikt is voor administratie, zakelijke 
of maatschappelijke dienstverlening;

1.36  kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.37  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. 
een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald die in acht genomen moet worden;

1.38  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, culturele, sociaal-maatschappelijke, medische, sociaal-medische, religieuze en levensbeschouwelijke 
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van opvang van mensen en dieren én voorzieningen ten behoeve van 
openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten dienste van deze 
voorzieningen;

1.39  mantelzorg

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 
personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan 
de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen 
sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

1.40  maatvoeringsgrens:

de grens van een maatvoeringsvlak;
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1.41  maatvoeringsvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor bepaalde 
bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt;

1.42  meetverschil:

een door feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven 
bestemmings- of bouwgrens;

1.43  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, waterbeheer, afvalinzameling, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, 
waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen;

1.44  ondergeschikte horeca:

een lichte vorm van horeca, in de vorm van het verstrekken van dranken en kleine versnaperingen waarbij geen 
sprake is van het bereiden van maaltijden, die ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de functie waarbij 
de horeca wordt uitgeoefend;

1.45  overkapping:

een bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste één wand;

1.46  parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen;

1.47  peil:

Onder het peil wordt verstaan:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

1.48  productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.49  risicovolle inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 
kwetsbare of beperkt kwetsbare object;

1.50  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 
bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische aard 
plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, 
(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.51  supermarkt:

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de 
detailhandel in overwegend voedings- en genotmiddelen;

1.52  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of; indien het een gebouw betreft zonder of met meer dan één 
naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de feitelijke indeling van 
het gebouw, als voorgevel moet worden aangemerkt;
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1.53  voorgevelrooilijn:

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevel van het hoofdgebouw is georiënteerd, alsmede het 
verlengde daarvan;

1.54  vuurwerkbedrijf:

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, niet 
bedoeld de periodieke verkoop in consumentenvuurwerk c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor 
benodigde stoffen;

1.55  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning;

1.56  woning:

een complex van ruimten in een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden.

1.57  wooneenheid:

een tot bewoning bestemd gebouw of onderdeel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, 
blijvend is bestemd voor permanente bewoning, voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen, 
behalve aan het hebben van een keuken en/of een toilet en/of een douche, waarbij de aan de wooneenheid 
ontbrekende voorzieningen wel als gemeenschappelijke voorzieningen ter compensatie moeten zijn gelegen in 
hetzelfde gebouw.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw 
waar die afstand het kortst is;

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk:

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

2.3  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4  de goothoogte van een bouwwerk:

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

2.5  de inhoud van een bouwwerk:

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

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Centrum

3.1  Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen ten behoeve van:
1. detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel, grootschalige detailhandel en/of supermarkten;
2. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
3. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;
4. kantoren;
5. horecabedrijven categorie 1;
6. maatschappelijke voorzieningen;
7. het wonen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen', voorzover het de tweede en/of hogere 

bouwlaag betreft, al dan niet in combinatie met ruimte voor mantelzorg;

met daaraan ondergeschikt:

 

b. evenementen;
c. groenvoorzieningen;
d. speelvoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
f. wegen en paden;
g. water;

met de daarbijbehorende:

h. parkeervoorzieningen;
i. laad- en losplaats uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats';
j. tuinen, erven en terreinen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Centrum' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 3.1.

3.2.2  Gebouwen

voor het bouwen van de in lid 3.1 sub a genoemde hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen;
c. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 

zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3,00 m achter de voorgevel van 
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

b. de hoogte van kunstobjecten of speeltoestellen zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
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d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gebouwen voor bewoning, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding "wonen"
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan de in lid 3.1 toegestane 

bedrijven ;
c. het gebruik van de gronden voor risicovolle inrichtingen, vuurwerkbedrijven en/of geluidszoneringsplichtige 

inrichtingen;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecabedrijven anders dan de categorieën 1;
e. detailhandel in de vormen perifere detailhandel, grootschalige detailhandel en/of supermarkten, 

uitgezonderd een supermarkt ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een supermarkt ter plaatse van de 

functieaanduiding 'supermarkt' met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 1.803 m²;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een supermarkt ter plaatse van de 

functieaanduiding 'supermarkt' zonder dat het gebruik als supermarkt ter plaatse van de Eurowerft 10, 7591 
DG Denekamp definitief is beëindigd;

i. het gebruik van de tweede en/of hogere bouwlaag van gebouwen voor bewoning anders dan bestaand.

Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken.

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting supermarkt

Het in gebruik nemen van de supermarkt ter plaatse van de functieaanduiding supermarkt in de bestemming 
'Centrum' is uitsluitend toegestaan, indien: 

a. een geluidscherm is aangelegd  zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek Aldi Denekamp, zoals 
opgenomen in bijlage 1 van deze regels;

b. het geluidscherm is uitgevoerd en wordt kwalitatief in stand gehouden zoals opgenomen in het akoestisch 
onderzoek Aldi Denekamp, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels;

c. de oprichting en instandhouding van de landschapsmaatregelen, bijlage 2 bij de regels;
d. het laden en lossen ten behoeve van een supermarkt inpandig en met gesloten deuren plaatsvindt;
e. de aanleg en instandhouding van de parkeerplaatsen in de bestemming 'Verkeer' zoals opgenomen in bijlage 

2 bij de regels;.
f. een parkeerbeugel is aangelegd en in stand gehouden zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek Aldi 

Denekamp, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels;
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden;
b. parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

c. straatmeubilair;
d. kunstobjecten;
e. speelvoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. verkeersvoorzieningen;
j. tuinen, erven en terreinen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 4.1

4.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersgeleiding en 

wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, balustrades, borstweringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, 
gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, uitstekende bouwdelen en overstekende daken, buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter 
bedraagt.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
e. het gebruik van een woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.
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Artikel 8  Overige regels

8.1  Parkeergelegenheid

8.1.1  Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of voor 
het gebruik van en gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein geldt de regel dat 
de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet plaatsvinden dat er 
voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt gerealiseerd.

8.1.2  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 8.1.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

8.1.3  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 8.1.2 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de 
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn 
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

8.1.4  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 8.1.1. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 8.1.2, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 8.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

8.1.5  Voorwaarden afwijken

De in lid 8.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de openbare ruimte;
b. het woon- en leefklimaat;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

8.1.6  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a 
met maximaal 10%;

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

9.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten;

d. het genoemde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 10  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Denekamp, Aldi Eurowerft'.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek Aldi 
Denekamp
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1. INLEIDING 

Supermarkt Aldi is momenteel in Denekamp gevestigd aan de Eurowerft 10 te Denekamp. De winkel is te klein om duurzaam-
economisch te (kunnen blijven) functioneren, en sluit niet meer aan bij de wensen van de moderne consument. Net als bij 
overige supermarkten wensen ook de klanten van harddiscounters meer service en comfort in de winkel. Dit heeft tot nieuwe 
formule-uitgangspunten bij Aldi geleid. 
 
Om te kunnen voldoen aan de nieuwe formule-uitgangspunten en de winkel te behouden voor de inwoners van Denekamp, 
is uitbreiding van de supermarkt noodzakelijk. Op de huidige locatie aan de Eurowerft 10 is geen ruimte voor de uitbreiding 
en Aldi is daarom voornemens om de winkel te verplaatsen naar een locatie iets ten noorden van de huidige locatie, op de 
hoek van de Nordhornsestraat en de Eurowerft. 
 
De gemeente Dinkelland staat positief tegenover de beoogde ontwikkeling en heeft aangegeven dat om de ontwikkeling 
juridisch-planologisch te kunnen regelen, het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is. Ten behoeve van 
het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek inrichtingslawaai uitgevoerd. 
 
Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er kan worden voldaan aan een (blijvend) goed/aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat in de omgeving van de supermarkt. Daarnaast worden de berekende geluidniveaus getoetst aan de in het Activi-
teitenbesluit opgenomen algemene geluidsvoorschriften. 
 
De geluidniveaus in de omgeving zijn berekend overeenkomstig de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” van 
1999 (uitgave VROM). De gehanteerde akoestische begrippen worden in bijlage 1 toegelicht. 
 
 

2. PLANSITUATIE 

2.1 Plangebied 
 
ALDI is voornemens de bestaande winkel aan de Eurowerft 10 te sluiten en een nieuwe winkel te realiseren op de kruising 
Nordhornsestraat, Eurowerft en Meester Muldersstraat. Het voornemen is om alle bestaande bebouwing binnen het plan-
gebied te slopen. 
 
De beoogde winkel zal een oppervlakte hebben van 1.671 m2 b.v.o. en 1.098 m2 w.v.o. Op eigen terrein zal worden voorzien 
in voldoende parkeergelegenheid. Het parkeerterrein zal worden ontsloten via de Meester Muldersstraat en de Nordhornse-
straat. Het laden en lossen vindt inpandig plaats aan de Nordhornsestraat. 
 
In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de toekomstige situatie. Het supermarktgebouw zal parallel aan de Nordhornse-
straat gesitueerd worden met aan de achterzijde het parkeerterrein. De entrée komt in de zuidwestelijke hoek van het pand. 
Onder de luifel is ruimte voor stalling van fietsen en winkelwagentjes. 
 
Rond de supermarkt zijn woningen gelegen aan de Nordhornsestraat en de Van der Heijdenstraat. 
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Figuur 2.1: toekomstige situatie Aldi Denekamp 

 
 
2.2 Bedrijfssituatie en geluidemissie 
 
Algemeen 
In het kader van de toetsing aan het Activiteitenbesluit dient te worden uitgegaan van de “representatieve bedrijfssituatie”; 
de maximale situatie die vaker optreedt dan 12x per jaar. In het kader van ruimtelijke ordening dient te worden gekeken 
naar de maximale invulling van het bestemmingsplan. In voorliggend onderzoek wordt er vanuit gegaan dat beide situaties 
overeenkomen. Er is geen sprake van incidentele bedrijfssituaties (bedrijfssituatie met een hogere geluidemissie, maximaal 
12x per jaar). 
 
De representatieve bedrijfssituatie is gebaseerd op ervaringsgegevens die door Aldi zijn aangeleverd en omvat globaal het 
aan- en afrijden van (koel)vrachtwagens, het rijden/manoeuvreren van personenauto’s en het rijden met winkelwagens. 
Daarnaast is er de geluidemissie vanwege stationaire koelinstallaties en ventilatie. Een gedetailleerde omschrijving van de 
geluidsbronnen en bedrijfstijden is gegeven in hoofdstuk 4. De openingstijden van de supermarkt worden maximaal van 
08.00-20.00 uur. De bevoorrading vindt plaats in de dagperiode. 
 
Aantal bezoekers 
De geluidemissie van een supermarkt is afhankelijk van het aantal bezoekers. Akoestisch relevant is het aantal bezoekers dat 
met de auto komt. De verkeersgeneratie op basis van CROW-kentallen is berekend op 1.150 mvt/etmaal op een werkdag; 
dit is de verkeersintensiteit op de openbare weg en betekent dus 575 bezoekende auto’s. In de berekeningen is uitgegaan 
van 575 bezoekers met de auto in de dagperiode en 100 in de avondperiode. Met name bezoekers die met de auto komen 
zullen gebruik maken van een winkelwagentje; uitgegaan is van 75% van het aantal bezoekers dat met de auto komt. 
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Laden en lossen 
 
Er wordt gemiddeld drie keer per dag bevoorraad. De vrachtwagens rijden achteruit naar de inpandige laad/loslocatie, waar-
bij gebruik kan worden gemaakt van de achteruitrijsignalering. 
 
Openingstijden 
 
De Aldi supermarkt is geopend in de dagperiode en in de avondperiode tot uiterlijk 21.00 uur. 
 
 

3. TOETSINGSKADERS GELUID 

3.1 Bedrijven en milieuzonering 
 
Om een belangenafweging tussen een goed woon- en leefklimaat in de omgeving en de bedrijfsvoering te kunnen maken, is 
voor dit plan gebruik gemaakt van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (editie 2009). In deze uitgave is een lijst 
opgenomen met allerhande activiteiten en bijbehorende richtafstanden en milieunormen die gehanteerd worden voor ge-
voelige functies. De VNG-brochure hanteert twee soorten omgevingstypen. Een rustige woonwijk en gemengd gebied, voor 
beide omgevingstypen gelden andere richtafstanden en/of normen. 
 
De definitie van een rustige woonwijk/rustig buitengebied is: 
“Een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 
functies (zoals bedrijven kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een 
vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied 
of een natuurgebied.“ 
 
De definitie van een gemengd gebied is:  
“Een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine be-
drijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. 
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde mili-
eubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden en hogere milieunormen rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand 
van milieubelastende activiteiten meestal bepalend.“ 
 
De woningen rond de planlocatie zijn gelegen in een centrumgebied en daarmee gelegen in een “Gemengd gebied”. Op basis 
van de VNG-brochure geldt voor supermarken een richtafstand van 10 meter in een “Rustige woonwijk/rustig buitengebied”. 
Voor een “Gemengd gebied geldt kan de richtafstand met één stap worden verlaagd naar 0 meter. Hieraan wordt voldaan 
en strikt genomen is daarmee op basis van de VNG-brochure sprake van goede ruimtelijke ordening. Ondanks het voldoen 
aan de richtafstand is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De VNG-richtafstanden zijn gebaseerd op richtwaarden voor 
geluid. Deze richtwaarden zijn weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: richtwaarden geluid voor verschillende gebiedstyperingen 

Periode Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) Maximale geluidniveaus (LAmax) 
rustige woonwijk/ 
rustig buitengebied 

gemengd gebied rustige woonwijk/ 
rustig buitengebied 

gemengd gebied 

dagperiode 
(07:00 - 19:00 uur) 

45 dB(A) 50 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 

avondperiode 
(19:00 - 23:00 uur) 

40 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 

nachtperiode 
(23:00 - 07:00 uur) 

35 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 
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Deze richtwaarden hebben geen wettelijke status, maar zijn algemeen aanvaarde waarden. Het is mogelijk om op basis van 
een bestuurlijke afweging af te wijken van deze richtwaarden. De VNG-brochure biedt hiervoor een stappenplan, opgeno-
men in bijlage B5.3 van de VNG-publicatie. Het stappenplan omvat de volgende methodiek: 
 
stap 1: indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid
 in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk; 
 
stap 2: indien stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidge-

voelige bestemmingen van maximaal 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (etmaalwaarde), 
70/65/60 dB(A) voor maximale geluidniveaus en 50 dB(A) etmaalwaarde t.g.v. de verkeersaantrekkende werking 
(indirecte hinder); 

 
stap 3: indien stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluid-

gevoelige bestemmingen van maximaal 55 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (etmaalwaarde), 
70/65/60 dB(A) voor maximale geluidniveaus en 65 dB(A) etmaalwaarde t.g.v. de verkeersaantrekkende werking 
(indirecte hinder). Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus geldt dat de beoordeling plaatsvindt exclusief de 
maximale geluidniveaus vanwege aan- en afrijdend verkeer.  

 
Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waar-
bij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het uitsluiten van de maxi-
male geluidniveaus vanwege aan- en afrijden verkeer is in lijn met de standaardwaarden zoals opgenomen in het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl, Omgevingswet), waarbij de grenswaarde voor maximale geluidniveaus vanwege het aandrijfge-
luid van transportmiddelen op 70 dB(A) is gesteld (artikel 5.65 Bkl). Het Bkl is nog niet van kracht, maar kan worden gebruikt 
als motivatiegrondslag. 
 
De richtafstand voor een supermarkt bedraagt 10 meter in een “rustige woonwijk/woongebied” en 0 meter in “gemengd 
gebied”. Het plangebied ligt in het centrumgebied van Denekamp met in de directe omgeving verschillende bedrijven, win-
kels en woningen. De omgeving van de supermark kan dan ook als “gemengd gebied” worden gezien met een richtafstand 
van 0 meter; aan deze richtafstand wordt voldaan en daarmee aan stap 1: de richtafstand voor het aspect geluid wordt niet 
overschreden. 
 
Het parkeerterrein wordt in hoofdzaak gebruikt t.b.v. de supermarkt. Openbaar gebruik is inherent aan de toegankelijkheid. 
De richtafstand voor een (openbaar) parkeerterrein bedraagt 10 m in “Gemengd gebied”. Aan deze afstand wordt niet vol-
daan. 
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3.2 Activiteitenbesluit 
 
In het kader van de Wet milieubeheer vallen supermarkten onder de werking van het Activiteitenbesluit en de daarin opge-
nomen algemene regels. De relevante geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn: 
 
Afdeling 2.8. Geluidhinder 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en 
toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabij-
heid van de inrichting, geldt dat: 

2.  

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 
 
Tabel 2.17a 
 

 07:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 
 
Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing: 

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als 
een binnenterrein; 

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten; 
2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van: 

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden; 
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan; 
c. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij inrichtingen als bedoeld in artikel 

2.17, vijfde en zesde lid, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt; 
d. het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken bij inrichtingen als bedoeld in artikel 

2.17, vijfde en zesde lid. 
 
De algemene geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voor niet op een bedrijventerrein gelegen gevoelige gebouwen 
komen overeen met de VNG-richtwaarden voor gemengd gebied. 
 
3.3 Gemeentelijk geluidbeleid 
 
De gemeente Dinkelland heeft gebiedsgericht geluidbeleid vastgesteld. Op basis van dit beleid is de locatie gelegen in gebied 
dat wordt getypeerd als “Centrum” met een ambitiewaarde van 45 dB(A) en een bovengrens van 55 dB(A). Verder staat in 
het geluidbeleid dat er aandacht moet worden besteed aan laad-/loslocaties van nieuwe winkels. 
 
3.4 Indirecte hinder 
 
De verkeersbewegingen op de openbare weg, die worden veroorzaakt de inrichting, kunnen zorgen voor geluidhinder. Deze 
hinder wordt echter niet direct toegerekend aan de inrichting (indirecte hinder). In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening kan deze indirecte hinder echter inzichtelijk worden gemaakt als dat nodig is. 
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Wegens het ontbreken van een toetsingskader voor de ruimtelijke ordening, wordt aangesloten bij het toetsingskader voor 
vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer/Wabo. Dit toetsingskader betreft de Circulaire “Beoordeling ge-
luidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wm” (VROM, 29 februari 1996), ook wel bekend als de Schrik-
kelcirculaire. De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt volgens de circulaire 50 dB(A) en de maximale grens-
waarde bedraagt 65 dB(A) etmaalwaarde. 
 
De nieuwe Aldi te Denekamp wordt ontsloten via de Nordhornsestraat en de Meester Muldersstraat. 
 
 

4. UITGANGSPUNTEN REKENMODEL 

4.1 Algemeen 
 
Met behulp van een akoestisch rekenmodel (zie hoofdstuk 5) worden de geluidniveaus in de omgeving berekend. In de be-
rekeningen wordt uitgegaan van de in dit hoofdstuk omschreven geluidsbronnen en bedrijfstijden als representatieve be-
drijfssituatie. De ligging van de ingevoerde rekenpunten en geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 2 (figuren). 
 
4.2 Bezoekers parkeerterrein 
 
De geluidemissie van het rijden en manoeuvreren van personenauto’s (van bezoekers) op het parkeerterrein is op twee 
manieren gemodelleerd: één hoofdrijroutes voor het rijden van personenauto’s over het parkeerterrein (mobiele bron) en 
het manoeuvreren van personenauto’s ter plaatse van de parkeervakken (oppervlaktebronnen). In totaal komen er ca. 60  
parkeervakken ten behoeve van de supermarkt binnen het plangebied. Voor het vaststellen van de bedrijfsduurcorrecties 
voor het rijden/manoeuvreren ter plaatse van de parkeervakken is uitgegaan van een gemiddelde rij-/manoeuvreertijd van 
15 s per personenauto. De equivalente bronsterkte van personenauto’s kan variëren van LW = 85-89 dB(A). In de berekenin-
gen is uitgegaan van gemiddeld LW = 87 dB(A). De maximale bronsterkte (vol gas) bedraagt LW = 93 dB(A). 
 
Naast de geluidemissie vanwege het rijden van personenauto’s zijn er maximale geluidsniveaus vanwege het dichtslaan van 
portieren met een maximale bronsterkte LWmax = 100 dB(A). Ten opzichte van het rijden van personenwagens is dit de maat-
gevende maximale geluidbron. 
 
4.3 Winkelwagens 
 
De geluidemissie vanwege winkelwagens is van een aantal factoren afhankelijk: de ondergrond (klinkers/asfalt), materiaal 
winkelwagens (kunststof/staal) en de wielen. De keus voor het type winkelwagen is nog niet gemaakt, maar er wordt reke-
ning gehouden met het aspect geluid. De parkeervakken zelf worden voorzien van een vlak afgewerkte verhardingen en de 
rijbanen worden voorzien van glad asfalt. De winkelwagens worden uitgerust met geluidarme wielen (kunststof). 
 
In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddeld equivalente bronsterkte voor het rijden van winkelwagens van LW = 82 
dB(A). Het rijden van de winkelwagens is gemodelleerd met een oppervlaktebron en een bedrijfsduur van 1 minuut per 
bezoeker (met winkelwagen). 
 
De maximale geluidemissie tijdens het nesten (in elkaar duwen van winkelwagens) van winkelwagens bedraagt LWmax = 107 
dB(A). 
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4.4 Vrachtwagens aan- en afvoer 
 
De Aldi supermarkt krijgt een inpandige laad-/loslocatie aan de noordzijde van het pand. De aanrijroute is via de Nordhornse-
straat, waarbij er achteruit wordt ingestoken. Per dag komen er maximaal 3 vrachtwagens ten behoeve van de bevoorrading 
en/of de afvoer van afval. Dit kunnen koelvrachtwagens zijn. Vanwege de korte afstand tot de woningen/gevoelige gebou-
wen wordt de koelmotor van de vrachtwagen bij het inrijden van de Nordhornsestraat uitgezet. Vanwege het inpandig lossen 
(geen directe zoninstraling tijdens het lossen in de zomerperiode) wordt dit mogelijk geacht. De overhead-deur van de laad-
/loslocatie is tijdens het laden/lossen gesloten. De geluidemissie vanwege rustig rijdende vrachtwagens bedraagt LW = 102 
dB(A). De maximale bronsterkte tijdens optrekken kan LWmax = 108 dB(A) bedragen. Het sluiten van de overhead-deur en/of 
het ontluchten van het remsysteem van de vrachtwagens kan een maximale geluidemissie veroorzaken van LWmax = 107 
dB(A). 
 

4.5 Installaties 
 
Voor de nieuwe Aldi worden de volgende installaties toegepast: 
 
- warmteterugwinning (WTW) op basis van CO2; de installatie zal geplaatst worden in het magazijn; gaskoeler op het 

dak van het laad-/los dok (condensor met 4 fans); 
 - 2 x mechanische ventilatie t.b.v. sociale ruimten, toiletten en bake-off; 
 
4.6 Samenvatting uitgangspunten geluidberekeningen 
 
In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de geluidsbronnen die samenhangen met de geluidemissie vanwege personen-
auto’s, winkelwagentjes en de bevoorrading. 
 
Tabel 4.1: overzicht geluidsbronnen Aldi Denekamp 

bronnr. omschrijving bronsterkte in dB(A) aantal/bedrijfsduur/percentage 

LWeq LWmax dag avond nacht 

mb11 hoofdrijroute personenauto’s (50%) 87 93 575 50 -- 

mb21 achteruitrijden vrachtwagens4 102 108 3 -- -- 

mb31 wegrijden vrachtwagens 102 108 3 -- -- 

ob1-ob62 manoeuvreren personenauto’s parkeervak-
ken/dichtslaan portieren 

87 100 575x15s5 50x15s5 -- 

ob102 rijden winkelwagens parkeerterrein5 82 107 0,75x575x 60s 0,75x50x60s -- 

pt13 gesloten overhead-deur 
laden/lossen 

71 107 1,5 uur -- -- 

pt23 koelinstallatie op dak 75 -- 100% 60% 25% 

pt3-pt43 ventilatie 75 -- 100% 50% -- 
1 Mobiele bron in Geomilieu. 
2 Oppervlaktebron in Geomilieu. 
3 Puntbron in Geomilieu. 
4 Inclusief tonaliteitstoeslag achteruitrijsignalering (zie ook paragraaf 5.6). 
5 Evenredig verdeeld over de verschillende parkeervakken. 
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5. REKENMODEL 

5.1 Algemeen 
 
Op grond van het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012” (artikel 2.3) moet de bepaling van het equivalente geluids-
niveau plaatsvinden volgens één van de methoden uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999” (publicatie 
VROM, uitgave Samsom), onder de in de handleiding genoemde voorwaarden. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van 
de rekensoftware Geomilieu van dgmr, versie 2020.2. 
 
5.2 Coördinaten en maaiveldhoogte 
 
Het akoestisch rekenmodel is uitgelegd op het systeem  van Rijksdriehoekcoördinaten. De maaiveldhoogte voor het plange-
bied is ingevoerd op hm = 0,0 m (plat model). 
 
5.3 Waarneempunten 
 
Ter plaatse van de omliggende woningen is een aantal toetspunten ingevoerd met waarneemhoogten ho = +1,5 m voor de 
dagperiode en ho = +5,0 m voor de avond- en nachtperiode. 
 
5.4 Objecten en bodemvlakken 
 
Op basis van de plantekeningen en via PDOK gml-bestanden is een objectenmodel opgesteld van de inrichting en de nabije 
omgeving. Het omliggend terrein is grotendeels verhard (centrumgebied). Voor de niet specifiek hard gedefinieerde bodem-
gebieden is daarom uitgegaan van een bodemfactor B = 0,0 (0% absorberend). Een overzicht van de in het akoestisch reken-
model ingevoerde objecten en bodemvlakken is gegeven in bijlage 2.1/2.2 (figuren). 
 
5.5 Geluidsbronnen 
 
In de bijlage 2 (figuren) is de ligging gegeven van de in het akoestisch rekenmodel opgenomen geluidsbronnen. Een overzicht 
van alle ingevoerde geluidsbronnen met coördinaten, hoogten, maaiveldhoogten, octaafbandspectra, dB(A)-waarden en be-
drijfsduurcorrecties is gegeven in de bijlage 2.3 t/m 2.5. 
 
5.6 Beoordelingsgrootheden 
 
In de HMRI wordt als beoordelingsgrootheid het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) gehanteerd. Deze groot-
heid is gebaseerd op het equivalente geluidsniveau LAeq,T waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidbij-
dragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, 
muziek) en de meteocorrectie. Met behulp van het akoestisch rekenmodel wordt voor iedere geluidsbron het gestandaardi-
seerde immissieniveau Li op de rekenpunten bepaald. Uit het gestandaardiseerde immissieniveau wordt per beoordelings-
periode en per relevante bedrijfstoestand het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau LAeqi,LT bepaald volgens: 
 
 LAeqi,LT = Li - Cb - Cm - Cg 
 
waarin:  Li is het gestandaardiseerde immissieniveau;  
  Cb is de bedrijfsduurcorrectieterm; 
  Cm is de meteocorrectieterm; 
  Cg is de gevelreflectieterm; 
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Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor elke beoordelingsperiode (dag-, avond- of nachtperiode) be-
paald uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus LAri,LT voor de verschillende bedrijfstoestanden. Het 
deelbeoordelingsniveau LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode en voor elke verschillende bedrijfstoestand 
bepaald uit: 
 
 LAri,LT = LAeqi,LT + Kx 

 
waarin:  LAeqi,LT is het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau voor elke afzonderlijke bedrijfstoestand; 

Kx  is een straffactor voor tonaal geluid (K1 = 5 dB), impulsgeluid (K2 = 5 dB) of muziekgeluid (K3 = 10 dB). 
 
De beoordeling van kortstondig voorkomende geluiden vindt plaats aan de hand van het maximale A-gewogen geluidsniveau 
LAmax. Het maximale geluidsniveau is de hoogste aflezing in de meterstand “Fast” verminderd met de meteocorrectieterm 
Cm. 

 
Beoordeling en berekening tonaal geluid achteruitrij-signaleringen 
 
Een discussiepunt is de beoordeling van tonaliteit bij het achteruitrijden van vrachtwagens en/of bestelwagens. Bij formele 
toepassing van de Handleiding 1999 moet de straffactor K1 = 5 dB worden toegekend op het langtijdgemiddeld deelgeluids-
niveau per bedrijfstoestand, indien van toepassing. In de Handleiding 1999 wordt in Module D (bijlagen) een aantal voor-
beelden gegeven aangaande het toepassen van strafcorrecties (tonaal/impuls) in relatie tot de te onderscheiden bedrijfstoe-
standen. De voorbeelden zijn eenduidig interpreteerbaar en van toepassing op industriële geluidsbronnen met duidelijk om-
schreven bedrijfstijden. Op pagina 192 van de Handleiding wordt in de derde alinea gesteld: 
 
“N.B. Het kan voorkomen dat bij zeer complexe situaties de exacte tijden dat een bedrijfstoestand van een tonale bron en overige bronnen 
optreedt, niet bekend zijn. In een dergelijke situatie dient bij het bepalen van het beoordelingsniveau de toeslag met gezond verstand te worden 
toegepast”. 
 
De exacte tijdstippen waarop het achteruitrijden van vrachtwagens met signalering plaatsvindt, zijn niet bekend. Ook het 
samengaan met andere niet stationaire of mobiele geluidsbronnen is uit de aard niet op voorhand aan te geven. Om de 
berekeningen exact volgens de Handleiding 1999 uit te voeren, zou een onderverdeling in bedrijfstoestanden moeten wor-
den gemaakt, waarbij het achteruitrijden van vrachtwagens met signalering en overige bronnen als bedrijfstoestand wordt 
beschouwd en alleen overige bronnen. Daarbij zou dan ook een inschatting moeten worden gemaakt van de gelijktijdigheid 
van signalering/overige bronnen. Omdat deze inschatting op voorhand niet goed kan worden gegeven, en omdat het be-
schouwen van slechts één bedrijfstoestand met een straffactor K1 = 5 dB op de totale geluidsniveaus niet overeenkomstig de 
werkelijkheid is, is de in het voorgaan aangegeven werkwijze gevolgd, waarbij het achteruitrijden van vrachtwagens als af-
zonderlijke bedrijfstoestand wordt gezien met straffactor K1 = 5 dB op alleen deze geluidsbron. In het akoestisch rekenmodel 
voor de Aldi Denekamp is dit verdisconteerd door de geluidsbronnen voor het manoeuvreren van vrachtwagens met 5 dB te 
verhogen. Daarbij is er vanuit gegaan dat de achteruitrijsignalering in de meeste gevallen geen invloed heeft op het breed-
bandig bronvermogen. 
 
 

6. BEREKENINGSRESULTATEN 

6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
 
In bijlage 3.1 is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT invallend op de in het 
akoestisch rekenmodel ingevoerde reken-/toetspunten. Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 6.1. 
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Tabel 6.1: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
waarneempunt en omschrijving Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Van der Heijdenstraat 111 41 38 18 

2 Van der Heijdenstraat 131 45 40 21 

3 Van der Heijdenstraat 151 45 40 21 

4 Van der Heijdenstraat 191 45 41 23 

5 Van der Heijdenstraat 231 42 38 22 

6 Van der Heijdenstraat 271 36 35 14 

7 Nordhornsestraat 141 51 45 31 

8 Nordhornsestraat 91 50 41 21 

9 Nordhornsestraat 71 49 40 18 

10 Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)2 50 39 19 

11 Nordhornsestraat 3B (bovenwoning)2 49 37 19 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m. 

2 Voor de bovenwoningen is uitgegaan van een waarneemhoogte ho = +5,0 m in de dag-/avond-/nachtperiode. 
 
6.2 Maximale geluidsniveaus 
 
In bijlage 3.3 is een overzicht gegeven van de berekende maximale geluidsniveaus LAmax invallend op de in het akoestisch 
rekenmodel ingevoerde reken-/toetspunten. Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 6.2. 
 
Tabel 6.2: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde maximale geluidniveaus LAmax 

waarneempunt en omschrijving maximale geluidniveaus LAmax in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Van der Heijdenstraat 111 61 64 -- 

2 Van der Heijdenstraat 131 65 64 -- 

3 Van der Heijdenstraat 151 66 65 -- 

4 Van der Heijdenstraat 191 65 65 -- 

5 Van der Heijdenstraat 231 62 61 -- 

6 Van der Heijdenstraat 271 57 59 -- 

7 Nordhornsestraat 141 73 72 -- 

8 Nordhornsestraat 91 74 65 -- 

9 Nordhornsestraat 71 75 63 -- 

10 Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)2 76 62 -- 

11 Nordhornsestraat 3B (bovenwoning)2 73 60 -- 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m. 

2 Voor de bovenwoningen is uitgegaan van een waarneemhoogte ho = +5,0 m in de dag-/avond-/nachtperiode. 
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6.3 Indirecte hinder 
 
In figuur 6.1 is een overzicht gegeven van de berekende indirecte hinder. Voor personenauto’s is uitgegaan van 50% verdeling 
van het aantal in beide rijrichtingen en een bronsterkte van LW = 89 dB(A). Voor vrachtwagens geldt dat deze van en naar de 
rotonde in noordelijke richting rijden. Voor de bronsterkte op de openbare weg is uitgegaan van LW = 105 dB(A). 
Figuur 6.1: rekenmodel en berekeningsresultaten indirecte hinder 
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7. BESPREKING RESULTATEN/CONCLUSIE 

7.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
 
Uit tabel 6.1 blijkt dat de VNG-richtwaarde van 45 en 40 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in respectie-
velijk de avond- en nachtperiode niet wordt overschreden. De berekende niveaus zijn vanuit de VNG-systematiek daarmee 
aanvaardbaar voor de avond- en nachtperiode. 
 
In de dagperiode wordt de richtwaarde van 50 dB(A) overschreden ter plaatse van de woningen Nordhornsestraat 14. Uit 
bijlage 3.1 blijkt dat op deze waarneempunten de bijdrage in eerste instantie wordt bepaald door bezoekersverkeer (Nord-
hornsestraat 14) en de vrachtwagens vanwege bevoorrading, met name de achteruitrijsignalering en het feit dat in deze 
bijdrage een correctie voor tonaal geluid is meegenomen. 
 
Voor de woning Nordhornsestraat 14 geldt dat het geluid vanwege het parkeerterrein in de dagperiode kan worden afge-
schermd door op de erfgrens een scherm te plaatsen.  
 
Figuur 7.1: situering mogelijk geluidscherm t.b.v. de woning Nordhornsestraat 14 
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In figuur 7.1 is de mogelijke situering weergegeven van een scherm met een hoogte van 1,8 m. Aan de richtwaarden voor 
“gemengd gebied” wordt nu voldaan. De rekenresultaten zijn gegeven in tabel 7.1. 
 
Tabel 7.1: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, situatie met geluidscherm 

waarneempunt en omschrijving Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Van der Heijdenstraat 111 41 38 18 

2 Van der Heijdenstraat 131 45 40 21 

3 Van der Heijdenstraat 151 45 40 21 

4 Van der Heijdenstraat 191 45 41 23 

5 Van der Heijdenstraat 231 42 38 22 

6 Van der Heijdenstraat 271 36 35 14 

7 Nordhornsestraat 141 44 45 31 

8 Nordhornsestraat 91 50 41 21 

9 Nordhornsestraat 71 49 40 18 

10 Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)2 50 39 19 

11 Nordhornsestraat 3B (bovenwoning)2 49 37 19 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m. 

2 Voor de bovenwoningen is uitgegaan van een waarneemhoogte ho = +5,0 m in de dag-/avond-/nachtperiode. 
 
7.2 Maximale geluidniveaus 
 
Voor wat betreft de maximale geluidniveaus geldt dat ter plaatse van de woningen aan de achterzijde (Van der Heijdenstraat) 
er wordt voldaan aan de richtwaarden van 70 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de avondperiode. 
 
Overschrijdingen van de richtwaarden zijn er voor de woningen aan de Nordhornsestraat. Bij de woningen aan de overzijde 
van de Nordhornsestraat wordt dit met name veroorzaakt door het wegrijden van vrachtwagens en/of laad-/losactviteiten 
(waaronder het wegrijden van vrachtwagens). Behalve een beheersmaatregel om zo rustig mogelijk te werken en weg te 
rijden zijn er geen geluidreducerende maatregelen mogelijk; een geluidscherm is praktisch en stedebouwkundig niet in te 
passen. In het kader van de toetsing aan het Activiteitenbesluit kunnen maximale geluidniveaus vanwege laad-/losactivitei-
ten in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten. In de ruimtelijke beoordeling kan daarbij worden aangesloten. De 
maximale geluidniveaus vanwege passerend wegverkeer zullen daarnaast ook nog gelijk of hoger zijn omdat het passerend 
wegverkeer op dezelfde afstand de woningen passeert als het (vracht)verkeer van en naar de supermarkt. Elektrische be-
voorrading behoort voor Aldi Denekamp niet tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt al gewerkt met moderne, stillere vracht-
wagens. 
 
Voor de woning Nordhornsestraat 14 zijn de maximale geluidniveaus vanwege het dichtslaan van portieren maatgevend. De 
overschrijding van de richt-/grenswaarde kan in de dagperiode teniet worden gedaan door het scherm te plaatsen volgens 
figuur 7.1. In de avondperiode is dit niet mogelijk vanwege de beoordelingshoogte van ho = +5,0 m (en er dan een relatief 
hoog scherm moet worden geplaatst). Door Aldi wordt een beheersmaatregel (bijvoorbeeld parkeerbeugels) doorgevoerd 
dat de parkeervakken naast de woning Nordhornsestraat 14 in de avondperiode niet worden gebruikt. De berekende maxi-
male geluidniveaus voor deze situatie en met geluidscherm zijn gegeven in bijlage 3.4 en samengevat in tabel 7.2. 
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Tabel 7.2: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde maximale geluidniveaus LAmax, situatie met geluidscherm 
waarneempunt en omschrijving maximale geluidniveaus LAmax in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Van der Heijdenstraat 111 61 64 -- 

2 Van der Heijdenstraat 131 65 64 -- 

3 Van der Heijdenstraat 151 66 65 -- 

4 Van der Heijdenstraat 191 65 65 -- 

5 Van der Heijdenstraat 231 62 61 -- 

6 Van der Heijdenstraat 271 57 59 -- 

7 Nordhornsestraat 141 68 59 -- 

8 Nordhornsestraat 91 74 57 -- 

9 Nordhornsestraat 71 75 56 -- 

10 Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)2 76 54 -- 

11 Nordhornsestraat 3B (bovenwoning)2 73 56 -- 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m. 

2 Voor de bovenwoningen is uitgegaan van een waarneemhoogte ho = +5,0 m in de dag-/avond-/nachtperiode. 
 
7.3 Indirecte hinder 
 
Uit figuur 6.1 blijkt dat de algemene voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor indirecte hinder wordt over-
schreden, maar dat er wel wordt voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. De hoogst berekende waarde 
bedraagt 55 dB(A) etmaalwaarde. Uitgaande van een minimaal aanwezige geluidwering van 20 dB(A) bij bestaande wonin-
gen, wordt voldaan aan de binnenwaarde van 35 dB(A). 
 
7.4 Samenvattend 
 
Het realiseren van de nieuw Aldi Denekamp is akoestisch gezien inpasbaar. Door op de erfgrens met de woning Nordhornse-
straat 14 een geluidafscherming te plaatsen, kan de mogelijk hinder worden beperkt en wordt er voldaan aan de VNG-richt-
waarde van 50/45/40 dB(A). Door de korte afstand tot omliggende woningen kan er niet worden voldaan aan de ambitie-
waarde van 45 dB(A) uit het gemeentelijk geluidbeleid, maar wordt de bovengrens van 55 dB(A) niet overschreden. Daarmee 
wordt voldaan aan de bandbreedte uit het geluidbeleid. Ook is aandacht besteed aan het geluid vanwege laden/lossen (ge-
luidbeleid) door een inpandige laad-/loslocatie te realiseren. 
 
Door de afscherming naar de woning Nordhornsestraat 14 en de naast die woning gelegen parkeervakken in de avondperiode 
niet te laten gebruiken, kan worden voldaan aan de grenswaarden voor maximale geluidniveaus. In de dagperiode worden 
maximale geluidniveaus veroorzaakt door laad-/losactiviteiten, waaronder bevoorradingsverkeer. Aansluitend op de beoor-
deling in het kader van het Activiteitenbesluit kunnen maximale geluidniveaus buiten beschouwing worden gelaten. 
 
De hoogste maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door aankomende en vertrekkende vrachtwagens en zijn vergelijk-
baar met de maximale geluidniveaus door het overige wegverkeer. 



BIJLAGEN





Bijlage 1: begrippen 
 
Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargeno-
men, ten opzichte van een referentiedruk van 20.10-5 Pa. 
 
Equivalent geluidsniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het 
ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid. 
 
Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 
 
Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, 
gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde 
geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron. 
 
Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij 
een meteoraamgemiddelde geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie. 
 
Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekge-
luid. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde 
deelbeoordelingsniveaus. 
 
Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A):  de 
hoogste van de volgende drie waarden: 
- LAr,LT over de dagperiode; 
- LAr,LT over de avondperiode + 5; 
- LAr,LT over de nachtperiode + 10. 
 
Europese dosismaat Lden in dB(A):  gewogen gemiddelde van het geluidsniveau in de dagperiode, 
avondperiode en nachtperiode. 
 
Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 
 
Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 
 
Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 
 
Maximaal geluidsniveau (piekgeluidsniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidsni-
veau, meterstand “fast” gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 
 
Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald. 
 
Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden 
kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 
 
Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen. 
 
Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht 
plaatsvindt. 
 
Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan 
die waarvan het geluidsniveau wordt bepaald. 
Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidsbelasting vanwege 
dit terrein niet wordt overschreden. 







Bijlage 2.3: ingevoerde puntbronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

1 gesloten overheaddeur laden/lossen     265312,28     488847,25     2,67      2,67      0,00
2 koelinstallaties op dak     265312,44     488834,78     1,00      1,00      5,00
3 ventilatie dak     265314,82     488796,98     1,00      1,00      5,00
4 ventilatie dak     265278,69     488794,20     1,00      1,00      5,00
5 gesloten overheaddeur laden/lossen Lmax     265310,96     488845,41     2,67      2,67      0,00

6 wegrijden vrachtwagens Lmax     265310,27     488848,93     2,67      2,67      0,00
11 dichtslaan autoportieren     265322,41     488852,86     0,80      0,80      0,00
12 dichtslaan autoportieren     265328,72     488849,58     0,80      0,80      0,00
13 dichtslaan autoportieren     265334,77     488845,92     0,80      0,80      0,00
14 dichtslaan autoportieren     265340,20     488842,66     0,80      0,80      0,00

15 dichtslaan autoportieren     265345,60     488839,62     0,80      0,80      0,00
16 dichtslaan autoportieren     265347,90     488822,42     0,80      0,80      0,00
17 dichtslaan autoportieren     265343,67     488816,67     0,80      0,80      0,00
18 dichtslaan autoportieren     265349,41     488804,82     0,80      0,80      0,00
19 dichtslaan autoportieren     265345,02     488794,59     0,80      0,80      0,00

20 dichtslaan autoportieren     265341,70     488790,45     0,80      0,80      0,00
21 dichtslaan autoportieren     265334,21     488781,71     0,80      0,80      0,00
22 dichtslaan autoportieren     265317,99     488772,20     0,80      0,80      0,00
31 nesten winkelwagens     265289,08     488782,75     0,80      0,80      0,00
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Bijlage 2.3: ingevoerde puntbronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hdef. Type Richt. Hoek Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A)

1 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  12,503 -- --  1,5003 --
2 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000  59,979  25,003 12,0000  2,3992
3 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000  50,003 -- 12,0000  2,0001
4 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000  50,003 -- 12,0000  2,0001
5 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  12,503 -- --  1,5003 --

6 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 -- -- 12,0000 --
11 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
12 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
13 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
14 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000

15 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
16 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
17 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
18 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
19 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000

20 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
21 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
22 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
31 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 100,000 100,000 -- 12,0000  4,0000
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Bijlage 2.3: ingevoerde puntbronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Tb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k

1 --   9,03 -- --   33,90   39,40   53,10   57,10   62,00   65,10   66,00   63,30
2  2,0003   0,00   2,22   6,02   47,90   54,80   59,40   66,40   69,80   70,00   67,20   60,60
3 --   0,00   3,01 --   33,40   51,20   60,20   67,20   70,20   69,20   66,70   62,20
4 --   0,00   3,01 --   33,40   51,20   60,20   67,20   70,20   69,20   66,70   62,20
5 --   9,03 -- --   74,40   85,20   99,10  101,40  101,00  101,70   95,80   88,60

6 --   0,00 -- --   56,00   80,60   92,30  102,20  102,60  102,40   97,30   96,10
11 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
12 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
13 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
14 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00

15 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
16 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
17 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
18 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
19 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00

20 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
21 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
22 --   0,00   0,00 --   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40   92,50   89,00
31 --   0,00   0,00 --   52,00   82,20   91,00   95,10   99,70  103,40  100,70   93,70
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Bijlage 2.3: ingevoerde puntbronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 8k Lwr Totaal

1   54,80   70,78
2   52,90   75,02
3   55,20   75,04
4   55,20   75,04
5   76,80  107,34

6   83,90  108,04
11   87,60  100,07
12   87,60  100,07
13   87,60  100,07
14   87,60  100,07

15   87,60  100,07
16   87,60  100,07
17   87,60  100,07
18   87,60  100,07
19   87,60  100,07

20   87,60  100,07
21   87,60  100,07
22   87,60  100,07
31   86,80  107,03
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

1 manoeuvreren personenauto's (13 vakken)     265347,57     488835,02     0,75      0,75      0,00
2 manoeuvreren personenauto's (11 vakken)     265338,76     488824,72     0,75      0,75      0,00
3 manoeuvreren personenauto's (11 vakken)     265352,17     488824,21     0,75      0,75      0,00
4 manoeuvreren personenauto's (14 vakken)     265332,82     488805,73     0,75      0,75      0,00
5 manoeuvreren personenauto's (10 vakken)     265323,10     488792,40     0,75      0,75      0,00

6 manoeuvreren personenauto's (2 vakken)     265315,76     488777,45     0,75      0,75      0,00
11 rijden winkelwagentjes     265337,72     488833,43     0,50      0,50      0,00
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hdef. TypeLw Oppervlak Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

1 Eigen waarde True           168,94   4,256   1,099 --  0,5107  0,0440 --
2 Eigen waarde True           152,57   3,597   0,951 --  0,4317  0,0380 --
3 Eigen waarde True           158,83   3,597   0,951 --  0,4317  0,0380 --
4 Eigen waarde True           195,53   4,581   1,199 --  0,5498  0,0480 --
5 Eigen waarde True           142,85   3,273   0,849 --  0,3928  0,0340 --

6 Eigen waarde True            35,15   0,658   0,175 --  0,0789  0,0070 --
11 Eigen waarde True          2120,31  59,841  15,631 --  7,1809  0,6253 --
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k

1  13,71  19,59 --   5,0   5,0   30,12   40,12   47,12   52,12   57,12   59,12
2  14,44  20,22 --   5,0   5,0   30,57   40,57   47,57   52,57   57,57   59,57
3  14,44  20,22 --   5,0   5,0   30,39   40,39   47,39   52,39   57,39   59,39
4  13,39  19,21 --   5,0   5,0   29,49   39,49   46,49   51,49   56,49   58,49
5  14,85  20,71 --   5,0   5,0   30,85   40,85   47,85   52,85   57,85   59,85

6  21,82  27,57 --   5,0   5,0   36,94   46,94   53,94   58,94   63,94   65,94
11   2,23   8,06 --   5,0   5,0   17,64   16,84   23,04   28,34   30,24   36,44
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k

1   60,12   55,12   47,12   64,72   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
2   60,57   55,57   47,57   65,17   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
3   60,39   55,39   47,39   64,99   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
4   59,49   54,49   46,49   64,09   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
5   60,85   55,85   47,85   65,45   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40

6   66,94   61,94   53,94   71,54   52,40   62,40   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40
11   40,94   42,24   45,94   48,74   50,90   50,10   56,30   61,60   63,50   69,70   74,20
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

1   77,40   69,40   87,00
2   77,40   69,40   87,00
3   77,40   69,40   87,00
4   77,40   69,40   87,00
5   77,40   69,40   87,00

6   77,40   69,40   87,00
11   75,50   79,20   82,00
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Bijlage 2.5: ingevoerde mobiele bronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n

1 rijden personenauto's 100% Polylijn     265301,14     488766,42     265305,12     488858,19
2 achteruitrijden vrachtwagens Polylijn     265311,89     488846,91     265288,76     488833,36
3 wegrijden vrachtwagens Polylijn     265321,30     488878,90     265311,98     488847,83
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Bijlage 2.5: ingevoerde mobiele bronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

1     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75           135,12    575     50 --
2     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00            34,22      3 -- --
3     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00            36,01      3 -- --
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Bijlage 2.5: ingevoerde mobiele bronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250

1   16,36   22,20 --  10   5,00          28   47,40   62,40   69,40   74,40
2   36,12 -- --   5   5,00           7   67,70   85,40   85,30   91,60
3   36,48 -- --   5   5,00           8   62,70   80,40   80,30   86,60
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Bijlage 2.5: ingevoerde mobiele bronnenAldi Denekamp

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

1   79,40   81,40   82,40   77,40   69,40   87,00
2   94,50  102,90  103,30   92,80   84,90  106,82
3   89,50   97,90   98,30   87,80   79,90  101,82
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Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: eindmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 1,50 41,0 35,5 16,7 41,0 60,8
1_B Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 5,00 43,2 37,8 18,3 43,2 61,0
10_A Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 1,50 50,3 38,4 17,5 50,3 85,3
10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 50,2 39,1 19,2 50,2 84,9
11_A Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 1,50 48,9 34,7 17,0 48,9 84,5

11_B Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 5,00 49,0 36,6 18,8 49,0 84,2
2_A Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 1,50 44,5 38,9 18,3 44,5 63,3
2_B Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 5,00 46,0 40,4 21,1 46,0 63,1
3_A Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 1,50 44,8 39,3 18,4 44,8 62,2
3_B Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 5,00 45,6 40,2 21,3 45,6 61,7

4_A Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 1,50 44,9 39,3 21,4 44,9 65,3
4_B Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 5,00 46,6 41,0 22,9 46,6 66,3
5_A Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 1,50 41,5 36,0 18,6 41,5 61,9
5_B Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 5,00 43,8 38,2 21,7 43,8 64,5
6_A Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 1,50 36,4 31,0 7,7 36,4 57,1

6_B Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 5,00 40,2 34,7 14,4 40,2 58,6
7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 50,7 44,6 24,7 50,7 76,8
7_B Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 5,00 50,9 44,9 30,6 50,9 76,8
8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 50,0 39,9 18,0 50,0 84,5
8_B Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 5,00 50,3 40,9 20,5 50,3 84,2

9_A Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 1,50 48,9 38,8 16,1 48,9 83,3
9_B Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 5,00 49,1 39,6 18,3 49,1 83,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: eindmodel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 7_A - Nordhornsestraat 14
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 50,7 44,6 24,7 50,7 76,8

1 rijden personenauto's 100% 265301,14 488766,42 0,75 47,9 42,0 -- 47,9 64,5
1 manoeuvreren personenauto's (13 vakken) 265347,57 488835,02 0,75 44,2 38,3 -- 44,2 57,9
11 rijden winkelwagentjes 265337,72 488833,43 0,50 42,9 37,1 -- 42,9 45,3
2 koelinstallaties op dak 265312,44 488834,78 1,00 30,7 28,5 24,7 34,7 31,9
3 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265352,17 488824,21 0,75 28,4 22,6 -- 28,4 45,0

3 ventilatie dak 265314,82 488796,98 1,00 23,3 20,2 -- 25,2 26,2
4 manoeuvreren personenauto's (14 vakken) 265332,82 488805,73 0,75 25,8 20,0 -- 25,8 42,3
2 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265338,76 488824,72 0,75 22,1 16,4 -- 22,1 38,1
5 manoeuvreren personenauto's (10 vakken) 265323,10 488792,40 0,75 17,4 11,5 -- 17,4 35,6
4 ventilatie dak 265278,69 488794,20 1,00 14,3 11,3 -- 16,3 17,9

6 manoeuvreren personenauto's (2 vakken) 265315,76 488777,45 0,75 1,9 -3,9 -- 1,9 27,3
1 gesloten overheaddeur laden/lossen 265312,28 488847,25 2,67 16,0 -- -- 16,0 25,0
2 achteruitrijden vrachtwagens 265311,89 488846,91 1,00 36,9 -- -- 36,9 74,5
3 wegrijden vrachtwagens 265321,30 488878,90 1,00 34,8 -- -- 34,8 72,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: eindmodel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Nordhornsestraat 5B (bovenwoning)
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 50,2 39,1 19,2 50,2 84,9

2 achteruitrijden vrachtwagens 265311,89 488846,91 1,00 48,0 -- -- 48,0 84,2
1 rijden personenauto's 100% 265301,14 488766,42 0,75 43,6 37,8 -- 43,6 60,0
3 wegrijden vrachtwagens 265321,30 488878,90 1,00 40,3 -- -- 40,3 76,8
1 manoeuvreren personenauto's (13 vakken) 265347,57 488835,02 0,75 33,7 27,8 -- 33,7 47,4
11 rijden winkelwagentjes 265337,72 488833,43 0,50 32,3 26,5 -- 32,3 34,6

4 ventilatie dak 265278,69 488794,20 1,00 29,0 25,9 -- 30,9 29,4
1 gesloten overheaddeur laden/lossen 265312,28 488847,25 2,67 28,9 -- -- 28,9 38,0
3 ventilatie dak 265314,82 488796,98 1,00 28,6 25,5 -- 30,5 28,8
2 koelinstallaties op dak 265312,44 488834,78 1,00 25,2 23,0 19,2 29,2 25,2
3 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265352,17 488824,21 0,75 24,1 18,3 -- 24,1 39,2

2 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265338,76 488824,72 0,75 19,7 14,0 -- 19,7 34,2
4 manoeuvreren personenauto's (14 vakken) 265332,82 488805,73 0,75 16,3 10,5 -- 16,3 30,7
5 manoeuvreren personenauto's (10 vakken) 265323,10 488792,40 0,75 13,6 7,7 -- 13,6 29,8
6 manoeuvreren personenauto's (2 vakken) 265315,76 488777,45 0,75 6,6 0,8 -- 6,6 30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: eindmodel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 8_A - Nordhornsestraat 9
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 50,0 39,9 18,0 50,0 84,5

3 wegrijden vrachtwagens 265321,30 488878,90 1,00 45,5 -- -- 45,5 82,0
1 rijden personenauto's 100% 265301,14 488766,42 0,75 45,0 39,1 -- 45,0 62,2
2 achteruitrijden vrachtwagens 265311,89 488846,91 1,00 44,2 -- -- 44,2 80,8
1 manoeuvreren personenauto's (13 vakken) 265347,57 488835,02 0,75 33,8 27,9 -- 33,8 49,5
11 rijden winkelwagentjes 265337,72 488833,43 0,50 33,0 27,1 -- 33,0 37,3

1 gesloten overheaddeur laden/lossen 265312,28 488847,25 2,67 28,0 -- -- 28,0 37,1
4 ventilatie dak 265278,69 488794,20 1,00 25,3 22,2 -- 27,2 28,8
2 koelinstallaties op dak 265312,44 488834,78 1,00 24,0 21,8 18,0 28,0 25,8
3 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265352,17 488824,21 0,75 21,1 15,3 -- 21,1 38,9
3 ventilatie dak 265314,82 488796,98 1,00 19,3 16,3 -- 21,3 22,7

4 manoeuvreren personenauto's (14 vakken) 265332,82 488805,73 0,75 14,4 8,6 -- 14,4 31,5
2 manoeuvreren personenauto's (11 vakken) 265338,76 488824,72 0,75 14,3 8,5 -- 14,3 32,0
5 manoeuvreren personenauto's (10 vakken) 265323,10 488792,40 0,75 7,7 1,8 -- 7,7 26,3
6 manoeuvreren personenauto's (2 vakken) 265315,76 488777,45 0,75 0,9 -4,9 -- 0,9 26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.2: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausAldi Denekamp
situatie met geluidscherm

Rapport: Resultatentabel
Model: eindmodel met scherm 1,8 m

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 1,50 41,0 35,5 16,7 41,0 60,8
1_B Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 5,00 43,3 37,8 18,3 43,3 61,0
10_A Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 1,50 50,3 38,4 17,5 50,3 85,3
10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 50,2 39,1 19,2 50,2 84,9
11_A Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 1,50 48,9 34,7 17,0 48,9 84,5

11_B Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 5,00 49,0 36,7 18,8 49,0 84,2
2_A Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 1,50 44,5 38,9 18,3 44,5 63,3
2_B Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 5,00 46,0 40,4 21,1 46,0 63,1
3_A Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 1,50 44,8 39,3 18,4 44,8 62,2
3_B Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 5,00 45,6 40,2 21,3 45,6 61,7

4_A Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 1,50 44,9 39,3 21,4 44,9 65,3
4_B Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 5,00 46,6 41,0 22,9 46,6 66,3
5_A Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 1,50 41,5 36,0 18,6 41,5 61,9
5_B Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 5,00 43,8 38,2 21,7 43,8 64,5
6_A Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 1,50 36,4 31,0 7,7 36,4 57,1

6_B Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 5,00 40,2 34,7 14,4 40,2 58,6
7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 43,9 37,6 24,7 43,9 73,7
7_B Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 5,00 50,7 44,8 30,6 50,7 76,8
8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 50,0 39,9 18,0 50,0 84,5
8_B Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 5,00 50,3 40,9 20,5 50,3 84,2

9_A Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 1,50 48,9 38,8 16,1 48,9 83,3
9_B Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 5,00 49,1 39,6 18,3 49,1 83,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.3: maximale geluidniveausAldi Denekamp

Rapport: Resultatentabel
Model: eindmodel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximale geluidniveaus

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

1_A Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 1,50 61,2 61,2 --
1_B Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 5,00 64,0 64,0 --
10_A Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 1,50 75,7 61,5 --
10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 75,6 62,2 --
11_A Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 1,50 73,2 57,7 --

11_B Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 5,00 73,1 59,6 --
2_A Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 1,50 64,6 64,6 --
2_B Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 5,00 64,2 64,2 --
3_A Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 1,50 66,4 66,4 --
3_B Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 5,00 65,3 65,3 --

4_A Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 1,50 65,1 65,1 --
4_B Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 5,00 64,9 64,9 --
5_A Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 1,50 61,6 61,6 --
5_B Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 5,00 61,3 61,3 --
6_A Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 1,50 56,6 56,6 --

6_B Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 5,00 58,7 58,7 --
7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 72,7 72,7 --
7_B Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 5,00 71,9 71,9 --
8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 73,6 64,5 --
8_B Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 5,00 73,6 65,0 --

9_A Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 1,50 74,6 62,0 --
9_B Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 5,00 74,5 62,6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.4: maximale geluidniveausAldi Denekamp
situatie met geluidscherm

Rapport: Resultatentabel
Model: eindmodel met scherm 1,8 m

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximale geluidniveaus

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

1_A Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 1,50 61,2 61,2 --
1_B Van der Heijdenstraat 11 265329,71 488737,79 5,00 64,0 64,0 --
10_A Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 1,50 75,7 49,0 --
10_B Nordhornsestraat 5B (bovenwoning) 265294,71 488857,36 5,00 75,6 53,5 --
11_A Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 1,50 73,2 54,0 --

11_B Nordhornsestraat 3B (bovenwoning) 265285,79 488848,33 5,00 73,1 55,7 --
2_A Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 1,50 64,6 64,6 --
2_B Van der Heijdenstraat 13 265360,23 488773,28 5,00 64,2 64,2 --
3_A Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 1,50 66,4 66,4 --
3_B Van der Heijdenstraat 15 265363,71 488777,47 5,00 65,3 65,3 --

4_A Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 1,50 65,1 65,1 --
4_B Van der Heijdenstraat 19 265367,16 488794,63 5,00 64,9 64,9 --
5_A Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 1,50 61,6 61,6 --
5_B Van der Heijdenstraat 23 265381,27 488805,89 5,00 61,3 61,3 --
6_A Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 1,50 56,6 56,6 --

6_B Van der Heijdenstraat 27 265384,18 488826,44 5,00 58,7 58,7 --
7_A Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 1,50 68,1 54,5 --
7_B Nordhornsestraat 14 265339,18 488853,62 5,00 71,9 59,5 --
8_A Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 1,50 73,6 53,9 --
8_B Nordhornsestraat 9 265305,22 488873,29 5,00 73,6 56,5 --

9_A Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 1,50 74,6 53,1 --
9_B Nordhornsestraat 7 265298,99 488865,96 5,00 74,5 55,5 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2  Beplantingsplan

  bestemmingsplan Denekamp, Aldi Eurowerft       447
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