
 

 

 

Inhoudsopgave bijlagen bij de toelichting bestemmingsplan 

‘Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden’ 

 

1. Advies Kwaliteitscommissie d.d. 9 oktober 2006; 

2. Verzoek aan GS en standpunt GS inzake toepassing hardheidsclausule 

‘Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg; 

3. Advies Kwaliteitscommissie d.d. 27-10-2017; 

4. Beleidsnotitie spuitcirkels gemeente Eijsden-Margraten (oktober 2013); 

5. Verkennend bodemonderzoek Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden, Aelmans 

Eco BV, rapportnummer 07-03087/V/E/HW; 

6. Historisch vooronderzoek en aanvullend asbestonderzoek (Aelmans Eco 

BV, rapportnummer E154966.001) 

7. Akoestisch onderzoek wegverkeer en railverkeer, Windmill, 

rapportnummer P2015.287-01.02; 

8. Rapport ‘Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door 

boomgaard bespuitingen’, Plant Research International, mei 2015; 

9. Rapport 21620232.R02 Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden, Locatiespecifiek 

onderzoek spuitzone, SPA Ingenieurs, d.d. 1-8-2016; 

10. Rapport 21620461.R02 Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden, Locatiespecifiek 

onderzoek spuitzone - actualisatie, SPA Ingenieurs, d.d. 8-1-2017; 

11. Archeologisch onderzoek Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden (Archeopro); 

12. Samenvatting melding digitale watertoets Waterschap Roer en Overmaas; 

13. Ingekomen zienswijzen en Nota van zienswijzen. 

 



 

Bijlage 1 

 

 

 

 











 

Bijlage 2 

 

 

 

 

















 

Bijlage 3 

 

 

 

 



Kwaliteitscommissie gemeente Eijsden-Margraten 2016 
 

Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden 

OMSCHRIJVING ONDERWERP        

Advies van de Kwaliteitscommissie Eijsden-Margraten aan het college van burgemeester en 

wethouders van Eijsden-Margraten ten aanzien van het voorgenomen plan van de heer Van 

Aubel voor het realiseren van vier woningen aan de Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden.  

VERGADERDATUM 18 oktober 2016.    Eerste behandeling.    

AANWEZIG de heren:                                                       

B. Houben   commissielid                                    

G. Limpens  commissielid                                    

M. van de Berg commissielid en dorpsbouwmeester Eijsden-Margraten          

J. Rutten   plan- en GKM-coördinator gemeente Eijsden-Margraten                    

R. Goossens  ambtelijk secretaris van de commissie 

VOORLIGGENDE BESCHEIDEN 

1. Toelichting bestemmingsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden 
2. Regels bestemmingsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden 
3. Verbeelding bestemmingsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden 
4. Landschappelijke inpassingsplan Pouderoyen 24-12-2015 

                                                                                                                                                                                              

BEOORDELINGSCRITERIA                          

Het plan is op zichzelf als in verband met de omgeving of te verwachten ontwikkeling 

daarvan getoetst aan de criteria van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 

2013.                                      

Op grond van het reglement heeft de commissie de taak om advies uit te brengen waarbij 

met name gelet wordt op, wat de aanvraag betreft, de locatie, de situering op de kavel, de 

maat en schaal in relatie tot de directe omgeving en wat de kwaliteitsverbetering betreft, een 

t.a.v. de inhoud en omvang in verhouding tot de aanvraag gepaste kwaliteitsverbetering.   

ADVIES VAN DE COMMISSIE         

Vooraf 
De provinciale Kwaliteitscommissie heeft op grond van het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) 
op 9 oktober 2006 een positief advies gegeven met betrekking tot het bouwen van de vier 
woningen ter plaatse. Zoals in paragraaf 4.4.1 van de toelichting van het bestemmingsplan 
Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden is aangegeven heeft de gemeentelijke Kwaliteitscommissie 
in de vergadering van 29 september 2015 kennisgenomen van het advies uit 2006 en 
ingestemd met het voorgenomen plan. Dit is niet vastgelegd in een formeel advies. 
 
Zoals aangegeven in het gemeentelijke verweerschrift met betrekking tot het bp. 
Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden, kenmerk 201602007/1/R1, is aan de gemeentelijke 
commissie verzocht alsnog een schriftelijke advies uit te brengen. 
     
 



Advies 
Op basis van het voorliggende landschappelijke inpassingsplan is gekeken naar de 
voorgestelde groene inpassingen. 
 
Straatzijde 
De aan de voorzijde (straatzijde) opgenomen beukenhagen van 1.00 m worden als passend 
gezien in de omgeving, alsook in relatie tot de gepositioneerde woningen. De open structuur 
binnen het lint blijft gehandhaafd. De hagen zorgen voor een nette en authentieke uitstraling 
van de bouwpercelen.  
Door aan de zijkant richting de achterzijde van het perceel de landschappelijke haag te 
verhogen naar 2.00 m wordt de landschappelijke inpassing afgerond. Tevens wordt er door 
het opnemen van deze hoogte natuurlijk aangesloten bij de nieuwe(hogere) 
aanplant/inpassing aan de achterzijde van de percelen. 
 
Achterzijde 
Om de drift van de gewasbestrijdingsmiddelen tegen te gaan wordt er een 
dubbelgaashekwerk met wintergroene beplanting opgericht aan de achterzijde van de 
bouwpercelen. De gashekwerken die nodig zijn dienen zo snel mogelijk te worden voorzien 
van de voorgestelde (klim)beplanting. De groene klimop (b.v. Hedera helix Hibernica) 
afscherming, gecombineerd met houtwallen aan beide zijden, worden als passend in het 
landschap gezien. Gezien de forse afstand van de straatzijde tot aan de achterzijde van de 
bouwpercelen heeft benodigde hoogte van het voorgestelde beplante gaashekwerk geen 
negatieve invloed op de landschapsbeleving.    
 
De commissie geeft een positief advies over de planvorming op grond van het 
landschappelijke inpassingsplan. 
 
AANVULLING – EXTRA INFORMATIE 
Beeldkwaliteitsplan 
De gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft op 12 juli 2016 een beeldkwaliteitsplan 
vastgesteld voor de vier te bouwen woningen aan de Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden. 
De dorpsbouwmeester van de gemeente, tevens lid van de gemeentelijke 
Kwaliteitscommissie, heeft in de werkgroep gezeten die het beeldkwaliteitsplan heeft 
opgesteld.   
Met het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan wordt de gewenste kwaliteit van de vier 
woningen geborgd. Er wordt beeld verschaft van de woningen, alsook over de gevelopbouw, 
de detaillering, de materialisering, het kleurgebruik, de erfafscheiding en het parkeren. 
Tevens is de ambitie van het plan benoemd en zijn er een aantal inspiratie plaatjes (foto’s) 
opgenomen. Volledigheidshalve is het beeldkwaliteitsplan bijgevoegd (bijlage 1). 
 
Het beeldkwaliteitsplan en het landschappelijke inpassingsplan zorgen gezamenlijk voor de 
borging van de kwaliteit van de vier op te richten woningen.  
 
Tussenuitspraak Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak d.d. 2 augustus 2017 
Naar aanleiding van de tussenuitspraak zijn voor de bouw van de 4 woningen aanpassingen 
gedaan aan de driftreducerende maatregelen (driftafscherming). Door deze aanpassingen 
moet de landschappelijke inpassing worden gewijzigd. 
Na beoordeling van de nieuwe stukken kan de commissie instemmen met voorgestelde 
wijzigingen.  
 
D.d. 27 oktober 2017 
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Notitie spuitcirkels (gewijzigde versie) 
 
1. Inleiding 
Spuitzones of – cirkels rondom nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met name in 
en tegen buitengebieden vormt de laatste jaren nadrukkelijker een 
aangelegenheid, waarmee rekening gehouden moet worden. In geval van 
beroep worden plannen steevast onderuit gehaald indien geen rekening 
hiermee is gehouden. 
 
De gemeente Eijsden-Margraten bevat vele kleine kernen, die aansluiten aan 
de buitengebieden. We krijgen er dan ook veel mee te maken. Denk daarbij 
niet alleen aan grotere plannen  zoals bp Poelveld en bp Heiligerweg, maar 
ook aan kleine ruimtelijke plannen. De uitvoering van vooral kleine plannen 
kunnen vaak geen doorgang vinden omdat de ruimtelijke regeling van de 
spuitcirkel financieel te duur is (denk aan plankosten en 
planschade/compensatie) ofwel anderszins niet uitvoerbaar (bijv betrokken 
perceeleigenaar werkt niet mee) is. 
 
2. Waarom spuitcirkel/-zone? 
Contact met chemische bestrijdingsmiddelen is slecht voor de gezondheid 
van de mens. Dit contact kan plaatsvinden via opname door de huid danwel 
inademing. Teneinde te voorkomen dat een dergelijk contact kan plaatsvinden 
is het wenselijk om een zekere afstand in acht te nemen tussen plaats waar 
chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast (agrarische percelen ) en 
plaats waar mensen gedurende langere tijd kunnen verblijven (zoals woning 
of tuin van woning, camping, zwembad).  
Het contact vindt veelal plaats door afwaaiende nevel, die vrijkomt bij de 
toepassing van bestrijdingsmiddelen. Op akkers en weilanden is normaliter 
nauwelijks sprake van spuitnevel, die de omgeving negatief kan beïnvloeden. 
Dit heeft te maken met het toegepaste spuitsysteem. Dit is anders in de 
fruitteelt (open teelt). In die agrarische sector worden in meer of mindere mate 
de gewassen bespoten. Afhankelijk van de daarbij gebruikte spuitdop ontstaat 
daarbij een fijne of grove spuitnevel. Naar mate de spuitnevel fijner is , is 
verwaaiing sneller en over een grotere afstand mogelijk. Bij hoogstambomen 
dient over een grotere afstand gespoten te worden teneinde de top van de 
bomen te bereiken. Teneinde deze grotere afstand te kunnen behalen dient 
doorgaans met een grovere vloeistofdruppel gespoten te worden. Bij 
laagstambomen wordt veelal met een fijne druppel gespoten omdat het bereik 
minder groot hoeft te zijn alsook ter voorkoming dat residuevorming ontstaat 
op de vruchten. 
 
3. Juridische inbedding spuitcirkel  
Er is geen wetgeving die afstanden voorschrijft, die in acht genomen moeten 
worden tussen locaties, alwaar gespoten kan worden en hiervoor gevoelige 
locaties. Evenmin is er een blauwdruk voorhanden, die beleidsmatig bereikt 
kan worden. Wel is in meerdere uitspraken van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State  aangegeven dat een afstand 
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van 50 m niet onredelijk wordt geacht. Daarbij is overigens niet duidelijk 
waaraan die afstand ontleend is.  
 
Een “spuitvrije” zone dient planologisch geregeld te worden. Wijk je af van 
een afstand van 50 m en dienen in dat kader afschermende voorzieningen 
getroffen te worden dan dient zulks gedetailleerd geregeld te worden.  Denk 
daarbij aan type en situering, instandhouding,  alsook  in acht te nemen 
hoogte. Het afsluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst is niet de 
aangewezen weg (2-wegenleer en handhaafbaarheid). De planologische 
inbedding is met name voor kleine plannen vaak een dure aangelegenheid 
(kosten bestemmingsplan, planschade/afkoopbedrag). Daarnaast kunnen 
plannen geen doorgang vinden omdat de bezitters van de percelen, waar 
chemische bestrijdingsmiddelen planologisch kunnen worden ingezet, 
daaraan geen medewerking verlenen. 
 
4. Opties 
In principe staan er drie opties open 

a. We gaan safe zitten en houden, daar waar relevant, rekening met een 
spuitcirkel van 50 m. Daar waar zulks niet haalbaar is wordt geen 
medewerking aan een gevoelige ruimtelijke ontwikkeling verleend. 
Gevolg: vele plannen kunnen geen doorgang vinden in en aan de rand 
van buitengebieden kunnen geen doorgang vinden. 

b. Daar waar inachtname van een zone/cirkel van 50 m niet mogelijk is 
wordt gekeken of we af kunnen afwijken. Verkleining van de in de 
rechtspraak geaccepteerde afstand wordt mogelijk geacht mits een 
zorgvuldig onderzoek daartoe aanleiding geeft. Alle betrokken 
belangen dienen daarbij aan de orde te komen. In geval van beroep is 
er het risico dat de rechter de afwijking niet accepteert en wordt er 
alsnog een streep door het plan gehaald. 

c. We houden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geen rekening met 
relevant zijnde spuitcirkels. Gevolg: In geval van beroep zal de rechter 
steevast een streep door het plan halen. 

Dat het komt tot een rechterlijke toetsing is afhankelijk van de vraag of 
beroep ingesteld wordt. Immers het goedkeuringsrecht van GS is vervallen 
terwijl een aanwijzing c.q. beroep door het provinciaal bestuur slechts te 
verwachten is indien er strijdigheid bestaat met een provinciaal belang. 
Het getuigt echter niet van een goed ruimtelijk beleid door  als 
gemeentelijke overheid overheidsregels –het realiseren van een goed 
woon- en leefklimaat- structureel aan de kant te zetten 

 
5. Jurisprudentie 
Onderstaand is mbt spuitcirkels een aantal uitspraken weergegeven van de 
ABRvSt , waarin een aantal steekwoorden zijn opgenomen die van belang 
waren voor de onderbouwing van de uitspraak. 
 

RvSt 
200905405/1/R1 

Gemeente 
Beuningen 

- Spuitzone heeft niet alleen 
betrekking op boomgaarden, die 
bedrijfsmatig geëxploiteerd worden. 

- Er is geen onderzoek gedaan naar 
de wijze en frequentie van het 
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feitelijk bespuiten en andere 
specifieke omstandigheden. 

RvSt 
201007803/1/R1 

Gemeente 
Eijsden 

- Niet aangetoond waarom een 
geringere afstand dan 50 m kan 
worden aangehouden. 

- Niet is inzichtelijk gemaakt wat de 
effecten van de geringere zone voor 
de bedrijfsvoering van de agrariër 
zijn. 

RvSt 
200605022/1 

GS 
Gelderland 

- Niet alleen de woning dient 
beschermd te worden maar ook de 
tuinen. 

- Het spuiten met chemische 
bestrijdingsmiddelen dient 
planologisch geregeld te worden; 
niet via overeenkomst. 

- Afwijking van 50 m dient gebaseerd 
te zijn op een zorgvuldig onderzoek. 

RvSt 
200401868/1 

GS Noord-
Holland 

- Heersende windrichting heft afstand 
niet op. 

- Het toestaan van 
bestrijdingsmiddelen op grond van 
de Bestrijdingsmiddelenwet betekent 
nog niet dat deze middelen ook 
veilig zijn voor gebruiker, omgeving 
en consumptie. 

RvSt 
200900570/1/R2 

 - Van belang is niet alleen de feitelijke 
situatie maar ook de situatie, zoals 
deze ingevolge het 
bestemmingsplan mogelijk is. 

RvSt 
201001510/1/R3 

Gemeente 
Eijsden-
Margraten 

- Afwijking van 50 m heeft niet 
deugdelijk onderbouwd 
plaatsgevonden 

 

RvSt 
200504921/1 

GS 
Gelderland 

- Onvoldoende is onderzocht welke 
bestrijdingsmiddelen gebruikt 
worden in welke frequentie en welke 
effecten optreden voor de mens. 

RvSt 
200305192/1 

 GS Utrecht - Geen deugdelijke motivering v oor 
de afwijking van 50m. 

RvSt 
200604539/1 

GS 
Gelderland 

- De aanwezigheid van reeds 
bestaande woningen op een afstand 
van minder dan 50 m rechtvaardigt 
een afwijking van de 50 m voor 
nieuwe ontwikkelingen niet. 
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6. Onderzoek en afwijkingen 
Blijkens uitspraken van de Afdeling moet bij het onderzoek, waarbij sprake is 
van een bestaande fruitaanplant, onder meer rekening gehouden worden met  

 welke gewasbeschermingsmiddelen worden aangewend; 
 welke effecten gaan uit van de gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen; 
 de overheersende windrichting; 
 gebruikte spuittechniek 

Zou men een dergelijk onderzoek moeten uitbesteden aan een extern bureau 
dan zou de initiatiefnemer voor een klein plan met onevenredig hoge kosten 
geconfronteerd worden. Men dient zich dan ook af te vragen in hoeverre een 
soort leidraad opgesteld kan worden, waarin wordt aangegeven in hoeverre 
op basis van bovenstaande criteria afgeweken kan worden de algemeen 
gehanteerde afstand van 50 m. Kan daarbij ook gebruik gemaakt worden van 
bestaande onderzoeken?  De Universiteit Wageningen heeft een op april 
2012 gedateerd rapport opgesteld, waarin de resultaten zijn weergegeven van 
een onderzoek naar driftblootstelling van recreatieterrein Rutjensland door 
boomgaardbespuitingen. Daarin zijn een aantal opties bekeken met 
betrekking tot de mogelijkheden om van de 50 m af te wijken. Afhankelijk van 
de toegepaste spuittechniek of de vraag of een afschermende 
(groenblijvende) haag aanwezig is, kan de afstand in principe aanzienlijk 
teruggebracht kunnen worden.  
 
Eind  2012 werd van gemeentewege aan de heer van de Zande, verbonden 
aan de Plant Research International te Wageningen , opdracht verstrekt om  
een rapportage op te stellen, waarin wordt beschreven op welke wijze 
afstanden optimaal teruggebracht kunnen worden. 
 
In juni 2013 werd de definitieve versie van de rapportage ontvangen. In het 
rapport wordt aangegeven dat er diverse wijzen zijn, waarop personen in 
aanraking kunnen komen met chemische bestrijdingsmiddelen via drift. 
Genoemd worden huidblootstelling (dermaal), inhalatieblootstelling en indirect 
contact. De dermale blootstelling blijkt voor de in acht te nemen afstanden  
maatstafgevend te zijn.  
In het rapport wordt ingegaan op afstanden in relatie tot spuitsystemen 
(conventioneel/dwarsstroom),  spuitdoppen (conventioneel/driftarm) het 
aanbrengen van windhagen en bepalende chemische bestrijdingsmiddelen.  
 
Uit het rapport kunnen in relatie met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden 
nabij bestaande fruitaanplanten danwel locaties waar op basis van 
bestemmingsplan fruitaanplant mogelijk is, bouwstoffen gegenereerd worden 
die bruikbaar zijn om gemotiveerd af te wijken van de algemeen gehanteerde 
afstand van 50 m, die in principe in acht genomen dient te worden. Bij een 
verkleining dient  rekening gehouden te worden met een handhaafbare 
situatie. Zo is de toepassing van bepaalde spuittechnieken of spuitdoppen 
nauwelijks handhaafbaar. Een bladhoudende windhaag (bijv haagbeuk) houdt 
uiteraard meer drift tegen dan een windhaag, die in de winter kaal is (bijv. 
elzen). In de tijd van het jaar zal er sprake zijn van situaties dat er in de 
fruitaanplant chemische bestrijdingsmiddelen toegepast dienen te worden 
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terwijl een aanwezige windhaag nog geen bladeren  bevat.  Bij de toepassing 
van chemische bestrijdingmiddelen kunnen chemische bestrijdingsmiddelen 
worden toegepast die sterk en minder sterk toxisch zijn voormens en dier. In 
relatie met handhaafbaarheid betekent zulks dat uitgegaan dient te worden 
van een worst case-scenario.  
 
 

1. Middel 
Voor de bepaling van het toxisch karakter van het toe te passen middel 
handelt het  op basis van de huidige inzichten om captan. Nieuwe 
ontwikkelingen in de middelen volgen elkaar echter snel op. 
2. Spuitsysteem 
Voor de bepaling van het spuitsysteem wordt uitgegaan van een 
conventioneel systeem met conventionele doppen. 
3. Afscherming 
Er wordt in eerste instantie uitgegaan van een kale windhaag (niet 

bladhoudend) omdat deze uit landschappelijk oogpunt de voorkeur verdient 
boven een bladhoudende windhaag omdat deze veelal bestaat uit coniferen. 

 
Rekening houdend met bovenstaande benaderingen kan op basis van de 
rapportage van Plant Research International afgeweken worden van de 
afstand van 50 m.  
Op basis van de rapportage is het mogelijk om zonder het aanbrengen van 
afschermende voorzieningen de afstand terug te brengen tot 40 m buitenste 
bomenrij zonder dat  daarbij sprake is van een overschrijding van de dermale 
blootstellingsrisico’s. 

a. Bij realisering van een windhaag of soortgelijke voorziening, die in de 
winter kaal is, met een hoogte van tenminste  3 m, in de perceelsgrens 
kan de afstand  teruggebracht worden tot 25 meter vanuit de 
perceelsgrens. 

b. Bij realisering van een windhaag of soortgelijke voorziening, die ook in 
de winter bladhoudend is, met een hoogte van tenminste  3 m, in de  
perceelsgrens, kan de afstand  teruggebracht worden tot 20 meter 
vanuit de perceelsgrens. 

c. Indien er sprake is van een dubbele windhaag, met een hoogte van 
tenminste 3 m, op een afstand van 4 meter van elkaar, kan vanaf de 
buitenste windhaag een afstand van 10 m aangehouden worden. 

 
7. Afbreukrisico 
Omdat niet beschikt wordt  over rechterlijke uitspraken, waaruit blijkt dat deze 
afstanden in de gegeven situaties geaccepteerd worden, moet gewezen 
worden op het bestaande afbreukrisico. Zulks dient de planindiener duidelijk 
vooraf meegedeeld te worden. Dit risico zal hij zelf dienen te dragen en kan 
niet afgewenteld worden op de gemeente. 
 
8. Voorstel 
Op basis van bovenstaande wordt het volgende voorgesteld: 
A. Voor ogen staat het planologisch waarborgen van een goed leef- en 

woonklimaat, dat handhaafbaar is.  
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B. Kijk of het bestemmingsplan aanknopingspunten biedt voor 
gebruiksbeperkingen van een agrarisch terrein, gelegen binnen een 
straal van 50 m van het terrein waar een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling met een gevoelige functie is gepland. Doorgaans is zulks 
niet het geval. 

C. Uitgangspunt is 50 m tussen gevoelige objecten, zoals 
(recreatie)woning, tuin, terras, camping) en waar het planologisch 
mogelijk is om open teelten te realiseren, hetgeen planologisch 
verankerd wordt.  

D. Indien de afstand van 50 m aantoonbaar niet mogelijk is, kan op basis 
van  het rapport van Plant Research International (v.d. Zande) de 
afstand als volgt verkleind worden. Daarbij wordt belanghebbende 
gewezen op het afbreukrisico, dat bestaat en dat niet afgewenteld mag 
worden op de gemeente: 

- zonder afschermende voorziening wordt de afstand teruggebracht tot 
40 m van de buitenste bomenrij; 

- indien dit geen soelaas biedt wordt de afstand teruggebracht tot 
tenminste 30 m vanaf de buitenste bomenrij,  mits een  niet-
bladhoudende windhaag (haag die in winter blad verliest) of 
soortgelijke voorziening, niet zijnde een conifeer,  met een hoogte van 
ten minste 3 meter op de rand van het perceel wordt gerealiseerd, 
hetgeen planologisch gewaarborgd wordt; 

- indien dit geen soelaas biedt wordt de afstand teruggebracht tot 
tenminste 20 m vanaf de buitenste bomenrij,  mits een  bladhoudende 
windhaag (haag die in winter blad behoudt, zoals haagbeuk) of 
soortgelijke voorziening met een hoogte van ten minste 3 meter op de 
rand van het perceel wordt gerealiseerd, hetgeen planologisch 
gewaarborgd wordt; 

- voor het geval een afstand van tenminste 20 meter nog steeds geen 
soelaas biedt  kan een dubbele, niet bladhoudende,  windhaag met 
een hoogte van tenminste 3 meter worden aangebracht op een afstand 
van 4 m van elkaar, waarvan de eerste windhaag op de rand van het 
perceel wordt gerealiseerd,  in welk geval de afstand verder worden 
teruggebracht tot tenminste 10 m, gemeten vanaf de buitenste 
windhaag.  

E. De spuitzone wordt planologisch geregeld. Indien in dat kader 
voorzieningen aangebracht en beheerd dienen te worden dient in de 
planologische regeling aandacht besteed te worden aan type, hoogte 
en beheer van de afschermende voorziening.  

F. De wettelijke basis voor deze notitie ligt in artikel 108 Gemeentewet. In 
geval van bestuurlijke instemming kan deze  worden aangemerkt als 
een beleidsregel op grond van de Algemene wet bestuursrecht en kan 
deze na bekendmaking worden toegepast. 

 
Eijsden-Margraten,  oktober 2013. 
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1. INLEIDING 

 

Opdrachtverlening 

Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg heeft van de heer J.P. Van Aubel, namens de familie van Aubel - 

Jeukens, het verzoek gekregen een verkennend bodemonderzoek te verrichten ter plaatse van het 

agrarisch bedrijf van de familie Van Aubel aan de Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden. 

 

Kadastraal is de onderzoekslocatie bekend onder gemeente Eijsden, sectie D, kavelnr. 201 (ged.). 

 

Aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek vormt het beëindigen van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie. Opdrachtgevers zijn voornemens om een 

gedeelte van de agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en ter plaatse een viertal nieuwe bouwkavels 

te creëren. Daarnaast is een gedeelte van de onderzoeklocatie onderzocht alwaar de agrarische 

bedrijfsactiviteiten gestaakt zullen worden doch waar geen woondoeleinden gerealiseerd gaan 

worden. 

 

In verband met de voornoemde voornemens dient het vigerende bestemmingsplan gewijzigd te 

worden. 

 

Aelmans Eco B.V. verklaart hierbij geen bedrijfsmatige relatie te hebben met opdrachtgever over de 

te keuren grond. 

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van een verkennend bodemonderzoek is; vaststellen of de bodem ter plaatse van de 

onderzoekslocatie is verontreinigd, en zo ja of de concentraties van de onderzochte componenten 

aanleiding vormen voor het instellen van een nader onderzoek. 

 

Opzet van het onderzoek en de rapportage 

Het onderzoek is geheel uitgevoerd volgens de Nederlandse norm Bodem, “Onderzoeksstrategie bij 

verkennend onderzoek” (NEN-5740: 1999), alsmede “Bodem-Inspectie, monsterneming en analyses 

van asbest in bodem en partijen” (NEN-5707: 2003), alsmede “Bodem-Richtlijn voor het uitvoeren 

van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek ” (NVN-5725: 1999), alsmede 

“Bodem-Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van 

milieukundig bodemonderzoek (NPR 5706: in voorbereiding), alsmede conform diverse opgestelde 

normen voor Bodem-Monsterneming van grond en grondwater (NEN-5742: 1991, NEN-5743: 1995, 

NEN-5744: 1991 en de NEN-5745: 1997). 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het VKB-protocol: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, 

maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen”, protocol nummer  

VKB-nr 2001, versie 3, d.d. 3 maart 2005 en de BRL “Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek”, versie 3, d.d. 3 maart 2005. 

Hierbij zijn de volgende onderzoeksonderdelen te onderscheiden: 

 

1. vooronderzoek betreffende de terreinsituatie (hoofdstuk 2); 

2. opstellen van een hypothese aangaande de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging 

(hoofdstuk 2); 

3. opzet onderzoek (hoofdstuk 3); 

4. resultaten en beoordeling chemische analyses (hoofdstuk 4); 

5. interpretatie van de onderzoeksgegevens (hoofdstuk 4). 

Het onderzoek wordt afgerond met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 
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2. VOORONDERZOEK, HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

2.1. Vooronderzoek 

 
Algemene terreingegevens 

De ligging van de onderzoekslocatie is in figuur 1 weergegeven op een fragment van de 

topografische kaart (Google Maps) en op een overzicht van de boorlocaties in figuur 2 en 3. 

 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 7.000 m². Het bebouwde terreindeel betreft 

enkele veestallen en een machineloods annex berging. Het onbebouwde terreindeel is in gebruik als 

erf, kuilvoeropslag, mestvaalt en sleufsilo. 

 

Het woonhuis van de adressen Kapelkesstraat 70 en 70a en het tussengelegen erf maken geen deel 

uit van de onderzoekslocatie daar hier enerzijds geen wijzigingen zullen plaatsvinden en deze 

terreindelen anderzijds de bestemming “woondoeleinden” hebben. 

 

 

Omgeving van het terrein 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buurtschap “Caestert” dat zich ten zuiden van het centrum 

van Eijsden bevindt. 

 

De noordzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de woningen en binnenplaats van het 

adres Kapelkesstraat 70/70a. De westzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door een 

fruitplantage van derden. De zuidzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de woning en 

tuin van het adres Kapelkesstraat 72. De oostzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de 

Kapelkesstraat. Op enige afstand van de onderzoekslocatie bevindt zich aan de noordzijde het 

riviertje “De Voer”.  

 

De omgeving van de onderzoekslocatie kan beschreven worden als woonbebouwing grenzend aan 

een agrarisch buitengebied. 

 

 

Vroeger en huidig gebruik 

 

Algemeen 

Voor wat betreft de historische informatie van het terrein is gebruik gemaakt van de historische 

informatie uit de bouw- en milieuarchieven van de gemeente Eijsden. Daarnaast is gebruik gemaakt 

van de mondelinge toelichting van opdrachtgever en de vader van opdrachtgever de heer 

F. van Aubel. (De tussen haakjes vermelde nummering correspondeert met de nummers in figuur 2). 

 

Het terrein aan de Kapelkesstraat 70 betreft van oudsher een agrarisch landbouwbedrijf. Ter hoogte 

van de oude bedrijfsgebouwen vonden de agrarische bedrijfsactiviteiten oorspronkelijk plaats (nr. 1). 

Een gedeelte van deze bedrijfsgebouwen is omgebouwd tot appartement (adres Kapelkesstraat 70a).  

 

Bouw- en milieuvergunningen 

In 1978 is een vergunning verleend voor de bouw van de huidige ligboxenstal (nr. 2) incl. melkstal 

en tanklokaal. In die periode zijn tevens een tweetal sleufsilo opgericht voor de opslag van veevoer. 

Voorafgaande aan de oprichting van deze stallen was dit terrein in gebruik als weiland. 
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In 1982 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van een jongveestal (nr. 3) incl. mestkelder. 

Ter plaatse van de stal heeft in het verleden een bakhuisje gestaan dat destijds is gesloopt en het bij 

de sloop vrijgekomen bouwpuin is van de onderzoekslocatie afgevoerd.  

 

In 1985 is een bouwvergunning verleend voor de oprichting van de machineloods (nr. 4). Ter plaatse 

van dit terreingedeelte bevond zich voor de oprichting van de loods een oud shop. In de 

machineloods is een werkplaats en een bovengrondse dieseltank geïnstalleerd. Deze ruimte is 

verhard met stelconplaten. 

 

In de periode 1993/1995 is een bouwvergunning verleend voor een nieuwe jongveestal (nr. 5) welke 

geheel is onderkelderd. In diezelfde periode is tevens een bouwvergunning afgegeven voor de 

aanleg van een derde sleufsilo ten behoeve van de opslag van ruwvoer. 

 

De eerste milieuvergunning dateert uit 1982 en betreft een aanvraag voor het houden van een land- 

annex veeteeltbedrijf waar opslag plaatsvindt van mest en meststoffen. 

 

In 1993 is van laatstgenoemde milieuvergunning een revisievergunning art. 8.4 Wet Milieubheer 

verleend voor de uitbreiding c.q. wijziging van het melkrundveebedrijf. 

 

In 1993 is een lozingsvergunning verleend voor het lozen van het reiniging- en spoelwater op het 

riool. 

  

Huidig gebruik/situatie 

Het terrein betreft van oudsher een agrarisch landbouwbedrijf waarvan de bedrijfsactiviteiten zich de 

laatste 20 jaar uitsluitend toespitsen op het houden van melkvee.  

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie vindt opslag plaats van dieselolie in een bovengrondse tank 

(nr. 6) omgeven door een lekbak. Deze tank is geplaatst in de machineloods. Voorzover bekend bij 

opdrachtgever heeft deze tank altijd op dit gedeelte van de onderzoekslocatie gestaan. Voor het 

overige zijn er zowel bij opdrachtgever als uit de archiefstukken van de gemeente Eijsden geen 

gegevens beschikbaar omtrent ondergrondse tanks voor de opslag van oliën. 

 

De bestrijdingsmiddelen (beperkte omvang) worden opgeslagen in een hiervoor bestemde  

kast (nr. 7) welke zich bevindt in de garage (nr. 8).  

 

Voor het overige hebben er op de onderzoekslocatie geen bodembedreigende bedrijfsactiviteiten 

plaatsgevonden.  

 

De op de onderzoekslocatie aanwezige bedrijfsgebouwen zijn allen voorzien van beton-, stelcon- of 

baksteenvloeren. Sedert de oprichting van deze bedrijfsgebouwen ter plaatse zijn deze als dusdanig 

verhard. 

 

De ruwvoer opslagen zijn alle drie verhard met beton. Tussen de betonvloeren zijn groenstroken 

aanwezig. Daarnaast zijn ter plaatse van het erf een tweetal groenstroken aanwezige welke beplant 

zijn met bomen en struiken. Het erf is geheel verhard met beton. Aan de westzijde van het erf is een 

gedeelte in gebruik als mestvaalt (nr. 9). 
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Bodemonderzoeken 

Voorafgaande aan de nieuwbouw van de jongveestal (nr. 5) is in 1994 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd door CSO. Het destijds uitgevoerde verkennend alsmede nulsituatie 

bodemonderzoek aan de Kapelkesstraat 70 staat verwoord in rapportnummer  

Eij.B46.10, d.d. 30 -11 -1994. 

 

Destijds zijn een zestal boringen geplaatst waarvan vier geplaatst zijn ter hoogte van de 

voorgenomen nieuwbouw en twee ter hoogte van de bovengrondse dieseltank. 

 

De bovengrond ter plaatse van de nieuwbouw is matig verontreinigd met zink en licht met cadmium 

en fluorantheen. In de ondergrond zijn licht verhoogde concentraties EOX en nikkel aangetroffen. 

 

Ter plaatse van de bovengrondse dieseltank zijn geen verontreinigingen met minerale olie 

aangetroffen. 

 

Voor het overige zijn er geen verdere bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de 

onderzoekslocatie en de belendende percelen. 

 

 

Asbest 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NVN 5725. Voor zover bekend hebben op de 

onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijven gestaan die mogelijk asbesthoudend materiaal 

hebben verwerkt of geproduceerd. Daarnaast is niets bekend over mogelijke stortingen of 

ophogingen met asbesthoudend materiaal en/of asbestbuizen in de bodem. 

 

Voor zover bekend hebben zich in het verleden geen calamiteiten (b.v. brand of explosies) 

voorgedaan, waarbij asbesthoudend materiaal is vrijgekomen. 

 

Om voornoemde bevindingen te kunnen bevestigen, zal tijdens het uit te voeren bodemonderzoek 

zintuiglijk onderzoek plaatsvinden naar mogelijke asbestresten in de bodem. 

 

 

Terreininspectie 

Op 11 april 2007 is voorafgaande aan de grondboringen, door een medewerker van  

Aelmans Eco B.V. een terreininspectie verricht. 

 

De onderzoekslocatie is in gebruik zoals omschreven onder de paragraaf “Vroeger en huidig 

gebruik”. 

 

Met uitzondering van het weiland en de groenstroken ter hoogte van het erf en de ruwvoeropslag, is 

de gehele onderzoekslocatie verhard met beton-, stelcon- of baksteenvloeren. Aan het 

aardoppervlak ter plaatse van de bovengrondse dieseltank zijn enige verontreinigingen met minerale 

olie aangetroffen, voor het overige worden er aan het aardoppervlak geen verontreinigingen met 

minerale olie of anderszins bodemvreemde materialen aangetroffen. 

 

Ten tijde van de uitvoering van het bodemonderzoek waren in nagenoeg alle stallen vee gestald. 

Daarnaast was één sleufsilo gevuld met snijmaïs. De overige twee silo’s waren nagenoeg leeg. 

 

De onderzoekslocatie maakte een nette en opgeruimde indruk. 
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Bodemsamenstelling en hydrologische gegevens  

De gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit de 

TNO-grondwaterkaarten, Maastricht en Heerlen, kaartbladen 61, 62 west, 62 oost, 1980. 

 

De onderzoekslocatie ligt ten oosten van de St. Martens-Voerenbreuk op een hoogte van circa  

50 m +NAP.  

 

Vanaf het maaiveld wordt een circa 1 tot 10 meter dikke matig goed doorlatende deklaag 

aangetroffen. De deklaag bestaat uit lössleem van de Formatie Twente. 

Onder deze deklaag bevindt zich het eerste (enige) watervoerende pakket, dat bovenin bestaat uit 

grind (diverse Maasterrassen) met een dikte van maximaal circa 20 meter. Dit grind staat, behalve 

in het Maasdal, geheel droog. Het resterende deel van het tweede watervoerende pakket bestaat uit 

Kalksteen van de Formatie van Gulpen. 

 

De gemiddelde stijghoogte van het grondwater in het voornaamste watervoerende pakket bevindt 

zich rond de 44 m +NAP. 

 

De regionale grondwaterstromingsrichting vindt plaats in westelijke richting. Als gevolg van lokaal 

aanwezig zijnde omstandigheden kan de plaatselijke stromingsrichting afwijken van voornoemde 

hoofdstromingsrichting. 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het bodembeschermingsgebied “Mergelland”. De locatie is niet 

gelegen in een grondwaterwin- en/of grondwaterbeschermingsgebied. 

 

2.2. Onderzoekshypothese en -strategie 

 
Gelet op het vroegere en huidige gebruik van het terrein, de terreininspectie en op basis van de 

mondelinge informatie van opdrachtgever luidt de onderzoekslocatie deels verdacht en deels 

onverdacht.  

 

Daarnaast is de onderzoekslocatie echter gelegen in een diffuus verontreinigd gebied (zone 4). Dit 

gebied is licht tot sterk verontreinigd met een aantal zware metalen en PAK. Dit gebied is 

beschreven in een kaartmap behorende tot het rapport “Een bodemkwaliteitskaart / 

Bodembeheerplan voor de gemeente Eijsden” (rapportnummer 06.RB147, d.d. 23 oktober 2006).  

Op basis van vorenstaande dient men de onderzoekslocatie dan ook als “verdacht” te beschouwen.  

 

Ten behoeve van de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is de onderzoekslocatie 

onderverdeeld in een achttal terreindelen zijnde: 

 Dieseltank, incl. aftankplaats; 

 Machineloods en garage (opslag bestrijdingsmiddelen en werkbank); 

 Veestal, melkkamer en melkstal; 

 Jongveestal (oud); 

 Jongveestal nieuw incl. mestopslag; 

 Oude bedrijfsgebouwen en hooischuur; 

 Erf, oprit inclusief ruwvoeropslag; 

 Huisweide. 
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In de onderstaande tabel is per terreindeel een onderzoeksopzet opgesteld.  

 

Tabel 2.2.1.  Overzicht uit te voeren veldwerk locatie Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden 

Deelterrein Aantal 

Boringen 

Diepte 

in m-mv1) 

Analysepakket2) 

Dieseltank, incl. 

aftankplaats 

3 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

1 * minerale olie 

Machineloods en garage 

 

4 

 

0,0 - 0,5/2,0 2 * NEN-5740 grond 

Veestal, melkkamer en 

melkstal 

4 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

2 * NEN-5740 grond 

Jongveestal (oud) 4 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

2 * NEN-5740 grond 

Jongveestal (nieuw), incl. 

mestopslag 

4 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

2 * NEN-5740 grond 

Oude bedrijfsgebouwen 

en hooischuur 

4 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

2 * NEN-5740 grond 

Erf, oprit incl. 

ruwvoeropslag 

12 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

5 * NEN-5740 grond 

Huisweide 13 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

3 * NEN-5740 grond 

 

Indien zintuiglijk een verontreiniging wordt waargenomen dient de boring doorgezet te worden tot 0,50 meter in 

de zintuiglijk schone laag. Bij de uitvoering dienen de boringen te allen tijde doorgezet te worden tot de 

aangegeven diepte; 

1. afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen kan afgeweken worden van de voorgestelde te analyseren 

dieptetrajecten; 

2. zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, lood, zink, nikkel en kwik), PAK 10 VROM, minerale olie,  

EOX, organisch stof en lutum. 

 

Het grondwater is op de onderzoekslocatie niet binnen 5,0 m-mv aanwezig. Conform de eisen 

gesteld in de NEN-5740 zal het grondwater niet worden onderzocht. 

 

Asbest 

Met betrekking tot het asbestonderzoek zal de opgeboorde grond visueel geïnspecteerd worden op 

de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 

 

Opgemerkt dient te worden dat alle uitkomende grond zintuiglijk zal worden onderzocht op de 

mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen. 

 

Conform NEN-5740 is gekozen voor een systematisch bemonsteringspatroon. 
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In tabel 2.3.2. zijn enkele relevante gegevens van de onderzoekslocatie samengevat. 

 

Tabel 2.3.2. Relevante gegevens project 

Projectnaam  Verkennend bodemonderzoek Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden  

Projectcode  E16096.06 

Huidig gebruik  Melkveebedrijf  

Gebruik omgeving  Woonbebouwing begrensd door een agrarisch buitengebied 

Oppervlakte locatie  circa 7.000 vierkante meter 

Hoogteligging  circa 50 meter +NAP 

Grondwaterstand  circa 44 meter +NAP 
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3. OPZET VELDONDERZOEK 

 

3.1. Veldwerkzaamheden 

 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijnen die gehanteerd zijn in de Nederlandse 

Eenheids Norm 5740 (NEN-5740). Het veldwerk is uitgevoerd volgens de geldende Nederlandse 

Praktijk Richtlijnen (NPR-5741). 

 

De grondmonsters zijn genomen, geconserveerd en gekarakteriseerd conform de NEN-5104, NEN-

5706, NEN-5707, NEN-5742, NEN-5743, ontwerp NEN-5744 en NEN-5745. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat enkele van voornoemde normen van toepassing zijn op de locatie specifieke 

omstandigheden. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het VKB-protocol: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, 

maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen”, protocol nummer  

VKB-nr 2001, versie 3, d.d. 3 maart 2005 en de BRL “Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek”, versie 3, d.d. 3 maart 2005. 

 

De boorbeschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2. 

 

3.2. Resultaten veldwerkzaamheden 

 
Grond 

Tijdens het veldwerk zijn er geen aanwijzingen geweest om af te wijken van de onderzoeksstrategie 

zoals beschreven in paragraaf 2.3. Bij deze aanwijzigingen moet men denken aan het omzetten van 

boringen naar andere terreindelen of het in combinatie gebruiken van boringen voor meerdere 

terreindelen. 

 

De boringen zijn met behulp van een edelmanboor op 11 en 12 april 2007 geplaatst. In figuur 2 is 

een overzicht opgenomen van de geplaatste boringen in combinatie met de te onderscheiden 

terreindelen. 

 

 Dieseltank, incl. aftankplaats, boringen 1, 2 en 3; 

 Machineloods en garage (opslag bestrijdingsmiddelen), boringen 4 t/m 7;  

 Veestal, melkkamer en melkstal, boringen 8 t/m 11; 

 Jongveestal oud, boringen 12 t/m 15; 

 Jongveestal nieuw incl. mestopslag, geen boringen geplaatst daar deze ruimte geheel is 

onderkelderd; 

 Erf, oprit inclusief ruwvoeropslag, boringen 16 t/m 23 en 27 t/m 36; 

 Oude bedrijfsgebouwen (stal, berging en hooischuur), boringen 24, 25 en 26; 

 Huisweide, boringen 37 t/m 41. 

 

Ter plaatse van de nieuwe veestal (nr. 5) zijn geen boringen geplaatst daar deze stal geheel is 

onderkelderd. De overig boringen 23, 30, 34 en 40 zijn aan de zijwanden van deze stal geplaatst tot 

aan de onderzijde van de putbodem van de mestkelder. 

 

In tabel 3.2.1. is een overzicht gegeven uit welke boringen en over welke diepten de mengmonsters 

zijn samengesteld. 
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Tabel 3.2.1. Overzicht veldwerk en chemische analyse 

 : mengmonsternummer; 
 : boring(en); 
 : dieptetraject (m-mv); 
 : samenstelling grond; 
 : chemische analyse op basis van NEN-5740; 
# : voor diepte individuele monsters zie bijlage 1. 

     
Bovengrondse dieseltank en tankplaats 

MM 1 

(X01) 
1 t/m 3 0,10 - 0,5 

# 
leem, zwak grindig, puin 

(zwak), grijs/bruin, geen 

olie/water reactie 

Minerale olie 

     

Machineloods, garage en werktuigenberging (incl. bestrijdingsmiddelenopslag) 

MM 2 

(X02) 
4, 5, 6, 7 0,1 - 0,5 

# 
leem, zwak grindig, zwak 

puin- en koolhoudend, 

grijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

MM 3 

(X03) 

4 en 6 0,5 - 2,0 

# 

leem, zwak zandig, 

lichtgrijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

     

Veestal, melklokaal en -kamer 

MM 4 

(X04) 

8 en 9 0,2 - 0,5 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

koolhoudend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 5 

(X05) 

8, 9, 10, 

11 

0,5 - 2,0 

#  

leem, zwak grindig, 

bruin/beige 

NEN-5740 pakket grond 

     

Jongveestal (oud) 

MM 6 

(X06) 

12, 13, 14 0,14 - 0,5 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

tot matig kool- en 

puinhoudend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 7 

(X07) 

12, 14, 15 0,5 - 2,0 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

koolhoudend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

     

Erf en mestvaalt 

MM 8 

(X08) 

18, 19, 20 0,16 - 0,5 

# 

leem, zwak grinding, 

sintels weinig, matig tot 

sterk koolhoudend, 

donkergrijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

MM 9 

(X09) 

16 t/m 20  0,5 - 1,0 

# 

leem, zwak grindig, 

bruin/beige 

 

NEN-5740 pakket grond 

MM 10 

(X10) 

16, 21, 

22, 23 

0,1 - 0,5 leem, zwak grindig, 

koolhoudend, grijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 
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Tabel 3.2.2. Overzicht veldwerk en chemische analyse 

 : mengmonsternummer; 
 : boring(en); 
 : dieptetraject (m-mv); 
 : samenstelling grond; 
 : chemische analyse op basis van NEN-5740; 
# : voor diepte individuele monsters zie bijlage 1. 

     

MM 11 

(X11) 
1, 16, 22  0,5 - 2,0 

# 
leem, zwak grindig, 

lichtgrijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

     

Oude bedrijfgebouwen 

MM 12 

(X12) 
24, 25, 26 0,1 - 0,5 

# 
leem, zwak grindig, zwak 

baksteen- en 

koolhoudend, grijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

MM 13 

(X13) 

24 en 26 0,5 - 2,0 

# 

leem, zwak zandig, 

lichtbruin/beige 

NEN-5740 pakket grond 

     

Sleufsilo’s en groenstrook 

MM 14 

(X04) 

27, 28, 

34, 35  

0,0 - 0,5 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

kool- en baksteen-

houdend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 15 

(X15) 

29, 30, 

31, 32, 

33, 36 

0,14 - 0,5 

#  

leem, zwak grindig, zwak 

kool- en baksteen-

houdend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 16 

(X16) 

 

29, 30, 33 0,5 - 2,0 leem, zwak zandig, 

lichtbruin/beige 

NEN-5740 pakket grond 

     

Huisweide 

MM 17 

(X17) 

37, 38, 

41, 42, 

47, 48 

0,0 - 0,5 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

humeus, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 18 

(X18) 

39, 40, 

43, 44, 

45, 46 

0,0 - 0,5 leem, zwak grindig, zwak 

koolhoudend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 19 

(X19) 

40, 43, 48 0,5 - 2,0 leem, zwak grindig, 

koolhoudend, grijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 
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De NEN-5740 onderscheidt de volgende analysepakketten; te weten één voor de grond (zowel de 

boven- als de ondergrond) en één voor het grondwater. 

 

Daar op de onderzoekslocatie geen grondwater binnen 5 m-mv aanwezig is, is uitsluitend het 

standaard NEN-5740 pakket voor grond van toepassing. 

 

De grondmengmonsters zijn derhalve onderzocht op de volgende componenten. 

 

Standaard 5740 NEN-pakket grond: 

 zware metalen: arseen, cadmium, kwik, lood, zink, chroom, nikkel en koper; 
 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 
 extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX); 

 minerale olie (GC); 
 droge stof. 

 

Voor de op de locatie voorkomende grondsoort zijn de gehalten aan organische stof en lutum 

bepaald in de grondmengmonster 17 (bovengrond) en 19 (ondergrond). 

 

Grondmengmonster 1 is uitsluitend onderzocht op minerale olie.  

 

In bijlage 1 zijn de analyseresultaten weergegeven. 

 

De hierboven beschreven veldwerkzaamheden en de rapportage zijn uitgevoerd door 

Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg.  

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories, Milieulaboratorium  

te Hoogvliet (Sterlab). 

 

Asbest 

Overeenkomstig de NEN5707 is, tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden, zowel het 

maaiveld als de uitkomende grond visueel beoordeeld op asbestverdachte materialen. 

 

Tijdens het plaatsen van de boringen en aan het bodemoppervlak zijn geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen. Op basis hiervan zijn geen analyses op asbest uitgevoerd. 
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4. RESULTATEN EN BEOORDELING CHEMISCHE ANALYSE 

 

4.1. Toetsing van de analyseresultaten 

 
De analyseresultaten van de grondmengmonsters dienen te worden getoetst aan de 

referentiewaarden uit de toetsingstabel van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer (V.R.O.M.). Deze toetsingstabel is opgenomen in de Nederlandse Staatscourant,  

nr. 39,van 24 februari 2000. 

 

De streef- en interventiewaarden voor bepaalde anorganische en organische verbindingen zijn 

afhankelijk gesteld van het percentage lutum en organische stof. Ter bepaling van de streef- en 

interventiewaarden -geldend voor de grond ter plekke van de onderzoekslocatie- is van een 

representatief grondmengmonster het gehalte lutum en organische stof bepaald. In bijlage 3 zijn de 

streef- en interventiewaarden berekend op basis van de gevonden percentages lutum en organische 

stof. 

 

Ten aanzien van de toetsingswaarden van PAK is uitgegaan van de circulaire “Interventiewaarde 

bodemsanering voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen”. Deze circulaire is eveneens 

verwerkt in de toetsingstabel van het Ministerie van VROM (Staatscourant, nr. 39, van 24 februari 

2000). Dit betekent dat de interventiewaarde voor de PAK-concentratie 40 mg/kgds bedraagt voor 

alle bodems met een organisch stofgehalte tot 10%. Dit is op onderhavige locatie het geval. 

 

In bijlage 4 is een overzicht weergegeven van de toetsing van de grondanalyseresultaten aan de 

berekende streef- en interventiewaarden. 

 

De betekenis van bovenvermelde richtwaarden is als volgt: 

 

Streefwaarden: 

De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit d.w.z. 

dat de streefwaarden het niveau aangeven dat bereikt moet worden om de functionele 

eigenschappen die de bodem voor mens, dier of plant heeft volledig te herstellen. 

 

Interventiewaarden: 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 

mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden 

bodemsanering geven het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is van een geval van 

ernstige (bodem)verontreiniging. 

 

Criterium voor nader onderzoek (=tussenwaarde): 

Dit is het criterium ½ (interventiewaarde + streefwaarde) waarbij, afhankelijk van de 

omstandigheden, sprake kan zijn van een risico van blootstelling voor de mens en/of aantasting van 

het milieu. Afhankelijk van die omstandigheden kan een nader onderzoek gewenst zijn. Voor stoffen 

waarvoor geen streefwaarde is vastgesteld, wordt het criterium ½ (interventiewaarde) gehanteerd in 

plaats van het criterium ½ (interventiewaarde+streefwaarde). Voornoemde criterium zal in 

onderhavig rapport als tussenwaarde worden aangegeven. 
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4.2. Interpretatie van de analyseresultaten 

 
Algemeen 

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar figuur 2 “Situatie onderzoekslocatie met 

ligging boorpunten”. Ten aanzien van de verrichte analyses wordt tevens verwezen naar het 

vermelde onder hoofdstuk 4 “Resultaten veldwerkzaamheden”. 

 

Zintuiglijk zijn er tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden, met name in de bovengrond, 

bodemvreemde materialen in de vorm van kooldeeltjes en bouwpuinresten aangetroffen welke 

kunnen leiden tot bodemverontreiniging. 

 

Actief bodembeheer 

De onderzoekslocatie maakt deel uit van het grondgebied van de gemeente Eijsden. Voor dit 

grondgebied geldt dat gewenste maatschappelijke ontwikkelingen stagnatie oplopen ten gevolge van 

het voorkomen van grootschalige diffuse bodemverontreinigingen. Om voornoemde stagnatie te 

voorkomen, is een aangepast beleid ten aanzien van het beheer van de bodem ontwikkeld. 

Voorgaande is verwoord in de nota “Bodembeheerplan voor de gemeente Eijsden”. 

 

De nota “Bodembeheerplan voor de gemeente Eijsden” is gekoppeld aan de nota “Een 

bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Eijsden” waarin het grondgebied van de gemeente Eijsden 

is opgesplitst in een vijftal zones. De bodemkwaliteitskaarten zijn als bijlage aan voornoemde nota 

toegevoegd. Per zone is aangegeven wat de achtergrondgrenswaarden zijn voor een zestal 

parameters (lood, zink, cadmium, koper, arseen en PAK) van de bovengrond. 

 

De geconstateerde verontreinigingen in de boven- en ondergrond van onderhavige locatie dienen te 

worden getoetst aan de achtergrondgrenswaarden voor de bovengrond zoals die gelden voor het 

betreffende deelgebied (zone 4, matig tot sterk verontreinigd). De voor dit gebied geldende 

achtergrondwaarden zijn in onderstaand overzicht samengevat: 

 

 Bovengrond (0 - 50) Ondergrond (50 - 200) 

Arseen 22 Nb. 

Cadmium 2,9 Nb. 

Kwik Nb Nb. 

Nikkel 23 26,3 

Chroom Nb. Nb. 

Koper 40 28,5 

Lood 153 Nb 

Zink 1.300 242 

PAK (10 Vrom) Nb. Nb. 

EOX Nb. Nb. 

Min. Olie 25 Nb. 

nb : niet betrouwbaar, dus niet vastgesteld. 

 

Naast een toetsing aan de achtergrondwaarden zijn de analyseresultaten verder getoetst aan 

de aanvaardbare risiconiveau (= ARN). Uitgaande van het meest gevoelige toekomstige 

gebruik als zijnde tuin (siertuin) is getoetst aan “Wonen/Particuliere tuin en speelterrein”.  

 

 

 



 

 

Aelmans Eco B.V.  ∙  07/03087/V/E/HW  ∙  pagina 14 

    “Wonen, particuliere tuin en speelterrein” 

 Arn in mg/kg ds 

Arseen 583 

Cadmium 48 

Kwik 159 

Nikkel 6.060 

Chroom 1.810 

Koper 12.300 

Lood 440 

Zink 39.600 

PAK (10 Vrom) 35 

EOX Nb. 

Min. Olie 1220 voor de fractie  

C10-C40 en 61 voor de 

fractie C10-C12  

 

Interpretatie analyseresultaten 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters worden in onderstaande tabellen samengevat. In 

de kolommen zijn alleen die parameters vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing minimaal 

hoger zijn dan de desbetreffende streefwaarde. Verder is eveneens getoetst aan het 

“Bodembeheerplan Eijsden”.  

 

- : niet verontreinigd: ≤  streefwaarde; 

* : licht verontreinigd: > streefwaarde < tussengrenswaarde; 

** : matig verontreinigd: > tussengrenswaarde < interventiewaarde;  

*** : sterk verontreinigd: > interventiewaarde. 

 

# : geen achtergrondwaarde vastgesteld; 

## : concentratie ligt onder achtergrondwaarde (AGW); 

### : concentratie overschrijdt achtergrondwaarde, doch niet de Arn waarden 

 

In tabel 4.2.1. is een samenvatting weergegeven van de analyseresultaten. 

 

Tabel 4.2.1.  Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters  

Monster 

Nummer 

Aard van het 

materiaal 

Boring Monster- 

diepte 

(m-mv) 

Verhoogd 

aangetoonde 

parameter 

Mate van 

verontrei- 

niging  

Concentratie Actief 

bodembeheer 

Bovengrondse dieseltank en tankplaats 

1 leem, zwak 

grindig/puin 

1 t/m 3 0,1 - 0,5 minerale olie * 35 ### 

 

Bovengrondse dieseltank en tankplaats 

2 leem, zwak 

grindig, kool- 

en puinhoudend 

4, 5, 6, 

7  

0,1 - 0,5 cadmium 

koper 

lood 

nikkel 

zink 

EOX  

minerale olie 

* 

* 

* 

* 

*** 

* 

* 

1,6 

32 

95 

27 

630 

0,57 

130 

## 

## 

## 

### 

## 

# 

### 

3 leem 4 en 6 0,5 - 2,0 Zink * 100 ## 
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Tabel 4.2.1. (vervolg)  Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters  

Monster 

Nummer 

Aard van het 

materiaal 

Boring Monster- 

diepte 

(m-mv) 

Verhoogd 

aangetoonde 

parameter 

Mate van 

verontrei- 

niging  

Concentratie Actief 

bodembeheer 

Veestal, melklokaal en –kamer 

4 leem, zwak 

grindig/puin en 

koolhoudend 

8 en 9 0,2 - 0,5 cadmium 

zink 

* 

** 

1,0 

340 

## 

## 

 

5 leem 8 t/m 11 0,5 - 2,0 zink 

 

* 

 

180 ## 

 

Jongveestal (oud) 

6 leem, zwak 

grindig / puin 

en matig 

koolhoudend 

12, 13, 

14 

0,14 - 0,5 cadmium 

koper 

zink 

* 

* 

** 

1,3 

33 

400 

## 

## 

## 

7 leem 12, 14, 

15 

0,5 - 2,0 - - - - 

Erf en mestvaalt 

8 leem, zwak 

grindig / puin 

en matig 

koolhoudend 

18, 19, 

20 

0,16 – 0,5 arseen 

cadmium 

koper 

lood 

zink 

*** 

* 

* 

* 

*** 

49 

1,9 

57 

110 

1.000 

### 

## 

### 

## 

## 

9 leem 16 t/m 20 0,5 - 1,0 zink * 100 ## 

10 leem, zwak 

grindig en 

koolhoudend 

16, 21, 

22, 23, 

0,1 - 0,5 cadmium 

zink 

PAK 

* 

* 

* 

0,7 

180 

2,2 

## 

## 

# 

11 leem 1, 16, 22 0,5 - 2,0 - - - - 

Oude bedrijfsgebouwen 

12 leem, zwak 

grindig / puin 

en matig 

koolhoudend 

24, 25, 

26 

0,1 - 0,5 arseen 

cadmium 

koper 

zink 

 

** 

* 

* 

*** 

36 

1,8 

31 

740 

 

### 

## 

## 

## 

13 leem 24 en 26 0,5 - 2,0 - - - - 

Sleufsilo’s en groenstroken 

14 leem, zwak 

grindig, zwak 

baksteen- en 

koolhoudend 

27, 28, 

34, 35 

0,0 - 0,5 cadmium 

koper 

zink 

* 

* 

** 

1,2 

26 

420 

 

## 

## 

## 

15 leem, zwak 

grindig, zwak 

baksteen- en 

koolhoudend 

29 ,30, 

31, 32,  

33, 36 

 

0,14 - 0,5 cadmium 

zink 

* 

* 

 

0,7 

290 

## 

## 

16 leem 29, 30, 

33 

0,5 - 2,0 cadmium 

zink 

* 

* 

 

0,6 

160 

# 

## 
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Tabel 4.2.1. (vervolg)  Samenvatting analyseresultaten grond(meng)monsters  

Monster 

Nummer 

Aard van het 

materiaal 

Boring Monster- 

diepte 

(m-mv) 

Verhoogd 

aangetoonde 

parameter 

Mate van 

verontrei- 

niging  

Concentratie Actief 

bodembeheer 

Huisweide 

17 leem, zwak 

koolhoudend/ 

humeus 

37, 38, 

41, 42, 

47, 48 

0,0 - 0,5 cadmium 

zink 

* 

* 

0,9 

240 

## 

## 

 

18 leem, zwak 

koolhoudend/ 

humeus 

39, 40, 

43, 44, 

45, 46  

0,0 - 0,5 zink 

 

* 160 ## 

 

19 leem 40, 43, 

48  

0,5 - 2,0 - - - - 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Algemeen 

Zintuiglijk zijn er tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden bodemvreemde materialen 

aangetroffen. Bij genoemde bodemvreemde materialen moet men denken aan kool- en 

bouwpuinresten. Daarnaast zijn ter plaatse van de boringen 18, 19 en 20 sporadisch enkele sintels 

aangetroffen. 

 

Bovengrondse dieseltank en tankplaats  

De boringen 1, 2 en 3 zijn geplaatst ter hoogte van dit terreindeel van de onderzoekslocatie. Bij het 

plaatsen van deze drie boringen zijn organoleptisch geen verontreinigingen met minerale olie 

aangetroffen. De uitkomende grond van deze drie boringen is onderzocht in grondmengmonster 1 op 

minerale olie. 

 

Analytisch wordt ter plaatse een licht verhoogde concentratie minerale olie aangetroffen. 

Voornoemde concentratie is dermate gering dat deze geen directe belemmeringen oplevert temeer 

dit terreingedeelte niet van bestemming zal wijzigingen. 

 

Machineloods, garage en werktuigenberging 

De boringen 4, 5, 6 en 7 zijn geplaatst ter hoogte van de werktuigenloods en garage. Bij het 

plaatsen van deze boringen zijn organoleptisch bodemvreemde materialen in de vorm van 

bouwpuinresten (baksteen) en kooldeeltjes aangetroffen in de bovengrond.  

 

De bovengrond van de boringen is onderzocht in grondmengmonster 2. Uit de analyseresultaten 

blijkt, dat cadmium, koper, lood, nikkel, EOX en minerale olie de betreffende streefwaarden 

overschrijden, daarnaast overschrijdt de concentratie zink de berekende interventiewaarde. 

 

De aangetroffen concentraties nikkel en minerale olie zijn van dien aard dat deze tevens de te 

hanteren achtergrondwaarden overschrijden. 

 

Ondanks de ter plaatse aangetroffen verontreinigingen leveren deze voor het voortgezet gebruik als 

bebouwing/verharding geen belemmeringen op. Temeer daar dit gedeelte van de onderzoekslocatie 

geen wijzigingen zullen plaatsvinden en deze ruimten als machineloods en garage in gebruik blijven. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is onderzocht in grondmengmonster 3, behoudens een licht 

verhoogde concentratie zink worden geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen. 

 

Veestal, melklokaal en melkkamer 

De boringen 8, 9, 10 en 11 zijn geplaatst ter hoogte van dit terreindeel. Bij het plaatsen van deze 

boringen is onder de betonvloer een laag gele vulzand aangetroffen. Deze bodemlaag is analytisch 

niet onderzocht daar hier organoleptisch geen verontreinigingen zijn aangetroffen.  

 

De oorspronkelijke bovengrond van dit terreindeel is onderzocht in grondmengmonster 4. Uit deze 

analyseresultaten blijkt, dat de concentraties cadmium en zink weliswaar de berekende 

streefwaarden en of tussenwaarden overschrijden doch niet de van toepassing zijnde 

achtergrondwaarden. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is in grondmengmonster 5 onderzocht. Uit de analyseresultaten  

blijkt, dat de concentratie zink weliswaar de berekende streefwaarde overschrijdt doch niet de van 

toepassing zijnde achtergrondwaarde. 
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Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen of beperkingen verbonden aan het 

voorgenomen gebruik van dit terreindeel als zijnde woondoeleinden.  

 

Jongveestal (oud) 

De boringen 12, 13, 14 en 15 zijn geplaatst ter hoogte van de oude veestalling. De bovengrond van 

dit terreindeel is in grondmengmonster 6 onderzocht. Uit de analyseresultaten blijkt, dat de 

concentraties cadmium, koper en zink de berekende streefwaarden overschrijden. De concentratie 

zink overschrijdt tevens de tussenwaarde, doch niet de van toepassing zijnde achtergrondwaarden. 

 

De ondergrond van dit terrein is in grondmengmonster 7 onderzocht. Uit de analyseresultaten blijkt, 

dat geen van de onderzochte parameters de berekende streef- en/of interventiewaarden 

overschrijden. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen of beperkingen verbonden aan het 

voorgenomen gebruik van dit terreindeel als zijnde woondoeleinden.  

 

Erf en mesvaalt 

De boringen 18, 19 en 20 zijn geplaatst ter hoogte van het erf tussen de veestal en machineloods. 

Onder de ter plaatse aanwezige betonverharding bevindt zich de oorspronkelijke leemgrond met 

daarin sporadisch bijmengingen met sintels.  

 

De bovengrond van deze boringen is in grondmengmonster 8 onderzocht.  

Uit de analyseresultaten blijkt, dat de concentraties cadmium, koper en lood de berekende 

streefwaarden overschrijden terwijl de concentratie arseen en zink zelfs de berekende 

interventiewaarden overschrijden. 

 

Daarnaast overschrijden de concentraties arseen en koper de van toepassing zijnde 

achtergrondwaarden doch niet de te hanteren Arn-waarden. 

 

Ondanks de ter plaatse aangetroffen verontreinigingen leveren deze voor het voortgezet gebruik als 

bebouwing/verharding geen belemmeringen op. Indien dit gedeelte als woondoeleinden ingericht zal 

worden, dan zal de bovengrond gesaneerd dienen te worden. 

 

De boringen 16, 21, 22 en 23 zijn geplaatst ter hoogte van het resterende gedeelte van het erf. Bij 

het plaatsen van deze boringen zijn weliswaar bodemvreemde materialen in de vorm van kooltjes en 

bouwpuinresten aangetroffen doch geen sintels. 

 

De bovengrond van deze boringen is in grondmengmonster 10 onderzocht. Uit de analyseresultaten 

van dit grondmengmonster blijkt, dat de concentratie cadmium, zink en PAK de berekende 

streefwaarden overschrijden. De aangetroffen concentraties cadmium en zink overschrijden niet de 

achtergrondwaarden. Voor de parameter PAK is geen achtergrondwaarde vastgesteld, doch gezien 

de marginale overschrijding vormt dit ons inziens geen belemmeringen voor het voorgenomen 

gebruik van het terrein als zijnde woondoeleinden. 

 

De ondergrond van dit terreingedeelte is onderzocht in de grondmengmonsters 9 en 11. Behoudens 

een licht verhoogde concentratie zink worden er geen overschrijdingen aangetroffen. De 

aangetroffen concentratie zink overschrijdt niet de berekende achtergrondwaarde.  

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen of beperkingen verbonden aan het 

voorgenomen gebruik als zijnde woondoeleinden. 
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Oude bedrijfsgebouwen 

De boringen 24, 25 en 26 zijn geplaatst ter hoogte van de oude bedrijfsgebouwen welke momenteel 

gebruikt worden als berging. Bij het plaatsen van deze boringen zijn met name in de bovengrond 

bodemvreemde materialen met kool- en bouwpuindeeltjes aangetroffen. 

 

De bovengrond van dit terreingedeelte is onderzocht in grondmengmonster 12. Uit de 

analyseresultaten van dit terreingedeelte blijkt, dat de concentraties cadmium en koper de 

berekende streefwaarden overschrijden, terwijl de concentraties arseen en zink respectievelijk de 

tussenwaarde en interventiewaarden overschrijden. 

 

De aangetroffen concentraties cadmium, koper en zink overschrijden niet de achtergrondwaarden. 

De concentratie arseen daarentegen overschrijdt weliswaar de achtergrondwaarde doch niet de  

Arn-waarden. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is onderzocht in grondmengmonster 13. Uit de analyseresultaten 

van dit grondmengmonster blijkt, dat geen van de onderzochte parameters de betreffende 

streefwaarden overschrijden. 

 

Ondanks de ter plaatse aangetroffen verontreinigingen leveren deze voor het voortgezet gebruik als 

bebouwing/verharding geen belemmeringen op. Temeer daar op dit gedeelte van de 

onderzoekslocatie geen wijzigingen zullen plaatsvinden en deze ruimten als dusdanig in gebruik 

blijven. 

 

Sleufsilo’s en groenstroken 

De boringen 27 t/m 36 zijn geplaatst ter hoogte van deze terreindelen van de onderzoekslocatie. De 

bovengrond van deze boringen is onderzocht in de grondmengmonsters 14 en 15. Uit de 

analyseresultaten van deze grondmengmonsters blijkt, dat de concentraties cadmium koper en/of 

zink de berekende streefwaarden en/of tussenwaarde overschrijden, doch niet de van toepassing 

zijnde achtergrondwaarden. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is in grondmengmonster 16 onderzocht. Uit de analyseresultaten 

blijkt, dat de concentraties zink en cadmium de berekende streefwaarden overschrijden doch niet de 

voorhanden zijnde achtergrondwaarden.  

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen of beperkingen verbonden voor het 

voorgenomen gebruik van dit terreindeel als zijn woondoeleinden.  

 

Huisweide 

De boringen 37 t/m 48 zijn geplaatst in de huisweide. Bij het plaatsen van deze boringen zijn geen 

noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen. 

 

De bovengrond van deze boringen is in de grondmengmonsters 17 en 18 onderzocht. Uit de 

analyseresultaten van deze grondmengmonsters blijkt, dat de concentraties cadmium en/of zink de 

berekende streefwaarden overschrijden doch niet de van toepassing zijnde achtergrondwaarden. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is in grondmengmonster 19 onderzocht. Uit de analyseresultaten 

van dit grondmengmonster blijkt, dat geen van de onderzochte parameters de betreffende 

streefwaarden overschrijden. 
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Asbest 

Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 

aangetoond. Op basis van de bevindingen van voornoemd zintuiglijk bodemonderzoek en het 

historisch bodemonderzoek is geen verder onderzoek naar asbest verricht. 

 

Nader bodemonderzoek 

Voor wat betreft de ligging van de onderzoekslocatie in een diffuus verontreinigd gebied bestaat, ons 

inziens, geen directe aanleiding om over te gaan tot het uitvoeren van een nader onderzoek. Dit 

daar het gehele gebied ter plaatse matig tot sterk is verontreinigd. 

 

Resumé 

Naar aanleiding van het uitgevoerd bodemonderzoek blijkt, dat ter hoogte van de terreindelen 

garage, machineloods en oude bedrijfsgebouwen en een gedeelte van het erf, weliswaar lichte tot 

sterke verontreinigingen zijn aangetroffen welke leiden tot een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Ondanks de sterke verontreinigingen zijn deze van dien aard dat deze geen 

directe belemmeringen opleveren voor de voortzetting van de huidige bestemming als zijnde 

verharding c.q. bebouwing. Middels onderhavig onderzoek is de eindsituatie van deze terreindelen 

afdoende vastgelegd. 

 

Ervan uitgaande dat ter plaatse van deze terreindelen (zie figuur 3) geen bestemmingswijzigingen 

zullen worden gerealiseerd, dient hier geen grond gesaneerd te worden. 

 

Voor wat betreft de boringen welke geplaatst zijn ter hoogte van de toekomstige bouwkavels, kan 

geconcludeerd worden dat de boven- en ondergrond ter plaatse van deze terreindelen slechts lichte 

tot matige verontreinigingen met zink, cadmium of PAK zijn aangetroffen. 

 

De aangetroffen verontreinigingen zijn van dien aard dat de verontreinigingen geen belemmeringen 

opleveren voor het voorgenomen gebruik van deze gebieden ten behoeve van woondoeleinden (zie 

figuur 3). 

 

Alvorens gestart kan worden met de ontgravingswerkzaamheden, zal in verband met de 

voorgenomen bestemmings(plan)wijzigingen, een zogenaamd saneringsplan opgesteld dienen te 

worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag (Provincie Limburg). 

 

Dit bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Eventuele aanwezige andere dan voornoemde 

bronnen van verontreiniging kunnen derhalve niet worden uitgesloten. 

 

Ubachsberg, 29 mei 2007 

 

Aelmans Eco B.V. 

 

 

 

Dhr. G.A.P. Hamers 

 

Rapport opgesteld door: 

ing. H.J.J.G.M. Wolfs  

Milieukundig adviseur 
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Figuur 1 Ligging onderzoekslocatie 

 

 
Bron:  Google maps 

 

N 

onderzoekslocatie 
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

AELMANS ECO BV
Hans Wolfs
Kerkstraat 4
6367 JE  VOERENDAAL

Hoogvliet, 23-04-2007

Geachte   Hans Wolfs,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek uitgevoerd op het door u aangeboden
monstermateriaal met de daarbij verstrekte monsterspecificatie en analyseopdracht.
Deze resultaten hebben betrekking op:

Uw projectnaam : Van Aubel, boerderij a.d. Kapelkesstraat 70/70a
Uw project nummer : E16096.06
ALcontrol rapportnummer : 11165392, versie nummer: 1

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 12 resultaatbijlagen en eventuele informatieve bijlagen,
dit brengt het totaal aantal pagina's op 15. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste
analysemethoden, aangeleverde verpakkingen en monsternamedatum. Alle bijlagen maken onlosmakelijk
onderdeel uit van het rapport, alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Extra bijlage(n): Oliechromatogram(men)
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze algemene
informatiegids, uitgave 2004. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit rapport,
verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Services.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. M.G.M. Groenewegen
Business Director Milieu
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

1 01(15-50) 02(10-50) 03(15-50)   

2 04(15-50) 05(20-50) 06(15-50) 07(10-50)   

3 04(50-100) 04(100-150) 04(150-200) 06(50-100) 06(1 00-150) 06(150-200)  

4 09(25-50) 08(20-50)   

5 09(50-100) 08(50-100) 08(100-150) 08(150-200) 10(5 5-105) 11(50-100) 11(100-150) 11(150-200)  

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% Q 78.3  81.1  82.8  82.7  82.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q   19  5.3  17  9.9  

cadmium mg/kgds Q   1.6  <0.4  1.0  0.5  

chroom mg/kgds Q   32  24  26  21  

koper mg/kgds Q   32  11  23  17  

kwik mg/kgds Q   0.14  <0.05  0.06  <0.05  

lood mg/kgds Q   95  19  41  24  

nikkel mg/kgds Q   27  20  16  16  

zink mg/kgds Q   630  100  340  180  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenaftyleen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenafteen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoreen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds Q   0.07  <0.02  <0.02  0.02  

antraceen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranteen mg/kgds Q   0.18  0.02  0.04  0.02  

pyreen mg/kgds Q   0.13  <0.02  0.03  <0.02  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q   0.06  <0.02  <0.02  <0.02  

chryseen mg/kgds Q   0.10  <0.02  0.03  <0.02  

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q   0.13  <0.02  0.03  0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q   0.06  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds Q   0.07  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenz(ah)antraceen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q   0.06  <0.02  <0.02  <0.02  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q   0.07  <0.02  <0.02  <0.02  

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q   0.66  <0.2  <0.2  <0.2  

Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds Q   0.94  <0.32  <0.32  <0.32  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

EOX mg/kgds Q   0.57  <0.1  <0.1  <0.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  5  5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  15  55  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  20  70  <5  <5  <5  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

1 01(15-50) 02(10-50) 03(15-50)   

2 04(15-50) 05(20-50) 06(15-50) 07(10-50)   

3 04(50-100) 04(100-150) 04(150-200) 06(50-100) 06(1 00-150) 06(150-200)  

4 09(25-50) 08(20-50)   

5 09(50-100) 08(50-100) 08(100-150) 08(150-200) 10(5 5-105) 11(50-100) 11(100-150) 11(150-200)  

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q 35  130  <20  <20  <20  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

6 12(19-50) 13(14-50) 14(10-50)   

7 12(50-100) 12(100-150) 12(150-200) 14(50-100) 14(1 00-150) 14(150-200) 15(50-100)  

8 18(22-50) 19(16-50) 20(35-50)   

9 17(50-100) 16(50-100) 18(50-100) 19(50-100) 20(50- 100)  

10 16(20-50) 21(25-50) 22(10-50) 23(15-50)   

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% Q 81.6  83.6  78.2  82.0  78.8  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q 15  5.2  49  9.7  10  

cadmium mg/kgds Q 1.3  <0.4  1.9  <0.4  0.7  

chroom mg/kgds Q 26  22  26  20  27  

koper mg/kgds Q 33  9.0  57  12  17  

kwik mg/kgds Q 0.10  <0.05  0.07  <0.05  0.06  

lood mg/kgds Q 50  <13  110  18  30  

nikkel mg/kgds Q 20  17  25  14  17  

zink mg/kgds Q 400  50  1000  100  180  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenaftyleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenafteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds Q 0.03  0.02  0.05  <0.02  0.06  

antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.02  

fluoranteen mg/kgds Q 0.06  0.02  0.07  <0.02  0.59  

pyreen mg/kgds Q 0.05  <0.02  0.06  <0.02  0.45  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.04  <0.02  0.03  <0.02  0.37  

chryseen mg/kgds Q 0.04  <0.02  0.04  <0.02  0.31  

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q 0.06  <0.02  0.06  <0.02  0.41  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.02  <0.02  0.03  <0.02  0.18  

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.04  <0.02  0.03  <0.02  0.29  

dibenz(ah)antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.05  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.03  <0.02  0.03  <0.02  0.15  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.03  <0.02  0.03  <0.02  0.18  

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 0.29  <0.2  0.30  <0.2  2.2  

Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds Q 0.39  <0.32  0.42  <0.32  3.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

EOX mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.



AELMANS ECO BV

Van Aubel, boerderij a.d. Kapelkesstraat 70/70a
E16096.06
11165392

13-04-2007

Hans Wolfs

23-04-2007

13-04-2007

Bijlage 4 van 12

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

6 12(19-50) 13(14-50) 14(10-50)   

7 12(50-100) 12(100-150) 12(150-200) 14(50-100) 14(1 00-150) 14(150-200) 15(50-100)  

8 18(22-50) 19(16-50) 20(35-50)   

9 17(50-100) 16(50-100) 18(50-100) 19(50-100) 20(50- 100)  

10 16(20-50) 21(25-50) 22(10-50) 23(15-50)   

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q <20  <20  <20  <20  <20  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

11 16(100-150) 16(150-200) 01(50-100) 01(100-150) 01( 150-200) 22(50-100) 22(100-150) 22(150-200)  

12 24(10-50) 25(15-50) 26(12-50)   

13 24(50-100) 24(100-150) 24(150-200) 26(50-100) 26(1 00-150) 26(150-200)  

14 27(0-50) 28(0-50) 34(0-50) 35(0-50)   

15 29(17-50) 31(14-50) 30(15-50) 32(20-50) 33(20-50) 36(20-50)  

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% Q 83.5  80.5  82.4  79.6  78.5  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q 10  36  7.4  15  13  

cadmium mg/kgds Q <0.4  1.8  <0.4  1.2  0.7  

chroom mg/kgds Q 27  27  30  18  26  

koper mg/kgds Q 9.4  31  9.0  26  18  

kwik mg/kgds Q <0.05  0.05  <0.05  0.07  0.07  

lood mg/kgds Q 15  64  14  47  39  

nikkel mg/kgds Q 21  18  17  15  17  

zink mg/kgds Q 73  740  55  420  290  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenaftyleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenafteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  0.05  0.10  

antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranteen mg/kgds Q <0.02  0.06  <0.02  0.13  0.24  

pyreen mg/kgds Q <0.02  0.05  <0.02  0.09  0.17  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <0.02  0.03  <0.02  0.04  0.09  

chryseen mg/kgds Q <0.02  0.05  <0.02  0.08  0.11  

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q <0.02  0.06  <0.02  0.08  0.13  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <0.02  0.03  <0.02  0.03  0.06  

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.02  0.04  <0.02  0.04  0.07  

dibenz(ah)antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.02  0.03  <0.02  0.03  0.05  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <0.02  0.03  <0.02  0.04  0.05  

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <0.2  0.27  <0.2  0.45  0.76  

Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds Q <0.32  0.37  <0.3  0.62  1.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

EOX mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

11 16(100-150) 16(150-200) 01(50-100) 01(100-150) 01( 150-200) 22(50-100) 22(100-150) 22(150-200)  

12 24(10-50) 25(15-50) 26(12-50)   

13 24(50-100) 24(100-150) 24(150-200) 26(50-100) 26(1 00-150) 26(150-200)  

14 27(0-50) 28(0-50) 34(0-50) 35(0-50)   

15 29(17-50) 31(14-50) 30(15-50) 32(20-50) 33(20-50) 36(20-50)  

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q <20  <20  <20  <20  <20  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

018

019

Grond

Grond

Grond

Grond

16 29(50-100) 29(100-150) 29(150-200) 30(50-100) 30(1 00-150) 30(150-200) 33(50-100) 33(100-150) 33(150-2
00) 
17 37(0-50) 38(0-50) 41(0-50) 42(0-50) 47(0-50) 48(0- 50)  

18 39(0-50) 40(0-50) 43(0-50) 44(0-50) 45(0-50) 46(0- 50)  

19 40(50-80) 40(80-100) 40(100-150) 40(150-200) 43(50 -100) 43(100-150) 43(150-200) 48(50-100) 48(100-150 )
48(150-200) 

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019  

droge stof gew.-% Q 82.9  82.4  81.5  82.9    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q   2.3    1.4    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS Q   16    15    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q 11  11  9.3  11    

cadmium mg/kgds Q 0.6  0.9  0.4  <0.4    

chroom mg/kgds Q 26  29  21  30    

koper mg/kgds Q 15  17  12  12    

kwik mg/kgds Q <0.05  0.07  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds Q 26  39  23  18    

nikkel mg/kgds Q 21  15  15  21    

zink mg/kgds Q 160  240  160  94    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

acenaftyleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

acenafteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

fluoreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

fenantreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.04  <0.02    

antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

fluoranteen mg/kgds Q <0.02  0.02  0.10  <0.02    

pyreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.08  <0.02    

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.05  <0.02    

chryseen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.07  <0.02    

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.09  <0.02    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.04  <0.02    

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.06  <0.02    

dibenz(ah)antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.04  <0.02    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.04  <0.02    

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <0.2  <0.2  0.45  <0.2    

Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds Q <0.32  <0.3  0.63  <0.3    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

EOX mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

018

019

Grond

Grond

Grond

Grond

16 29(50-100) 29(100-150) 29(150-200) 30(50-100) 30(1 00-150) 30(150-200) 33(50-100) 33(100-150) 33(150-2
00) 
17 37(0-50) 38(0-50) 41(0-50) 42(0-50) 47(0-50) 48(0- 50)  

18 39(0-50) 40(0-50) 43(0-50) 44(0-50) 45(0-50) 46(0- 50)  

19 40(50-80) 40(80-100) 40(100-150) 40(150-200) 43(50 -100) 43(100-150) 43(150-200) 48(50-100) 48(100-150 )
48(150-200) 

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019  

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q <20  <20  <20  <20    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond Conform NEN 5747 / CMA/2/II/A.1
Totaal olie C10-C40 Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
arseen Grond Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en

NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Grond Idem
chroom Grond Idem
koper Grond Idem
kwik Grond Eigen methode
lood Grond Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en

NEN-EN-ISO 11885)
nikkel Grond Idem
zink Grond Idem
naftaleen Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
acenaftyleen Grond Idem
acenafteen Grond Idem
fluoreen Grond Idem
fenantreen Grond Idem
antraceen Grond Idem
fluoranteen Grond Idem
pyreen Grond Idem
benzo(a)antraceen Grond Idem
chryseen Grond Idem
benzo(b)fluoranteen Grond Idem
benzo(k)fluoranteen Grond Idem
benzo(a)pyreen Grond Idem
dibenz(ah)antraceen Grond Idem
benzo(ghi)peryleen Grond Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond Idem
EOX Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. micro-coulometer
organische stof (gloeiverlies) Grond NEN 5754
lutum (bodem) Grond Eigen methode, pipetmethode met versnelde mineralisatie

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A0933676 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
001 A0933677 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
001 A0934573 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
002 A0933639 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
002 A0934550 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 A0934562 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
002 A0934572 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934559 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934561 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934563 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934564 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934566 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934567 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
004 A0934644 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
004 A0934672 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934620 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934622 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934625 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934643 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934647 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934669 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934670 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934671 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
006 A0933648 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
006 A0933679 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
006 A0934646 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0933640 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0933675 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0933691 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0933787 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0934612 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0934615 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0934618 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
008 A0933688 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
008 A0933693 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
008 A0933694 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933680 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933683 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933685 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933687 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933692 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

010 A0933684 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
010 A0934549 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
010 A0934560 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
010 A0934652 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933678 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933681 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933682 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933689 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933690 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0934524 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0934526 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0934551 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
012 A0933737 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
012 A0933812 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
012 A0934599 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0933540 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0933667 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0933673 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0934586 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0934591 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0934597 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
014 A0934062 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
014 A0934241 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
014 A0934580 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
014 A0934587 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934050 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934086 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934576 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934577 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934582 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934588 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934076 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934084 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934089 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934574 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934575 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

016 A0934579 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934581 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934584 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934585 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934051 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934052 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934053 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934066 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934080 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934087 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934041 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934047 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934055 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934056 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934060 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934063 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934017 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934043 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934045 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934054 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934057 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934058 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934059 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934082 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934092 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934095 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
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Bijlage 2 Profielbeschrijving boorpunten 
 
Boorfirma : Aelmans Eco B.V.   Beschrijver : Hans Wolfs 

Boormethode  : Edelmanboor + spade  Datum  : 11 april 2007 

Locatie  : Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden Maaiveld : ± 50 m +NAP 

 

Ligging boorpunten: zie figuur 2 en 3 
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Bijlage 3 
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conform BoToVa 
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Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 1   2   3   4   

Bodemtype 1) I  I  II  I  

         

         

Droge stof (gew.-%) 78,3   81,1   82,8   82,7   

         

Metalen         

Arseen -  19   5,3   17   

Cadmium -  1,6 * <0,4   1,0 * 

Chroom -  32   24   26   

Koper -  32 * 11   23   

Kwik -  0,14   <0,05   0,06   

Lood -  95 * 19   41   

Nikkel -  27 * 20   16   

Zink -  630 *** 100 * 340 ** 

         

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

       

Naftaleen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Anthraceen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Fenanthreen -  0,07   <0,02   <0,02   

Fluorantheen -  0,18   0,02   0,04   

Benzo(a)anthraceen -  0,06   <0,02   <0,02   

Chryseen -  0,10   <0,02   0,03   

Benzo(a)pyreen -  0,07   <0,02   <0,02   

Benzo(ghi)peryleen -  0,06   <0,02   <0,02   

Benzo(k)fluorantheen -  0,06   <0,02   <0,02   

Indeno(123-cd)pyreen -  0,07   <0,02   <0,02   

Acenaftyleen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Acenaftheen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Fluoreen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Pyreen -  0,13   <0,02   0,03   

Benzo(b)fluorantheen -  0,13   <0,02   0,03   

Dibenz(ah)anthraceen -  <0,02   <0,02   <0,02   

PAK (totaal,10 van VROM) -  0,66   <0,2   <0,2   

PAK (totaal,16 van EPA) -  0,94   <0,32   <0,32   

         

EOX -  0,57 * <0,1   <0,1   

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5   <5   

fractie C12-C22 5   5   <5   <5   

fractie C22-C30 15   55   <5   <5   

fractie C30-C40 20   70   <5   <5   

Totaal olie C10-C40 35 * 130 * <20   <20   

         

 

1:  01(15-50) 02(10-50) 03(15-50) 

2:  04(15-50) 05(20-50) 06(15-50) 07(10-50) 

3:  04(50-100) 04(100-150) 04(150-200) 06(50-100) 06(1 00-150) 06(150-200) 

4:  09(25-50) 08(20-50) 
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Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 5   6   7  8   

Bodemtype 1) II  I  II  I  

         

         

Droge stof (gew.-%) 82,1   81,6   83,6   78,2   

         

Metalen         

Arseen 9,9   15   5,2   49 *** 

Cadmium 0,5   1,3 * <0,4   1,9 * 

Chroom 21   26   22   26   

Koper 17   33 * 9,0   57 * 

Kwik <0,05   0,10   <0,05   0,07   

Lood 24   50   <13   110 * 

Nikkel 16   20   17   25   

Zink 180 * 400 ** 50   1000 *** 

         

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

       

Naftaleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Anthraceen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fenanthreen 0,02   0,03   0,02   0,05   

Fluorantheen 0,02   0,06   0,02   0,07   

Benzo(a)anthraceen <0,02   0,04   <0,02   0,03   

Chryseen <0,02   0,04   <0,02   0,04   

Benzo(a)pyreen <0,02   0,04   <0,02   0,03   

Benzo(ghi)peryleen <0,02   0,03   <0,02   0,03   

Benzo(k)fluorantheen <0,02   0,02   <0,02   0,03   

Indeno(123-cd)pyreen <0,02   0,03   <0,02   0,03   

Acenaftyleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Acenaftheen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fluoreen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Pyreen <0,02   0,05   <0,02   0,06   

Benzo(b)fluorantheen 0,02   0,06   <0,02   0,06   

Dibenz(ah)anthraceen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

PAK (totaal,10 van VROM) <0,2   0,29   <0,2   0,30   

PAK (totaal,16 van EPA) <0,32   0,39   <0,32   0,42   

         

EOX <0,1   <0,1   <0,1   <0,1   

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5   <5   

fractie C12-C22 <5   <5   <5   <5   

fractie C22-C30 <5   <5   <5   <5   

fractie C30-C40 <5   <5   <5   <5   

Totaal olie C10-C40 <20   <20   <20   <20   

         

 

5:  09(50-100) 08(50-100) 08(100-150) 08(150-200) 10(5 5-105) 11(50-100) 11(100-150) 

11(150-200) 

6:  12(19-50) 13(14-50) 14(10-50) 

7:  12(50-100) 12(100-150) 12(150-200) 14(50-100) 14(1 00-150) 14(150-200) 15(50-100) 

8:  18(22-50) 19(16-50) 20(35-50) 
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Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 9   10  11  12  

Bodemtype 1) II  I  II  I  

         

         

Droge stof (gew.-%) 82,0   78,8   83,5   80,5   

         

Metalen         

Arseen 9,7   10   10   36 ** 

Cadmium <0,4   0,7 * <0,4   1,8 * 

Chroom 20   27   27   27   

Koper 12   17   9,4   31 * 

Kwik <0,05   0,06   <0,05   0,05   

Lood 18   30   15   64   

Nikkel 14   17   21   18   

Zink 100 * 180 * 73   740 *** 

         

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

       

Naftaleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Anthraceen <0,02   0,02   <0,02   <0,02   

Fenanthreen <0,02   0,06   <0,02   <0,02   

Fluorantheen <0,02   0,59   <0,02   0,06   

Benzo(a)anthraceen <0,02   0,37   <0,02   0,03   

Chryseen <0,02   0,31   <0,02   0,05   

Benzo(a)pyreen <0,02   0,29   <0,02   0,04   

Benzo(ghi)peryleen <0,02   0,15   <0,02   0,03   

Benzo(k)fluorantheen <0,02   0,18   <0,02   0,03   

Indeno(123-cd)pyreen <0,02   0,18   <0,02   0,03   

Acenaftyleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Acenaftheen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fluoreen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Pyreen <0,02   0,45   <0,02   0,05   

Benzo(b)fluorantheen <0,02   0,41   <0,02   0,06   

Dibenz(ah)anthraceen <0,02   0,05   <0,02   <0,02   

PAK (totaal,10 van VROM) <0,2   2,2 * <0,2   0,27   

PAK (totaal,16 van EPA) <0,32   3,1   <0,32   0,37   

         

EOX <0,1   <0,1   <0,1   <0,1   

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5   <5   

fractie C12-C22 <5   <5   <5   <5   

fractie C22-C30 <5   <5   <5   <5   

fractie C30-C40 <5   <5   <5   <5   

Totaal olie C10-C40 <20   <20   <20   <20   

         

9: 17(50-100) 16(50-100) 18(50-100) 19(50-100) 20(50- 100) 

10: 16(20-50) 21(25-50) 22(10-50) 23(15-50) 

11: 16(100-150) 16(150-200) 01(50-100) 01(100-150) 01( 150-200) 22(50-100) 22(100-150) 

22(150-200) 

12: 24(10-50) 25(15-50) 26(12-50) 
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Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 13   14  15  16  

Bodemtype 1) II  I  I  II  

         

         

Droge stof (gew.-%) 82,4   79,6   78,5   82,9   

         

Metalen         

Arseen 7,4   15   13   11   

Cadmium <0,4   1,2 * 0,7 * 0,6 * 

Chroom 30   18   26   26   

Koper 9,0   26 * 18   15   

Kwik <0,05   0,07   0,07   <0,05   

Lood 14   47   39   26   

Nikkel 17   15   17   21   

Zink 55   420 ** 290 * 160 * 

         

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

       

Naftaleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Anthraceen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fenanthreen <0,02   0,05   0,10   <0,02   

Fluorantheen <0,02   0,13   0,24   <0,02   

Benzo(a)anthraceen <0,02   0,04   0,09   <0,02   

Chryseen <0,02   0,08   0,11   <0,02   

Benzo(a)pyreen <0,02   0,04   0,07   <0,02   

Benzo(ghi)peryleen <0,02   0,03   0,05   <0,02   

Benzo(k)fluorantheen <0,02   0,03   0,06   <0,02   

Indeno(123-cd)pyreen <0,02   0,04   0,05   <0,02   

Acenaftyleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Acenaftheen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fluoreen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Pyreen <0,02   0,09   0,17   <0,02   

Benzo(b)fluorantheen <0,02   0,08   0,13   <0,02   

Dibenz(ah)anthraceen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

PAK (totaal,10 van VROM) <0,2   0,45   0,76   <0,2   

PAK (totaal,16 van EPA) <0,3   0,62   1,1   <0,32   

         

EOX <0,1   <0,1   <0,1   <0,1   

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5   <5   

fractie C12-C22 <5   <5   <5   <5   

fractie C22-C30 <5   <5   <5   <5   

fractie C30-C40 <5   <5   <5   <5   

Totaal olie C10-C40 <20   <20   <20   <20   

         

 

13:  24(50-100) 24(100-150) 24(150-200) 26(50-100) 26(1 00-150) 26(150-200) 

14:  27(0-50) 28(0-50) 34(0-50) 35(0-50) 

15:  29(17-50) 31(14-50) 30(15-50) 32(20-50) 33(20-50) 36(20-50) 

16: 29(50-100) 29(100-150) 29(150-200) 30(50-100) 30(1 00-150) 30(150-200) 33(50-100) 

33(100-150) 33(150-2 00) 
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Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 17   18   19     

Bodemtype 1) I  I  II    

         

         

Droge stof (gew.-%) 82,4   81,5   82,9     

         

Metalen         

Arseen 11   9,3   11     

Cadmium 0,9 * 0,4   <0,4     

Chroom 29   21   30     

Koper 17   12   12     

Kwik 0,07   <0,05   <0,05     

Lood 39   23   18     

Nikkel 15   15   21     

Zink 240 * 160 * 94     

         

Polycyclische 

Aromatische 

Koolwaterstoffen 

        

Naftaleen <0,02   <0,02   <0,02     

Anthraceen <0,02   <0,02   <0,02     

Fenanthreen <0,02   0,04   <0,02     

Fluorantheen 0,02   0,10   <0,02     

Benzo(a)anthraceen <0,02   0,05   <0,02     

Chryseen <0,02   0,07   <0,02     

Benzo(a)pyreen <0,02   0,06   <0,02     

Benzo(ghi)peryleen <0,02   0,04   <0,02     

Benzo(k)fluorantheen <0,02   0,04   <0,02     

Indeno(123-cd)pyreen <0,02   0,04   <0,02     

Acenaftyleen <0,02   <0,02   <0,02     

Acenaftheen <0,02   <0,02   <0,02     

Fluoreen <0,02   <0,02   <0,02     

Pyreen <0,02   0,08   <0,02     

Benzo(b)fluorantheen <0,02   0,09   <0,02     

Dibenz(ah)anthraceen <0,02   <0,02   <0,02     

PAK (totaal,10 van VROM) <0,2   0,45   <0,2     

PAK (totaal,16 van EPA) <0,3   0,63   <0,3     

         

EOX <0,1   <0,1   <0,1     

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5     

fractie C12-C22 <5   <5   <5     

fractie C22-C30 <5   <5   <5     

fractie C30-C40 <5   <5   <5     

Totaal olie C10-C40 <20   <20   <20     

         

 

17:  37(0-50) 38(0-50) 41(0-50) 42(0-50) 47(0-50) 48(0- 50) 

18:  39(0-50) 40(0-50) 43(0-50) 44(0-50) 45(0-50) 46(0- 50) 

19:  40(50-80) 40(80-100) 40(100-150) 40(150-200) 43(50 -100) 43(100-150) 43(150-200) 48(50-

100) 48(100-150 ) 48(150-200) 
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Bijlage 3 Streef- en interventiewaarden grond 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM  

(circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering d.d. 24 februari 2000) 

 

    

Toetsingswaarden 1) Streefwaarde criterium voor 

nader onderzoek 

interventiewaarde 

    

    

Metalen    

Arseen 22 32 42 

Cadmium 0.57 4.6 8.6 

Chroom 82 197 312 

Koper 26 82 137 

Kwik 0.26 4.4 8.6 

Lood 68 247 426 

Nikkel 26 91 156 

Zink 101 312 522 

    

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

  

PAK (totaal,10 van VROM) 1.0 21 40 

    

EOX 0.30     

    

Minerale olie    

Totaal olie C10-C40 12 581 1150 

    

 
1) S streefwaarde 

       ½(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 

 De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsingswaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype: 

 I lutum = 16 %; humus = 2,3 % 
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Bijlage 3 Streef- en interventiewaarden grond 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM  

(circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering d.d. 24 februari 2000) 

 

    

Toetsingswaarden 1) Streefwaarde criterium voor 

nader onderzoek 

interventiewaarde 

    

    

Metalen    

Arseen 22 31 41 

Cadmium 0.54 4.4 8.2 

Chroom 80 192 304 

Koper 25 78 131 

Kwik 0.25 4.3 8.4 

Lood 66 240 414 

Nikkel 25 88 150 

Zink 97 298 499 

    

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

  

PAK (totaal,10 van VROM) 1.0 21 40 

    

EOX 0.30     

    

Minerale olie    

Totaal olie C10-C40 10 505 1000 

    

 
1) S streefwaarde 

     ½(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 

 De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsingswaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype: 

 II: lutum = 15 %; humus = 1,4 % 



 

Bijlage 6 
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 Historisch onderzoek en verkennend asbestbodemonderzoek Kapelkestraat ong. te Eijsden 1 

 
 Aelmans Eco B.V. 

1 Inleiding 

1.1 Opdrachtverlening 

Aelmans Eco B.V. heeft in opdracht van de heer J.P.J.M. van Aubel, het verzoek gekregen een 

aanvullend historisch bodemonderzoek (NEN-5725) en verkennend asbestonderzoek (NEN-5707) te 

verrichten op het adres Kapelkesstraat ong. te Eijsden. 

 

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend onder kadastrale gemeente Eijsden, sectie L,  

kavelnr. 389 (ged.). 

 

Aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek vormt de beoogde bestemmingsplanwijziging van 

onderhavig perceel en de toekomstige functies ten behoeve van woondoeleinden.  

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in 2007 reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

door Aelmans Eco B.V., de bevindingen staan staat verwoord in “Verkennend bodemonderzoek 

Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden”, rapportnr. 07/03087/V/E/HW, d.d. 29 mei 2007. 

 

Onderhavig onderzoek betreft feitelijk een aanvulling (asbest) op dit eerder alhier uitgevoerd 

onderzoek. Daarnaast is de geldigheid van het eerder onderzoek feitelijk verstreken. Middels een 

aanvullend historisch vooronderzoek dient bepaald te worden of er wijzigingen hebben 

plaatsgevonden waardoor de bodemkwaliteit in de tussenliggende periode mogelijk is gewijzigd. 

 

Hiertoe is in onderhavige rapportage een historisch vooronderzoek conform de NEN-5725 evenals 

een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN-5707. 

  

Aelmans Eco B.V. is gecertificeerd in het kader van ISO-9001 en de BRL-SIKB 2000 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende protocollen. Hierbij gelden de ten tijde 

van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versies van deze documenten. 

 

Aelmans Eco B.V., of de overige aan dit bedrijf gelieerde ondernemingen binnen de Aelmans 

Adviesgroep, verklaren hierbij geen eigenaar van onderhavige locatie te zijn dan wel op enige andere 

wijze een (privaatrechtelijke) relatie te hebben met onderhavige locatie. Op basis hiervan wordt 

voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL-SIKB 2000. Een verklaring van 

functiescheiding is opgenomen in bijlage 4. 
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1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van een historisch bodemonderzoek, ook wel vooronderzoek genoemd, is het verzamelen 

van relevante informatie over de locatie. Het verzamelen van informatie heeft betrekking op het 

voormalig gebruik, het huidig gebruik, toekomstig gebruik, bodemopbouw, verdachte locaties etc. 

Indien hieruit blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is van puntverontreinigingen, 

dan zal hiertoe een aanvullend bodemonderzoek conform de NEN-5740 moeten worden uitgewerkt.  

 

Het doel van een verkennend asbestonderzoek is vaststellen of de bodem ter plaatse van de 

onderzoekslocatie is verontreinigd met asbest, en zo ja of de asbestconcentraties aanleiding vormen 

voor het instellen van een nader onderzoek. 

1.3 Opzet van het onderzoek en de rapportage 

Onderhavig onderzoek is onder certificaat uitgevoerd volgens protocol 2018: “Locatie-inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem”. 

 

In de BRL-SIKB 2000 wordt verwezen naar de Nederlandse normen Bodem die eveneens bepalend 

zijn voor het uitvoeren van het asbestonderzoek. De belangrijkste hiertoe gehanteerde normen zijn 

als volgt: 

 “Bodem-Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en 

  nader onderzoek” (NEN-5725); 

  “Bodem-Inspectie, monsterneming en analyses van asbest in bodem en partijen” (NEN-5707). 

 

In onderhavige rapportage zijn de volgende onderzoeksonderdelen te onderscheiden: 

1. vooronderzoek betreffende de terreinsituatie (hoofdstuk 2); 

2. opstellen van een hypothese aangaande de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging 

(hoofdstuk 2); 

3. opzet onderzoek, met een beschrijving van de veldwerkzaamheden en de resultaten van de 

veldwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 

 

Het onderzoek wordt afgerond met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4). 
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2 Vooronderzoek, hypothese en 
onderzoeksstrategie 

2.1 Vooronderzoek  

2.1.1 Algemene terreingegevens 

De ligging van de onderzoekslocatie is in figuur 1 weergegeven op een plattegrond (Google Maps) en 

op een overzicht van de boorlocaties in figuur 2. 

 

De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van een voormalig agrarisch bedrijf en een weiland.  

Ter plaatse van het voormalig agrarisch bedrijf bevinden zich enkele veestallen, betonverharding (erf 

en veevoederopslag) en een weiland.  

 

De oppervlakte van het te onderzoeken perceel bedraagt circa 5.780 m². In bijlage 7 is een 

kadastrale situatie van onderhavig perceel opgenomen. 

2.1.2 Omgeving van het terrein 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buurtschap “Caestert” dat zich ten zuiden van het centrum 

van het kerkdorp Eijsden bevindt. 

 

De noordzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de te handhaven carré-boerderij, een 

bedrijfsloods en een gedeelte van het erf behorende tot het adres Kapelkesstraat 70/70a. De 

westzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door een fruitboomgaard. De zuidzijde van de 

onderzoekslocatie wordt begrensd door de woning met tuin en oprit van het adres Kapelkesstraat 

72. De oostzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de Kapelkesstraat. 

 

De omgeving kan worden beschreven als woonbebouwing, omgeven door een agrarisch 

buitengebied. 

2.1.3 Vroeger en huidig gebruik 

Omtrent de historische informatie van het terrein is gebruik gemaakt van het eerder ter plaatse 

uitgevoerde onderzoek, betreffende: 

 

 Verkennend bodemonderzoek Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden,  

rapportnr. 07/03087/V/E/HW, d.d. 29 mei 2007. 

 

In bijlage 3 van dit schrijven is een samenvatting weergegeven van het eerder alhier uitgevoerd 

bodemonderzoek. 

 

Ten tijde van de uitvoering van voornoemde onderzoek in 2007 was de onderzoekslocatie nog in 

gebruik als zijnde een agrarisch melkveehouderijbedrijf.  Voornoemde bedrijfsactiviteiten zijn 

omstreeks 2009 alhier gestaakt en elders voortgezet. 
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Nadat de bedrijfsactiviteiten alhier zijn gestaakt, is onderhavige onderzoekslocatie tijdelijk verhuurd 

aan een containerverhuurbedrijf. Voornoemde bedrijfsactiviteiten kunnen beschreven worden als 

zijnde het plaatsen/stallen van containers en machines. Voornoemde opslagen vinden allemaal 

plaats ter hoogte van een met beton verharde ondergrond. 

 

De bedrijfsgebouwen (lees: veestallen) worden voornamelijk gebruikt als opslagruimte c.q. berging 

voor allerhande bouwmaterialen en attributen. Voor het overige vinden er geen bedrijfsactiviteiten 

meer plaats.  

 

Het terreingedeelte dat destijds in gebruik was als weiland, is momenteel nog als dusdanig in 

gebruik.  

 

Bodemonderzoek 

In 2007 is ter plaatse van het adres Kapelkesstraat 70/70a een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd. De bevindingen van dit onderzoek staan verwoord in het eerder benoemd 

rapportnummer (zie ook bijlage 3). 

 

In 2007 zijn een 48-tal boringen systematisch verdeeld over de onderzoekslocatie. Voornoemde 

boringen zijn zowel in de bebouwing, het erf, buitenterrein en belendend weiland geplaatst. Van de 

uitkomende grond is een 19-tal grondmengmonsters samengesteld en onderzocht op het 

toenmalige standaard NEN-5740 pakket voor grond. 

 

Uit de analyseresultaten van dit onderzoek is gebleken dat de bovengrond (van het oude erf, de oude 

bedrijfsgebouwen en de werktuigenberging) veelal matig tot sterk met zink en arseen is 

verontreinigd. De bovengrond van de overige terreindelen is weliswaar nog licht verontreinigd met 

diverse zware metalen en eventueel matig met zink, doch geen van voornoemde parameters 

overschrijden de interventiewaarden. In de ondergrond (0,5-2,0 m-mv), worden incidenteel nog licht 

verhoogde concentraties zink en cadmium aangetroffen. Uit de analyseresultaten van het merendeel 

van de grondmengmonsters voor de ondergrond blijkt, dat alhier geen overschrijdingen worden 

aangetroffen.  

 

Daar de sterk verhoogde concentraties zich bevinden in een gebied alwaar momenteel geen 

wijzigingen plaatsvinden, vormen de verontreinigingen vooraleerst geen directe belemmeringen voor 

de beoogde bestemmingsplanwijzigingen. De aangetroffen lichte tot matige verontreinigingen 

bevinden zich veelal ter plaatse van het gebied dat in gebruik dient te worden genomen ten behoeve 

van woondoeleinden. Daar voornoemde verontreinigingen veelal bestempeld kunnen worden als 

gebiedseigen verontreinigingen, vormen deze geen directe belemmeringen voor het beoogde gebruik 

ten behoeve van woondoeleinden. 

2.1.4 Asbest 

Uit het onderzoek van Aelmans Eco B.V. blijkt, dat er sprake is van zwakke bijmengingen van 

baksteen en puin. Deze bijmengingen dienen formeel als asbest “verdacht” te worden beschouwd.  

 

Om voornoemde te kunnen bevestigen c.q. te ontkrachten, zal middels een aanvullend 

asbestbodemonderzoek zowel zintuiglijk als analytisch onderzoek dienen plaats te vinden naar 

mogelijke asbestresten in de bodem. 
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2.1.5 Terreininspectie 

Op 19 oktober 2015 is voorafgaande aan het veldwerk, door een medewerker van  

Aelmans Eco B.V. een terreininspectie verricht. 

 

De onderzoekslocatie is in gebruik zoals omschreven onder de paragraaf “Vroeger en huidig 

gebruik”. 

 

Het te onderzoeken terrein is met uitzondering van het weiland en enkele stroken rondom de 

bebouwing en tussen de betonplaten veelal voorzien van betonverharding.  

Op het maaiveld (lees: betonvloer) bevinden zich plaatselijk diverse bouwmaterialen in de vorm van 

zand, grind, hout en puin. Voornoemde materialen zijn tijdelijk ter plaatse opgeslagen. 

 

Verontreinigingen met minerale olie of anderszins vlekken ten gevolge van lekkages worden niet 

aangetroffen aan het aardoppervlak. 

 

Ten behoeve van het asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de uitvoering 

van de maaiveldinspectie zijn, behoudends een depot bakstenen annex puin, geen asbestverdachte 

materialen aan het aardoppervlak aangetroffen. De inspectie-efficiëntie wordt geschat op 70%. 

2.1.6 Bodemsamenstelling en hydrologische gegevens  

Voor de gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens verwijzen wij naar 

bijlage 3. 

2.2 Onderzoekshypothese 

Op basis van de historische feiten kan worden geconcludeerd dat de locatie, met betrekking tot de 

aangetroffen bijmengingen van bakstenen en metselpuin, als “verdacht” dient te worden 

beschouwd voor asbest. Conform de NEN-5707 wordt hiertoe de strategie “verdachte locatie met 

een diffuse bodembelasting, heterogene verdeling” gevolgd.  

 

Het weiland zal weliswaar betrokken worden in onderhavig onderzoek, doch kan op basis van het 

eerder uitgevoerd bodemonderzoek (geen puinresten) als onverdacht op het aantreffen van asbest 

worden bestempeld. 

2.3 Onderzoeksstrategie 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zullen een 15-tal inspectiegaten worden gegraven  

(30 x 30 x 50 cm). Met betrekking tot het asbestonderzoek zal de opgegraven grond visueel 

geïnspecteerd worden op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 

 

Indien de oorspronkelijke bodemlaag hierbij niet wordt aangetroffen, zal met behulp van een 

edelmanboor tot de oorspronkelijke bodemlaag worden geboord. Afhankelijk van de bevindingen 

zullen analyses op asbest worden ingezet (NEN-5707 en/of NEN-5897). 
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In tabel 2.3.2 zijn enkele relevante gegevens van de onderzoekslocatie samengevat. 

 

Tabel 2.3.2: Relevante gegevens project 

Projectnaam Historisch vooronderzoek en verkennend asbestbodemonderzoek Kapelkesstraat 

ong. te Eijsden 

Projectcode E154966 

Huidig gebruik gedeelte van een voormalige boerderij (stallen, erf, betonplaten en weiland) 

Gebruik omgeving woningbouw 

Toekomstig gebruik woondoeleinden 

Oppervlakte locatie circa 5.780 m² 
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3 Opzet veldonderzoek 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd volgens protocol 2001: “Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen” en protocol 2018: “Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem”. 

 

De veldwerkzaamheden zijn verder uitgevoerd volgens de Nederlandse norm Bodem. De 

belangrijkste hiertoe gehanteerde norm is de “Bodem-Inspectie, monsterneming en analyses van 

asbest in bodem en partijen” (NEN-5707). 

 

De beschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2. 

3.2 Resultaten veldwerkzaamheden 

Tijdens het veldwerk zijn er geen aanwijzingen geweest om af te wijken van de onderzoeksstrategie 

zoals beschreven in paragraaf 2.3. 

 

De inspectiegaten zijn met behulp van een spade op 19 oktober 2015 geplaatst. In figuur 2 is een 

overzicht opgenomen van de geplaatste proefgaten. De proefgaten zijn allemaal geplaatst ter 

hoogte van de onverharde deelgebieden. Dit daar onder de betonverharding veelal geen 

bodemvreemde materialen zijn aangetroffen ten tijde van het eerder uitgevoerd bodemonderzoek. 

 

De proefgaten 1 t/m 9 zijn geplaatst in de onverharde stroken rondom de bebouwing en tussen de 

betonplaten. Tijdens het plaatsen van voornoemde boringen worden in de bovengrond zwakke 

bijmengingen aangetroffen met kooltjes, baksteenresten en/of puinresten, doch specifieke 

asbestverdachte materialen worden niet aangetroffen. Vanaf 0,5 m-mv bevinden zich visueel geen 

bodemvreemde bijmengingen.  

 

In het weiland (proefgaten 10 t/m 15) blijkt, dat er geen specifieke bodemvreemde materialen dan  

wel asbestverdachte materialen worden aangetroffen.  

 

Van de bovengrond, ter hoogte van de proefgaten 1 t/m 3 en de proefgaten 4 t/m 9 is een 2-tal 

grondmengmonsters samengesteld en onderzocht op de NEN-5707 voor asbest. 

 

In bijlage 5 is het asbestinspectierapport opgenomen, dat is opgesteld door een voor het protocol 

2018 gecertificeerde medewerker, zijnde de heer H. Wolfs 

 

In bijlage 1 zijn de analysecertificaten toegevoegd.  

 

De hierboven beschreven veldwerkzaamheden en de rapportage zijn uitgevoerd door 

Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg, gemeente Voerendaal.  
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De monstervoorbehandeling en analyse zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000. 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories, Milieulaboratorium  

te Hoogvliet (RvA geaccrediteerd laboratorium). 
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4 Resultaten en beoordeling chemische analyse 

4.1 Toetsingkader asbest 

Algemeen 

In de beleidsbrief van 3 maart 2004 heeft de staatssecretaris van VROM  het interim beleid ‘asbest in 

bodem, grond en puin(granulaat) definitief vastgelegd. De toetsingswaarden voor asbest in grond 

zijn tevens vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009. De interventiewaarde bodemsanering 

voor asbest en de restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op  

100 mg/kgds gewogen (gehalte serpentijn asbest + 10x gehalte amfibool asbest). De berekening 

voor de toetsing aan deze norm dient op volgende wijze te worden uitgevoerd: 

 

 (10x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg ds.  

(oud geval van bodemverontreiniging met asbest) 

 

 (10x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = nul-waarde, op basis van 

redelijkheidsprincipe 

(nieuw geval van bodemverontreiniging met asbest) 

 

Chrysotiel (wit asbest) is serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (met name 

amosiet en crocidoliet). Indien de norm op een plaats wordt overschreden, dan is er sprake van een 

geval van ernstige asbestverontreiniging. 

 

Deze normering heeft de volgende consequenties: 

 Wanneer de interventiewaarde/restconcentratienorm wordt overschreden, zijn de 

voorschriften van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Productbesluit asbest van 

toepassing (de werkzaamheden dienen onder asbestcondities (3T condities) te worden 

uitgevoerd);  

 Ernst (en spoedeisendheid) van een geval volgens de richtlijnen van de Wet 

bodembescherming kunnen worden vastgesteld (asbest in bodem). 

 

De resultaten van het onderzoek asbest zijn getoetst aan de restconcentratienorm  

van 100 mg/kg ds. 

4.2 Interpretatie van de analyseresultaten 

De analysecertificaten van de asbestanalyse op de grondmengmonsters 1 en 2 zijn opgenomen in  

bijlage 1. Analytisch blijkt dat in beide grondmengmonsters geen verhoogde concentraties aan 

asbest zijn aangetroffen.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Algemeen 

Zintuiglijk zijn er tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden bijmengingen aangetroffen van 

baksteen en puinresten. 

 

Deze bijmengingen worden in de geroerde leemlagen aangetroffen. Uit de verkregen grondmonsters 

van deze leemlagen zijn twee grondmengmonsters samengesteld en onderzocht op de NEN-5707 

voor asbest. Analytisch zijn hierbij geen verhoogde concentraties aan asbest aangetroffen, die de 

detectiegrens overschrijdt.  

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn er vanuit milieuhygiënisch oogpunt, met betrekking tot de 

parameter asbest in de grond, geen belemmeringen voor de beoogde bestemmingsplanwijziging van 

onderhavig perceel. 

  

Hypothese asbest 

Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zowel zintuiglijk als analytisch geen 

asbestverdachte materialen c.q. verhoogde concentraties aangetoond. Op basis van deze 

bevindingen kan de hypothese “verdacht” worden verworpen. 

 

Historisch onderzoek 

Naar aanleiding van de uitvoering van onderhavig aanvullend historisch onderzoek blijkt, dat er geen 

directe wijzigingen zijn aangebracht waardoor de bodemkwaliteit van de grond gewijzigd zou zijn ten 

op zichtte van het eerder alhier uitgevoerd verkennend bodemonderzoek.  

Temeer daar het merendeel van onderhavig perceel is voorzien van een betonverharding en deze 

nog intact is. 

 

Resumé 

Resumerend kunnen we concluderen dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen directe 

beperkingen en/of belemmeringen verbonden zijn aan het beoogde gebruik van onderhavige 

onderzoekslocatie ten behoeve van woondoeleinden. Hierbij is echter als uitgangspunt opgenomen 

dat de eerder aangetroffen sterk verhoogde concentraties ter plaatse van enkele deelgebieden 

buiten het bouwplan vallen. 

 

Ondanks het feit dat onderhavig terrein geschikt kan worden bevonden voor het beoogde gebruik, 

dient men wel rekening te houden dat alhier diffuse verontreinigingen zijn aangetroffen welke als 

gebiedseigen bestempeld dienen te worden. 

 

Voorafgaande aan de sloopwerkzaamheden dient men rekening te houden dat de nog aanwezige 

asbesthoudende dakplaten conform de vigerende regelgeving verwijderd dienen te worden. 

Daarnaast kan het bevoegd gezag (gemeente Eijsden-Margraten) nog een aanvullend 

asbestonderzoek eisen na de sloop van de bebouwing. 
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Nader bodemonderzoek 

Wat betreft de onderzoeklocatie zijn er geen aanleidingen over te gaan tot het uitvoeren van een 

aanvullend c.q. nader asbestbodemonderzoek.   

 

Dit bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Eventuele aanwezige andere dan voornoemde 

bronnen van verontreiniging kunnen derhalve niet worden uitgesloten. 

 

Ubachsberg, gemeente Voerendaal, 24 oktober 2015 

Aelmans Eco B.V. 

 

 

Drs. L.M. Riga 

 

Rapport opgesteld door:  

ing. H.J.J.G.M. Wolfs 

Milieukundig adviseur 



 

 

Figuur 1  Ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 1 

Analysecertificaten  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

Monster 1

002 Asbestverdachte
grond AS3000

Monster 2

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg  -10.1  9.26        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2        

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

chrysotiel mg/kgds S <2  <2        

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

amosiet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

crocidoliet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

anthophylliet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

tremoliet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

actinoliet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

Monster 1

002 Asbestverdachte
grond AS3000

Monster 2

Analyse Eenheid Q 001 002    

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.7  1.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

gewogen asbestconcentratie Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

chrysotiel Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

amosiet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

crocidoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

anthophylliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

tremoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

actinoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1252996 19-10-2015 19-10-2015 ALC291  
002 E1252995 19-10-2015 19-10-2015 ALC291  
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Bijlage 2 

Profielbeschrijving boorpunten 

  



 

 

Bijlage 2 Profielbeschrijving boorpunten 

 

Boorfirma : Aelmans Eco B.V.   Beschrijver : Hans Wolfs 

Boormethode  : Edelmanboor + spade   Datum  : 19 oktober 2015 

Locatie  : Kapelkesstraat 70/70a     

 

Ligging boorpunten: zie figuur 2 

 

 

  



 

  

Projectcode: E154966
'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 23-10-2015

0

50

braak0

Zand, uiterst f ijn, zw ak siltig, matig 

humeus, zw ak grindig, zw ak 

koolhoudend, matig 

baksteenhoudend, zw ak 

steenhoudend, donkerbruin

-50

Leem, zw ak zandig, neutraalbruin
-75

Boring: 02

Datum: 23-10-2015

0

50

100

150

200

braak0

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

zw ak baksteenhoudend, zw ak 

koolhoudend, sporen puin, 

neutraalbruin

-40

Leem, zw ak zandig, beigebruin

-200

Boring: 03

Datum: 23-10-2015

0

50

100

berm0

Leem, zw ak zandig, zw ak humeus, 

zw ak grindig, matig w ortelhoudend, 

zw ak steenhoudend, sporen puin, 

zw ak baksteenhoudend, donkerbruin-50

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

neutraalbruin

-100

Boring: 04

Datum: 23-10-2015

0

50

100

braak0

Leem, zw ak zandig, zw ak humeus, 

zw ak grindig, sporen baksteen, 

sporen kolen, donkerbruin
-50

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

neutraalbruin

-100

Boring: 05

Datum: 23-10-2015

0

50

100

braak0

Leem, zw ak zandig, zw ak humeus, 

zw ak grindig, sporen baksteen, 

sporen kolen, donkerbruin
-50

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

neutraalbruin

-100

Boring: 06

Datum: 23-10-2015

0

50

groenstrook0

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

zw ak baksteenhoudend, zw ak 

puinhoudend, zw ak steenhoudend, 

donker grijsbruin-50



 

  

Projectcode: E154966
'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 07

Datum: 23-10-2015

0

50

100

150

200

braak0

Leem, zw ak zandig, zw ak humeus, 

zw ak grindig, sporen baksteen, 

sporen kolen, donkerbruin
-50

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

neutraalbruin

-100

Leem, zw ak zandig, neutraal 

beigebruin

-200

Boring: 08

Datum: 23-10-2015

0

50

100

berm0

Leem, zw ak zandig, matig humeus, 

zw ak grindig, sporen kolen, zw ak 

baksteenhoudend, zw ak 

puinhoudend, donkerbruin-50

Leem, zw ak zandig, zw ak humeus, 

zw ak grindig, bruinbeige

-100

Boring: 09

Datum: 23-10-2015

0

50

100

groenstrook0

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

zw ak baksteenhoudend, zw ak 

puinhoudend, zw ak steenhoudend, 

donker grijsbruin-50

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

neutraalbruin

-100

Boring: 10

Datum: 23-10-2015

0

50

w eiland0

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

sporen baksteen, neutraalbruin

-50

Zand, uiterst f ijn, zw ak siltig, zw ak 

grindig, beigebruin-75

Boring: 11

Datum: 23-10-2015

0

50

w eiland0

Leem, zw ak zandig, zw ak humeus, 

zw ak grindig, bruinbeige

-50

Boring: 12

Datum: 23-10-2015

0

50

w eiland0

Leem, zw ak zandig, zw ak humeus, 

zw ak grindig, bruinbeige

-50



 

Projectcode: E154966
'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 13

Datum: 23-10-2015

0

50

100

150

200

w eiland0

Leem, zw ak zandig, zw ak humeus, 

zw ak grindig, bruinbeige

-50

Leem, zw ak zandig, zw ak grindig, 

neutraalbruin

-200

Boring: 14

Datum: 23-10-2015

0

50

w eiland0

Leem, zw ak zandig, bruinbeige

-50

Boring: 15

Datum: 23-10-2015

0

50

w eiland0

Leem, zw ak zandig, bruinbeige

-50



 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 

Bodemonderzoek 2007 

  



Aelmans Eco B.V. 

 

Kerkstraat 4, Ubachsberg 

6367 JE Voerendaal 

T (045) 575 32 55 

F (045) 575 15 09 

 

Kerkstraat 2 

6095 BE Baexem 

T (0475) 459 260 

F (0475) 459 282 

 

info@aelmans.com 

www.aelmans.com 

 

KvK 14048216 

BTW 8022.45.262.B.01 

Bankrekening 15.48.06.137 

BIC RABONL2U 

IBAN NL27 RABO 0154 8061 

37 

 

 

Medewerkers 

 

Ing. J.V.M. Aelmans 

Ing. H.E.J. Schrouff 

Ing. H.J.J.G.M. Wolfs 

Drs. L.M. Riga 

Ing. R.I.H. Eeken 

G.A.P. Hamers 

S.J.M. Pasmans 

Ir. K.E.J.M. Leers 

J.M.C. Kusters 

M. Cregten 

P.L.M. Moonen 

J.W.M.L. Hoogma 

F.H.W.M. Pakbier 

 

 

 

 

Op onze dienstverlening zijn de 

algemene voorwaarden van 

toepassing die u vindt op 

www.aelmans.com. 

07/03087/V/E/HW 

E16096.06 

29 mei 2007 

 

De heer J.P.J.M. Van Aubel 

Kapelkesstraat 70 

6245 AK  Eijsden 

  

 

ing. H.J.J.G.M. Wolfs  

Milieukundig adviseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportnummer 

Projectcode 

Datum 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Aelmans Eco B.V. 

 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Kapelkesstraat 70/70a 

te Eijsden 

2001 

mailto:info@aelmans.com
http://www.aelmans.com/


 

 

Aelmans Eco B.V.  ∙  07/03087/V/E/HW  ∙  pagina 0 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

1. INLEIDING .................................................................................................... 1 

2. VOORONDERZOEK, HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE ....................... 2 

2.1. Vooronderzoek ......................................................................................... 2 

2.2. Onderzoekshypothese en -strategie ......................................................... 5 

3. OPZET VELDONDERZOEK ............................................................................... 8 

3.1. Veldwerkzaamheden ................................................................................ 8 

3.2. Resultaten veldwerkzaamheden .............................................................. 8 

4. RESULTATEN EN BEOORDELING CHEMISCHE ANALYSE ............................... 12 

4.1. Toetsing van de analyseresultaten ......................................................... 12 

4.2. Interpretatie van de analyseresultaten .................................................. 13 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .............................................................. 17 

 

 

 

Figuur 1 Ligging onderzoekslocatie 

Figuur 2 Situatie onderzoekslocatie met ligging boorpunten 

Figuur 3 Situatie onderzoekslocatie met verontreinigingssituatie 

 

Bijlage 1 Analysecertificaten grond 

Bijlage 2      Profielbeschrijving boorpunten 

Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond conform BoToVa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aelmans Eco B.V.  ∙  07/03087/V/E/HW  ∙  pagina 1 

1. INLEIDING 

 

Opdrachtverlening 

Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg heeft van de heer J.P. Van Aubel, namens de familie van Aubel - 

Jeukens, het verzoek gekregen een verkennend bodemonderzoek te verrichten ter plaatse van het 

agrarisch bedrijf van de familie Van Aubel aan de Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden. 

 

Kadastraal is de onderzoekslocatie bekend onder gemeente Eijsden, sectie D, kavelnr. 201 (ged.). 

 

Aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek vormt het beëindigen van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie. Opdrachtgevers zijn voornemens om een 

gedeelte van de agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en ter plaatse een viertal nieuwe bouwkavels 

te creëren. Daarnaast is een gedeelte van de onderzoeklocatie onderzocht alwaar de agrarische 

bedrijfsactiviteiten gestaakt zullen worden doch waar geen woondoeleinden gerealiseerd gaan 

worden. 

 

In verband met de voornoemde voornemens dient het vigerende bestemmingsplan gewijzigd te 

worden. 

 

Aelmans Eco B.V. verklaart hierbij geen bedrijfsmatige relatie te hebben met opdrachtgever over de 

te keuren grond. 

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van een verkennend bodemonderzoek is; vaststellen of de bodem ter plaatse van de 

onderzoekslocatie is verontreinigd, en zo ja of de concentraties van de onderzochte componenten 

aanleiding vormen voor het instellen van een nader onderzoek. 

 

Opzet van het onderzoek en de rapportage 

Het onderzoek is geheel uitgevoerd volgens de Nederlandse norm Bodem, “Onderzoeksstrategie bij 

verkennend onderzoek” (NEN-5740: 1999), alsmede “Bodem-Inspectie, monsterneming en analyses 

van asbest in bodem en partijen” (NEN-5707: 2003), alsmede “Bodem-Richtlijn voor het uitvoeren 

van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek ” (NVN-5725: 1999), alsmede 

“Bodem-Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van 

milieukundig bodemonderzoek (NPR 5706: in voorbereiding), alsmede conform diverse opgestelde 

normen voor Bodem-Monsterneming van grond en grondwater (NEN-5742: 1991, NEN-5743: 1995, 

NEN-5744: 1991 en de NEN-5745: 1997). 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het VKB-protocol: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, 

maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen”, protocol nummer  

VKB-nr 2001, versie 3, d.d. 3 maart 2005 en de BRL “Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek”, versie 3, d.d. 3 maart 2005. 

Hierbij zijn de volgende onderzoeksonderdelen te onderscheiden: 

 

1. vooronderzoek betreffende de terreinsituatie (hoofdstuk 2); 

2. opstellen van een hypothese aangaande de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging 

(hoofdstuk 2); 

3. opzet onderzoek (hoofdstuk 3); 

4. resultaten en beoordeling chemische analyses (hoofdstuk 4); 

5. interpretatie van de onderzoeksgegevens (hoofdstuk 4). 

Het onderzoek wordt afgerond met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 
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2. VOORONDERZOEK, HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

2.1. Vooronderzoek 

 
Algemene terreingegevens 

De ligging van de onderzoekslocatie is in figuur 1 weergegeven op een fragment van de 

topografische kaart (Google Maps) en op een overzicht van de boorlocaties in figuur 2 en 3. 

 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 7.000 m². Het bebouwde terreindeel betreft 

enkele veestallen en een machineloods annex berging. Het onbebouwde terreindeel is in gebruik als 

erf, kuilvoeropslag, mestvaalt en sleufsilo. 

 

Het woonhuis van de adressen Kapelkesstraat 70 en 70a en het tussengelegen erf maken geen deel 

uit van de onderzoekslocatie daar hier enerzijds geen wijzigingen zullen plaatsvinden en deze 

terreindelen anderzijds de bestemming “woondoeleinden” hebben. 

 

 

Omgeving van het terrein 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buurtschap “Caestert” dat zich ten zuiden van het centrum 

van Eijsden bevindt. 

 

De noordzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de woningen en binnenplaats van het 

adres Kapelkesstraat 70/70a. De westzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door een 

fruitplantage van derden. De zuidzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de woning en 

tuin van het adres Kapelkesstraat 72. De oostzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de 

Kapelkesstraat. Op enige afstand van de onderzoekslocatie bevindt zich aan de noordzijde het 

riviertje “De Voer”.  

 

De omgeving van de onderzoekslocatie kan beschreven worden als woonbebouwing grenzend aan 

een agrarisch buitengebied. 

 

 

Vroeger en huidig gebruik 

 

Algemeen 

Voor wat betreft de historische informatie van het terrein is gebruik gemaakt van de historische 

informatie uit de bouw- en milieuarchieven van de gemeente Eijsden. Daarnaast is gebruik gemaakt 

van de mondelinge toelichting van opdrachtgever en de vader van opdrachtgever de heer 

F. van Aubel. (De tussen haakjes vermelde nummering correspondeert met de nummers in figuur 2). 

 

Het terrein aan de Kapelkesstraat 70 betreft van oudsher een agrarisch landbouwbedrijf. Ter hoogte 

van de oude bedrijfsgebouwen vonden de agrarische bedrijfsactiviteiten oorspronkelijk plaats (nr. 1). 

Een gedeelte van deze bedrijfsgebouwen is omgebouwd tot appartement (adres Kapelkesstraat 70a).  

 

Bouw- en milieuvergunningen 

In 1978 is een vergunning verleend voor de bouw van de huidige ligboxenstal (nr. 2) incl. melkstal 

en tanklokaal. In die periode zijn tevens een tweetal sleufsilo opgericht voor de opslag van veevoer. 

Voorafgaande aan de oprichting van deze stallen was dit terrein in gebruik als weiland. 
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In 1982 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van een jongveestal (nr. 3) incl. mestkelder. 

Ter plaatse van de stal heeft in het verleden een bakhuisje gestaan dat destijds is gesloopt en het bij 

de sloop vrijgekomen bouwpuin is van de onderzoekslocatie afgevoerd.  

 

In 1985 is een bouwvergunning verleend voor de oprichting van de machineloods (nr. 4). Ter plaatse 

van dit terreingedeelte bevond zich voor de oprichting van de loods een oud shop. In de 

machineloods is een werkplaats en een bovengrondse dieseltank geïnstalleerd. Deze ruimte is 

verhard met stelconplaten. 

 

In de periode 1993/1995 is een bouwvergunning verleend voor een nieuwe jongveestal (nr. 5) welke 

geheel is onderkelderd. In diezelfde periode is tevens een bouwvergunning afgegeven voor de 

aanleg van een derde sleufsilo ten behoeve van de opslag van ruwvoer. 

 

De eerste milieuvergunning dateert uit 1982 en betreft een aanvraag voor het houden van een land- 

annex veeteeltbedrijf waar opslag plaatsvindt van mest en meststoffen. 

 

In 1993 is van laatstgenoemde milieuvergunning een revisievergunning art. 8.4 Wet Milieubheer 

verleend voor de uitbreiding c.q. wijziging van het melkrundveebedrijf. 

 

In 1993 is een lozingsvergunning verleend voor het lozen van het reiniging- en spoelwater op het 

riool. 

  

Huidig gebruik/situatie 

Het terrein betreft van oudsher een agrarisch landbouwbedrijf waarvan de bedrijfsactiviteiten zich de 

laatste 20 jaar uitsluitend toespitsen op het houden van melkvee.  

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie vindt opslag plaats van dieselolie in een bovengrondse tank 

(nr. 6) omgeven door een lekbak. Deze tank is geplaatst in de machineloods. Voorzover bekend bij 

opdrachtgever heeft deze tank altijd op dit gedeelte van de onderzoekslocatie gestaan. Voor het 

overige zijn er zowel bij opdrachtgever als uit de archiefstukken van de gemeente Eijsden geen 

gegevens beschikbaar omtrent ondergrondse tanks voor de opslag van oliën. 

 

De bestrijdingsmiddelen (beperkte omvang) worden opgeslagen in een hiervoor bestemde  

kast (nr. 7) welke zich bevindt in de garage (nr. 8).  

 

Voor het overige hebben er op de onderzoekslocatie geen bodembedreigende bedrijfsactiviteiten 

plaatsgevonden.  

 

De op de onderzoekslocatie aanwezige bedrijfsgebouwen zijn allen voorzien van beton-, stelcon- of 

baksteenvloeren. Sedert de oprichting van deze bedrijfsgebouwen ter plaatse zijn deze als dusdanig 

verhard. 

 

De ruwvoer opslagen zijn alle drie verhard met beton. Tussen de betonvloeren zijn groenstroken 

aanwezig. Daarnaast zijn ter plaatse van het erf een tweetal groenstroken aanwezige welke beplant 

zijn met bomen en struiken. Het erf is geheel verhard met beton. Aan de westzijde van het erf is een 

gedeelte in gebruik als mestvaalt (nr. 9). 
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Bodemonderzoeken 

Voorafgaande aan de nieuwbouw van de jongveestal (nr. 5) is in 1994 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd door CSO. Het destijds uitgevoerde verkennend alsmede nulsituatie 

bodemonderzoek aan de Kapelkesstraat 70 staat verwoord in rapportnummer  

Eij.B46.10, d.d. 30 -11 -1994. 

 

Destijds zijn een zestal boringen geplaatst waarvan vier geplaatst zijn ter hoogte van de 

voorgenomen nieuwbouw en twee ter hoogte van de bovengrondse dieseltank. 

 

De bovengrond ter plaatse van de nieuwbouw is matig verontreinigd met zink en licht met cadmium 

en fluorantheen. In de ondergrond zijn licht verhoogde concentraties EOX en nikkel aangetroffen. 

 

Ter plaatse van de bovengrondse dieseltank zijn geen verontreinigingen met minerale olie 

aangetroffen. 

 

Voor het overige zijn er geen verdere bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de 

onderzoekslocatie en de belendende percelen. 

 

 

Asbest 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NVN 5725. Voor zover bekend hebben op de 

onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijven gestaan die mogelijk asbesthoudend materiaal 

hebben verwerkt of geproduceerd. Daarnaast is niets bekend over mogelijke stortingen of 

ophogingen met asbesthoudend materiaal en/of asbestbuizen in de bodem. 

 

Voor zover bekend hebben zich in het verleden geen calamiteiten (b.v. brand of explosies) 

voorgedaan, waarbij asbesthoudend materiaal is vrijgekomen. 

 

Om voornoemde bevindingen te kunnen bevestigen, zal tijdens het uit te voeren bodemonderzoek 

zintuiglijk onderzoek plaatsvinden naar mogelijke asbestresten in de bodem. 

 

 

Terreininspectie 

Op 11 april 2007 is voorafgaande aan de grondboringen, door een medewerker van  

Aelmans Eco B.V. een terreininspectie verricht. 

 

De onderzoekslocatie is in gebruik zoals omschreven onder de paragraaf “Vroeger en huidig 

gebruik”. 

 

Met uitzondering van het weiland en de groenstroken ter hoogte van het erf en de ruwvoeropslag, is 

de gehele onderzoekslocatie verhard met beton-, stelcon- of baksteenvloeren. Aan het 

aardoppervlak ter plaatse van de bovengrondse dieseltank zijn enige verontreinigingen met minerale 

olie aangetroffen, voor het overige worden er aan het aardoppervlak geen verontreinigingen met 

minerale olie of anderszins bodemvreemde materialen aangetroffen. 

 

Ten tijde van de uitvoering van het bodemonderzoek waren in nagenoeg alle stallen vee gestald. 

Daarnaast was één sleufsilo gevuld met snijmaïs. De overige twee silo’s waren nagenoeg leeg. 

 

De onderzoekslocatie maakte een nette en opgeruimde indruk. 
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Bodemsamenstelling en hydrologische gegevens  

De gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit de 

TNO-grondwaterkaarten, Maastricht en Heerlen, kaartbladen 61, 62 west, 62 oost, 1980. 

 

De onderzoekslocatie ligt ten oosten van de St. Martens-Voerenbreuk op een hoogte van circa  

50 m +NAP.  

 

Vanaf het maaiveld wordt een circa 1 tot 10 meter dikke matig goed doorlatende deklaag 

aangetroffen. De deklaag bestaat uit lössleem van de Formatie Twente. 

Onder deze deklaag bevindt zich het eerste (enige) watervoerende pakket, dat bovenin bestaat uit 

grind (diverse Maasterrassen) met een dikte van maximaal circa 20 meter. Dit grind staat, behalve 

in het Maasdal, geheel droog. Het resterende deel van het tweede watervoerende pakket bestaat uit 

Kalksteen van de Formatie van Gulpen. 

 

De gemiddelde stijghoogte van het grondwater in het voornaamste watervoerende pakket bevindt 

zich rond de 44 m +NAP. 

 

De regionale grondwaterstromingsrichting vindt plaats in westelijke richting. Als gevolg van lokaal 

aanwezig zijnde omstandigheden kan de plaatselijke stromingsrichting afwijken van voornoemde 

hoofdstromingsrichting. 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het bodembeschermingsgebied “Mergelland”. De locatie is niet 

gelegen in een grondwaterwin- en/of grondwaterbeschermingsgebied. 

 

2.2. Onderzoekshypothese en -strategie 

 
Gelet op het vroegere en huidige gebruik van het terrein, de terreininspectie en op basis van de 

mondelinge informatie van opdrachtgever luidt de onderzoekslocatie deels verdacht en deels 

onverdacht.  

 

Daarnaast is de onderzoekslocatie echter gelegen in een diffuus verontreinigd gebied (zone 4). Dit 

gebied is licht tot sterk verontreinigd met een aantal zware metalen en PAK. Dit gebied is 

beschreven in een kaartmap behorende tot het rapport “Een bodemkwaliteitskaart / 

Bodembeheerplan voor de gemeente Eijsden” (rapportnummer 06.RB147, d.d. 23 oktober 2006).  

Op basis van vorenstaande dient men de onderzoekslocatie dan ook als “verdacht” te beschouwen.  

 

Ten behoeve van de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is de onderzoekslocatie 

onderverdeeld in een achttal terreindelen zijnde: 

 Dieseltank, incl. aftankplaats; 

 Machineloods en garage (opslag bestrijdingsmiddelen en werkbank); 

 Veestal, melkkamer en melkstal; 

 Jongveestal (oud); 

 Jongveestal nieuw incl. mestopslag; 

 Oude bedrijfsgebouwen en hooischuur; 

 Erf, oprit inclusief ruwvoeropslag; 

 Huisweide. 
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In de onderstaande tabel is per terreindeel een onderzoeksopzet opgesteld.  

 

Tabel 2.2.1.  Overzicht uit te voeren veldwerk locatie Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden 

Deelterrein Aantal 

Boringen 

Diepte 

in m-mv1) 

Analysepakket2) 

Dieseltank, incl. 

aftankplaats 

3 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

1 * minerale olie 

Machineloods en garage 

 

4 

 

0,0 - 0,5/2,0 2 * NEN-5740 grond 

Veestal, melkkamer en 

melkstal 

4 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

2 * NEN-5740 grond 

Jongveestal (oud) 4 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

2 * NEN-5740 grond 

Jongveestal (nieuw), incl. 

mestopslag 

4 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

2 * NEN-5740 grond 

Oude bedrijfsgebouwen 

en hooischuur 

4 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

2 * NEN-5740 grond 

Erf, oprit incl. 

ruwvoeropslag 

12 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

5 * NEN-5740 grond 

Huisweide 13 

 

0,0 - 0,5/2,0 

 

3 * NEN-5740 grond 

 

Indien zintuiglijk een verontreiniging wordt waargenomen dient de boring doorgezet te worden tot 0,50 meter in 

de zintuiglijk schone laag. Bij de uitvoering dienen de boringen te allen tijde doorgezet te worden tot de 

aangegeven diepte; 

1. afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen kan afgeweken worden van de voorgestelde te analyseren 

dieptetrajecten; 

2. zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, lood, zink, nikkel en kwik), PAK 10 VROM, minerale olie,  

EOX, organisch stof en lutum. 

 

Het grondwater is op de onderzoekslocatie niet binnen 5,0 m-mv aanwezig. Conform de eisen 

gesteld in de NEN-5740 zal het grondwater niet worden onderzocht. 

 

Asbest 

Met betrekking tot het asbestonderzoek zal de opgeboorde grond visueel geïnspecteerd worden op 

de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 

 

Opgemerkt dient te worden dat alle uitkomende grond zintuiglijk zal worden onderzocht op de 

mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen. 

 

Conform NEN-5740 is gekozen voor een systematisch bemonsteringspatroon. 
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In tabel 2.3.2. zijn enkele relevante gegevens van de onderzoekslocatie samengevat. 

 

Tabel 2.3.2. Relevante gegevens project 

Projectnaam  Verkennend bodemonderzoek Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden  

Projectcode  E16096.06 

Huidig gebruik  Melkveebedrijf  

Gebruik omgeving  Woonbebouwing begrensd door een agrarisch buitengebied 

Oppervlakte locatie  circa 7.000 vierkante meter 

Hoogteligging  circa 50 meter +NAP 

Grondwaterstand  circa 44 meter +NAP 
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3. OPZET VELDONDERZOEK 

 

3.1. Veldwerkzaamheden 

 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijnen die gehanteerd zijn in de Nederlandse 

Eenheids Norm 5740 (NEN-5740). Het veldwerk is uitgevoerd volgens de geldende Nederlandse 

Praktijk Richtlijnen (NPR-5741). 

 

De grondmonsters zijn genomen, geconserveerd en gekarakteriseerd conform de NEN-5104, NEN-

5706, NEN-5707, NEN-5742, NEN-5743, ontwerp NEN-5744 en NEN-5745. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat enkele van voornoemde normen van toepassing zijn op de locatie specifieke 

omstandigheden. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het VKB-protocol: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, 

maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen”, protocol nummer  

VKB-nr 2001, versie 3, d.d. 3 maart 2005 en de BRL “Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek”, versie 3, d.d. 3 maart 2005. 

 

De boorbeschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2. 

 

3.2. Resultaten veldwerkzaamheden 

 
Grond 

Tijdens het veldwerk zijn er geen aanwijzingen geweest om af te wijken van de onderzoeksstrategie 

zoals beschreven in paragraaf 2.3. Bij deze aanwijzigingen moet men denken aan het omzetten van 

boringen naar andere terreindelen of het in combinatie gebruiken van boringen voor meerdere 

terreindelen. 

 

De boringen zijn met behulp van een edelmanboor op 11 en 12 april 2007 geplaatst. In figuur 2 is 

een overzicht opgenomen van de geplaatste boringen in combinatie met de te onderscheiden 

terreindelen. 

 

 Dieseltank, incl. aftankplaats, boringen 1, 2 en 3; 

 Machineloods en garage (opslag bestrijdingsmiddelen), boringen 4 t/m 7;  

 Veestal, melkkamer en melkstal, boringen 8 t/m 11; 

 Jongveestal oud, boringen 12 t/m 15; 

 Jongveestal nieuw incl. mestopslag, geen boringen geplaatst daar deze ruimte geheel is 

onderkelderd; 

 Erf, oprit inclusief ruwvoeropslag, boringen 16 t/m 23 en 27 t/m 36; 

 Oude bedrijfsgebouwen (stal, berging en hooischuur), boringen 24, 25 en 26; 

 Huisweide, boringen 37 t/m 41. 

 

Ter plaatse van de nieuwe veestal (nr. 5) zijn geen boringen geplaatst daar deze stal geheel is 

onderkelderd. De overig boringen 23, 30, 34 en 40 zijn aan de zijwanden van deze stal geplaatst tot 

aan de onderzijde van de putbodem van de mestkelder. 

 

In tabel 3.2.1. is een overzicht gegeven uit welke boringen en over welke diepten de mengmonsters 

zijn samengesteld. 
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Tabel 3.2.1. Overzicht veldwerk en chemische analyse 

 : mengmonsternummer; 
 : boring(en); 
 : dieptetraject (m-mv); 
 : samenstelling grond; 
 : chemische analyse op basis van NEN-5740; 
# : voor diepte individuele monsters zie bijlage 1. 

     
Bovengrondse dieseltank en tankplaats 

MM 1 

(X01) 
1 t/m 3 0,10 - 0,5 

# 
leem, zwak grindig, puin 

(zwak), grijs/bruin, geen 

olie/water reactie 

Minerale olie 

     

Machineloods, garage en werktuigenberging (incl. bestrijdingsmiddelenopslag) 

MM 2 

(X02) 
4, 5, 6, 7 0,1 - 0,5 

# 
leem, zwak grindig, zwak 

puin- en koolhoudend, 

grijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

MM 3 

(X03) 

4 en 6 0,5 - 2,0 

# 

leem, zwak zandig, 

lichtgrijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

     

Veestal, melklokaal en -kamer 

MM 4 

(X04) 

8 en 9 0,2 - 0,5 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

koolhoudend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 5 

(X05) 

8, 9, 10, 

11 

0,5 - 2,0 

#  

leem, zwak grindig, 

bruin/beige 

NEN-5740 pakket grond 

     

Jongveestal (oud) 

MM 6 

(X06) 

12, 13, 14 0,14 - 0,5 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

tot matig kool- en 

puinhoudend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 7 

(X07) 

12, 14, 15 0,5 - 2,0 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

koolhoudend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

     

Erf en mestvaalt 

MM 8 

(X08) 

18, 19, 20 0,16 - 0,5 

# 

leem, zwak grinding, 

sintels weinig, matig tot 

sterk koolhoudend, 

donkergrijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

MM 9 

(X09) 

16 t/m 20  0,5 - 1,0 

# 

leem, zwak grindig, 

bruin/beige 

 

NEN-5740 pakket grond 

MM 10 

(X10) 

16, 21, 

22, 23 

0,1 - 0,5 leem, zwak grindig, 

koolhoudend, grijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 
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Tabel 3.2.2. Overzicht veldwerk en chemische analyse 

 : mengmonsternummer; 
 : boring(en); 
 : dieptetraject (m-mv); 
 : samenstelling grond; 
 : chemische analyse op basis van NEN-5740; 
# : voor diepte individuele monsters zie bijlage 1. 

     

MM 11 

(X11) 
1, 16, 22  0,5 - 2,0 

# 
leem, zwak grindig, 

lichtgrijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

     

Oude bedrijfgebouwen 

MM 12 

(X12) 
24, 25, 26 0,1 - 0,5 

# 
leem, zwak grindig, zwak 

baksteen- en 

koolhoudend, grijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 

MM 13 

(X13) 

24 en 26 0,5 - 2,0 

# 

leem, zwak zandig, 

lichtbruin/beige 

NEN-5740 pakket grond 

     

Sleufsilo’s en groenstrook 

MM 14 

(X04) 

27, 28, 

34, 35  

0,0 - 0,5 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

kool- en baksteen-

houdend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 15 

(X15) 

29, 30, 

31, 32, 

33, 36 

0,14 - 0,5 

#  

leem, zwak grindig, zwak 

kool- en baksteen-

houdend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 16 

(X16) 

 

29, 30, 33 0,5 - 2,0 leem, zwak zandig, 

lichtbruin/beige 

NEN-5740 pakket grond 

     

Huisweide 

MM 17 

(X17) 

37, 38, 

41, 42, 

47, 48 

0,0 - 0,5 

# 

leem, zwak grindig, zwak 

humeus, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 18 

(X18) 

39, 40, 

43, 44, 

45, 46 

0,0 - 0,5 leem, zwak grindig, zwak 

koolhoudend, 

donkerbruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

MM 19 

(X19) 

40, 43, 48 0,5 - 2,0 leem, zwak grindig, 

koolhoudend, grijs/bruin 

NEN-5740 pakket grond 
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De NEN-5740 onderscheidt de volgende analysepakketten; te weten één voor de grond (zowel de 

boven- als de ondergrond) en één voor het grondwater. 

 

Daar op de onderzoekslocatie geen grondwater binnen 5 m-mv aanwezig is, is uitsluitend het 

standaard NEN-5740 pakket voor grond van toepassing. 

 

De grondmengmonsters zijn derhalve onderzocht op de volgende componenten. 

 

Standaard 5740 NEN-pakket grond: 

 zware metalen: arseen, cadmium, kwik, lood, zink, chroom, nikkel en koper; 
 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 
 extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX); 

 minerale olie (GC); 
 droge stof. 

 

Voor de op de locatie voorkomende grondsoort zijn de gehalten aan organische stof en lutum 

bepaald in de grondmengmonster 17 (bovengrond) en 19 (ondergrond). 

 

Grondmengmonster 1 is uitsluitend onderzocht op minerale olie.  

 

In bijlage 1 zijn de analyseresultaten weergegeven. 

 

De hierboven beschreven veldwerkzaamheden en de rapportage zijn uitgevoerd door 

Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg.  

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories, Milieulaboratorium  

te Hoogvliet (Sterlab). 

 

Asbest 

Overeenkomstig de NEN5707 is, tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden, zowel het 

maaiveld als de uitkomende grond visueel beoordeeld op asbestverdachte materialen. 

 

Tijdens het plaatsen van de boringen en aan het bodemoppervlak zijn geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen. Op basis hiervan zijn geen analyses op asbest uitgevoerd. 
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4. RESULTATEN EN BEOORDELING CHEMISCHE ANALYSE 

 

4.1. Toetsing van de analyseresultaten 

 
De analyseresultaten van de grondmengmonsters dienen te worden getoetst aan de 

referentiewaarden uit de toetsingstabel van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer (V.R.O.M.). Deze toetsingstabel is opgenomen in de Nederlandse Staatscourant,  

nr. 39,van 24 februari 2000. 

 

De streef- en interventiewaarden voor bepaalde anorganische en organische verbindingen zijn 

afhankelijk gesteld van het percentage lutum en organische stof. Ter bepaling van de streef- en 

interventiewaarden -geldend voor de grond ter plekke van de onderzoekslocatie- is van een 

representatief grondmengmonster het gehalte lutum en organische stof bepaald. In bijlage 3 zijn de 

streef- en interventiewaarden berekend op basis van de gevonden percentages lutum en organische 

stof. 

 

Ten aanzien van de toetsingswaarden van PAK is uitgegaan van de circulaire “Interventiewaarde 

bodemsanering voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen”. Deze circulaire is eveneens 

verwerkt in de toetsingstabel van het Ministerie van VROM (Staatscourant, nr. 39, van 24 februari 

2000). Dit betekent dat de interventiewaarde voor de PAK-concentratie 40 mg/kgds bedraagt voor 

alle bodems met een organisch stofgehalte tot 10%. Dit is op onderhavige locatie het geval. 

 

In bijlage 4 is een overzicht weergegeven van de toetsing van de grondanalyseresultaten aan de 

berekende streef- en interventiewaarden. 

 

De betekenis van bovenvermelde richtwaarden is als volgt: 

 

Streefwaarden: 

De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit d.w.z. 

dat de streefwaarden het niveau aangeven dat bereikt moet worden om de functionele 

eigenschappen die de bodem voor mens, dier of plant heeft volledig te herstellen. 

 

Interventiewaarden: 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 

mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden 

bodemsanering geven het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is van een geval van 

ernstige (bodem)verontreiniging. 

 

Criterium voor nader onderzoek (=tussenwaarde): 

Dit is het criterium ½ (interventiewaarde + streefwaarde) waarbij, afhankelijk van de 

omstandigheden, sprake kan zijn van een risico van blootstelling voor de mens en/of aantasting van 

het milieu. Afhankelijk van die omstandigheden kan een nader onderzoek gewenst zijn. Voor stoffen 

waarvoor geen streefwaarde is vastgesteld, wordt het criterium ½ (interventiewaarde) gehanteerd in 

plaats van het criterium ½ (interventiewaarde+streefwaarde). Voornoemde criterium zal in 

onderhavig rapport als tussenwaarde worden aangegeven. 
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4.2. Interpretatie van de analyseresultaten 

 
Algemeen 

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar figuur 2 “Situatie onderzoekslocatie met 

ligging boorpunten”. Ten aanzien van de verrichte analyses wordt tevens verwezen naar het 

vermelde onder hoofdstuk 4 “Resultaten veldwerkzaamheden”. 

 

Zintuiglijk zijn er tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden, met name in de bovengrond, 

bodemvreemde materialen in de vorm van kooldeeltjes en bouwpuinresten aangetroffen welke 

kunnen leiden tot bodemverontreiniging. 

 

Actief bodembeheer 

De onderzoekslocatie maakt deel uit van het grondgebied van de gemeente Eijsden. Voor dit 

grondgebied geldt dat gewenste maatschappelijke ontwikkelingen stagnatie oplopen ten gevolge van 

het voorkomen van grootschalige diffuse bodemverontreinigingen. Om voornoemde stagnatie te 

voorkomen, is een aangepast beleid ten aanzien van het beheer van de bodem ontwikkeld. 

Voorgaande is verwoord in de nota “Bodembeheerplan voor de gemeente Eijsden”. 

 

De nota “Bodembeheerplan voor de gemeente Eijsden” is gekoppeld aan de nota “Een 

bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Eijsden” waarin het grondgebied van de gemeente Eijsden 

is opgesplitst in een vijftal zones. De bodemkwaliteitskaarten zijn als bijlage aan voornoemde nota 

toegevoegd. Per zone is aangegeven wat de achtergrondgrenswaarden zijn voor een zestal 

parameters (lood, zink, cadmium, koper, arseen en PAK) van de bovengrond. 

 

De geconstateerde verontreinigingen in de boven- en ondergrond van onderhavige locatie dienen te 

worden getoetst aan de achtergrondgrenswaarden voor de bovengrond zoals die gelden voor het 

betreffende deelgebied (zone 4, matig tot sterk verontreinigd). De voor dit gebied geldende 

achtergrondwaarden zijn in onderstaand overzicht samengevat: 

 

 Bovengrond (0 - 50) Ondergrond (50 - 200) 

Arseen 22 Nb. 

Cadmium 2,9 Nb. 

Kwik Nb Nb. 

Nikkel 23 26,3 

Chroom Nb. Nb. 

Koper 40 28,5 

Lood 153 Nb 

Zink 1.300 242 

PAK (10 Vrom) Nb. Nb. 

EOX Nb. Nb. 

Min. Olie 25 Nb. 

nb : niet betrouwbaar, dus niet vastgesteld. 

 

Naast een toetsing aan de achtergrondwaarden zijn de analyseresultaten verder getoetst aan 

de aanvaardbare risiconiveau (= ARN). Uitgaande van het meest gevoelige toekomstige 

gebruik als zijnde tuin (siertuin) is getoetst aan “Wonen/Particuliere tuin en speelterrein”.  
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    “Wonen, particuliere tuin en speelterrein” 

 Arn in mg/kg ds 

Arseen 583 

Cadmium 48 

Kwik 159 

Nikkel 6.060 

Chroom 1.810 

Koper 12.300 

Lood 440 

Zink 39.600 

PAK (10 Vrom) 35 

EOX Nb. 

Min. Olie 1220 voor de fractie  

C10-C40 en 61 voor de 

fractie C10-C12  

 

Interpretatie analyseresultaten 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters worden in onderstaande tabellen samengevat. In 

de kolommen zijn alleen die parameters vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing minimaal 

hoger zijn dan de desbetreffende streefwaarde. Verder is eveneens getoetst aan het 

“Bodembeheerplan Eijsden”.  

 

- : niet verontreinigd: ≤  streefwaarde; 

* : licht verontreinigd: > streefwaarde < tussengrenswaarde; 

** : matig verontreinigd: > tussengrenswaarde < interventiewaarde;  

*** : sterk verontreinigd: > interventiewaarde. 

 

# : geen achtergrondwaarde vastgesteld; 

## : concentratie ligt onder achtergrondwaarde (AGW); 

### : concentratie overschrijdt achtergrondwaarde, doch niet de Arn waarden 

 

In tabel 4.2.1. is een samenvatting weergegeven van de analyseresultaten. 

 

Tabel 4.2.1.  Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters  

Monster 

Nummer 

Aard van het 

materiaal 

Boring Monster- 

diepte 

(m-mv) 

Verhoogd 

aangetoonde 

parameter 

Mate van 

verontrei- 

niging  

Concentratie Actief 

bodembeheer 

Bovengrondse dieseltank en tankplaats 

1 leem, zwak 

grindig/puin 

1 t/m 3 0,1 - 0,5 minerale olie * 35 ### 

 

Bovengrondse dieseltank en tankplaats 

2 leem, zwak 

grindig, kool- 

en puinhoudend 

4, 5, 6, 

7  

0,1 - 0,5 cadmium 

koper 

lood 

nikkel 

zink 

EOX  

minerale olie 

* 

* 

* 

* 

*** 

* 

* 

1,6 

32 

95 

27 

630 

0,57 

130 

## 

## 

## 

### 

## 

# 

### 

3 leem 4 en 6 0,5 - 2,0 Zink * 100 ## 
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Tabel 4.2.1. (vervolg)  Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters  

Monster 

Nummer 

Aard van het 

materiaal 

Boring Monster- 

diepte 

(m-mv) 

Verhoogd 

aangetoonde 

parameter 

Mate van 

verontrei- 

niging  

Concentratie Actief 

bodembeheer 

Veestal, melklokaal en –kamer 

4 leem, zwak 

grindig/puin en 

koolhoudend 

8 en 9 0,2 - 0,5 cadmium 

zink 

* 

** 

1,0 

340 

## 

## 

 

5 leem 8 t/m 11 0,5 - 2,0 zink 

 

* 

 

180 ## 

 

Jongveestal (oud) 

6 leem, zwak 

grindig / puin 

en matig 

koolhoudend 

12, 13, 

14 

0,14 - 0,5 cadmium 

koper 

zink 

* 

* 

** 

1,3 

33 

400 

## 

## 

## 

7 leem 12, 14, 

15 

0,5 - 2,0 - - - - 

Erf en mestvaalt 

8 leem, zwak 

grindig / puin 

en matig 

koolhoudend 

18, 19, 

20 

0,16 – 0,5 arseen 

cadmium 

koper 

lood 

zink 

*** 

* 

* 

* 

*** 

49 

1,9 

57 

110 

1.000 

### 

## 

### 

## 

## 

9 leem 16 t/m 20 0,5 - 1,0 zink * 100 ## 

10 leem, zwak 

grindig en 

koolhoudend 

16, 21, 

22, 23, 

0,1 - 0,5 cadmium 

zink 

PAK 

* 

* 

* 

0,7 

180 

2,2 

## 

## 

# 

11 leem 1, 16, 22 0,5 - 2,0 - - - - 

Oude bedrijfsgebouwen 

12 leem, zwak 

grindig / puin 

en matig 

koolhoudend 

24, 25, 

26 

0,1 - 0,5 arseen 

cadmium 

koper 

zink 

 

** 

* 

* 

*** 

36 

1,8 

31 

740 

 

### 

## 

## 

## 

13 leem 24 en 26 0,5 - 2,0 - - - - 

Sleufsilo’s en groenstroken 

14 leem, zwak 

grindig, zwak 

baksteen- en 

koolhoudend 

27, 28, 

34, 35 

0,0 - 0,5 cadmium 

koper 

zink 

* 

* 

** 

1,2 

26 

420 

 

## 

## 

## 

15 leem, zwak 

grindig, zwak 

baksteen- en 

koolhoudend 

29 ,30, 

31, 32,  

33, 36 

 

0,14 - 0,5 cadmium 

zink 

* 

* 

 

0,7 

290 

## 

## 

16 leem 29, 30, 

33 

0,5 - 2,0 cadmium 

zink 

* 

* 

 

0,6 

160 

# 

## 
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Tabel 4.2.1. (vervolg)  Samenvatting analyseresultaten grond(meng)monsters  

Monster 

Nummer 

Aard van het 

materiaal 

Boring Monster- 

diepte 

(m-mv) 

Verhoogd 

aangetoonde 

parameter 

Mate van 

verontrei- 

niging  

Concentratie Actief 

bodembeheer 

Huisweide 

17 leem, zwak 

koolhoudend/ 

humeus 

37, 38, 

41, 42, 

47, 48 

0,0 - 0,5 cadmium 

zink 

* 

* 

0,9 

240 

## 

## 

 

18 leem, zwak 

koolhoudend/ 

humeus 

39, 40, 

43, 44, 

45, 46  

0,0 - 0,5 zink 

 

* 160 ## 

 

19 leem 40, 43, 

48  

0,5 - 2,0 - - - - 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Algemeen 

Zintuiglijk zijn er tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden bodemvreemde materialen 

aangetroffen. Bij genoemde bodemvreemde materialen moet men denken aan kool- en 

bouwpuinresten. Daarnaast zijn ter plaatse van de boringen 18, 19 en 20 sporadisch enkele sintels 

aangetroffen. 

 

Bovengrondse dieseltank en tankplaats  

De boringen 1, 2 en 3 zijn geplaatst ter hoogte van dit terreindeel van de onderzoekslocatie. Bij het 

plaatsen van deze drie boringen zijn organoleptisch geen verontreinigingen met minerale olie 

aangetroffen. De uitkomende grond van deze drie boringen is onderzocht in grondmengmonster 1 op 

minerale olie. 

 

Analytisch wordt ter plaatse een licht verhoogde concentratie minerale olie aangetroffen. 

Voornoemde concentratie is dermate gering dat deze geen directe belemmeringen oplevert temeer 

dit terreingedeelte niet van bestemming zal wijzigingen. 

 

Machineloods, garage en werktuigenberging 

De boringen 4, 5, 6 en 7 zijn geplaatst ter hoogte van de werktuigenloods en garage. Bij het 

plaatsen van deze boringen zijn organoleptisch bodemvreemde materialen in de vorm van 

bouwpuinresten (baksteen) en kooldeeltjes aangetroffen in de bovengrond.  

 

De bovengrond van de boringen is onderzocht in grondmengmonster 2. Uit de analyseresultaten 

blijkt, dat cadmium, koper, lood, nikkel, EOX en minerale olie de betreffende streefwaarden 

overschrijden, daarnaast overschrijdt de concentratie zink de berekende interventiewaarde. 

 

De aangetroffen concentraties nikkel en minerale olie zijn van dien aard dat deze tevens de te 

hanteren achtergrondwaarden overschrijden. 

 

Ondanks de ter plaatse aangetroffen verontreinigingen leveren deze voor het voortgezet gebruik als 

bebouwing/verharding geen belemmeringen op. Temeer daar dit gedeelte van de onderzoekslocatie 

geen wijzigingen zullen plaatsvinden en deze ruimten als machineloods en garage in gebruik blijven. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is onderzocht in grondmengmonster 3, behoudens een licht 

verhoogde concentratie zink worden geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen. 

 

Veestal, melklokaal en melkkamer 

De boringen 8, 9, 10 en 11 zijn geplaatst ter hoogte van dit terreindeel. Bij het plaatsen van deze 

boringen is onder de betonvloer een laag gele vulzand aangetroffen. Deze bodemlaag is analytisch 

niet onderzocht daar hier organoleptisch geen verontreinigingen zijn aangetroffen.  

 

De oorspronkelijke bovengrond van dit terreindeel is onderzocht in grondmengmonster 4. Uit deze 

analyseresultaten blijkt, dat de concentraties cadmium en zink weliswaar de berekende 

streefwaarden en of tussenwaarden overschrijden doch niet de van toepassing zijnde 

achtergrondwaarden. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is in grondmengmonster 5 onderzocht. Uit de analyseresultaten  

blijkt, dat de concentratie zink weliswaar de berekende streefwaarde overschrijdt doch niet de van 

toepassing zijnde achtergrondwaarde. 
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Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen of beperkingen verbonden aan het 

voorgenomen gebruik van dit terreindeel als zijnde woondoeleinden.  

 

Jongveestal (oud) 

De boringen 12, 13, 14 en 15 zijn geplaatst ter hoogte van de oude veestalling. De bovengrond van 

dit terreindeel is in grondmengmonster 6 onderzocht. Uit de analyseresultaten blijkt, dat de 

concentraties cadmium, koper en zink de berekende streefwaarden overschrijden. De concentratie 

zink overschrijdt tevens de tussenwaarde, doch niet de van toepassing zijnde achtergrondwaarden. 

 

De ondergrond van dit terrein is in grondmengmonster 7 onderzocht. Uit de analyseresultaten blijkt, 

dat geen van de onderzochte parameters de berekende streef- en/of interventiewaarden 

overschrijden. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen of beperkingen verbonden aan het 

voorgenomen gebruik van dit terreindeel als zijnde woondoeleinden.  

 

Erf en mesvaalt 

De boringen 18, 19 en 20 zijn geplaatst ter hoogte van het erf tussen de veestal en machineloods. 

Onder de ter plaatse aanwezige betonverharding bevindt zich de oorspronkelijke leemgrond met 

daarin sporadisch bijmengingen met sintels.  

 

De bovengrond van deze boringen is in grondmengmonster 8 onderzocht.  

Uit de analyseresultaten blijkt, dat de concentraties cadmium, koper en lood de berekende 

streefwaarden overschrijden terwijl de concentratie arseen en zink zelfs de berekende 

interventiewaarden overschrijden. 

 

Daarnaast overschrijden de concentraties arseen en koper de van toepassing zijnde 

achtergrondwaarden doch niet de te hanteren Arn-waarden. 

 

Ondanks de ter plaatse aangetroffen verontreinigingen leveren deze voor het voortgezet gebruik als 

bebouwing/verharding geen belemmeringen op. Indien dit gedeelte als woondoeleinden ingericht zal 

worden, dan zal de bovengrond gesaneerd dienen te worden. 

 

De boringen 16, 21, 22 en 23 zijn geplaatst ter hoogte van het resterende gedeelte van het erf. Bij 

het plaatsen van deze boringen zijn weliswaar bodemvreemde materialen in de vorm van kooltjes en 

bouwpuinresten aangetroffen doch geen sintels. 

 

De bovengrond van deze boringen is in grondmengmonster 10 onderzocht. Uit de analyseresultaten 

van dit grondmengmonster blijkt, dat de concentratie cadmium, zink en PAK de berekende 

streefwaarden overschrijden. De aangetroffen concentraties cadmium en zink overschrijden niet de 

achtergrondwaarden. Voor de parameter PAK is geen achtergrondwaarde vastgesteld, doch gezien 

de marginale overschrijding vormt dit ons inziens geen belemmeringen voor het voorgenomen 

gebruik van het terrein als zijnde woondoeleinden. 

 

De ondergrond van dit terreingedeelte is onderzocht in de grondmengmonsters 9 en 11. Behoudens 

een licht verhoogde concentratie zink worden er geen overschrijdingen aangetroffen. De 

aangetroffen concentratie zink overschrijdt niet de berekende achtergrondwaarde.  

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen of beperkingen verbonden aan het 

voorgenomen gebruik als zijnde woondoeleinden. 
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Oude bedrijfsgebouwen 

De boringen 24, 25 en 26 zijn geplaatst ter hoogte van de oude bedrijfsgebouwen welke momenteel 

gebruikt worden als berging. Bij het plaatsen van deze boringen zijn met name in de bovengrond 

bodemvreemde materialen met kool- en bouwpuindeeltjes aangetroffen. 

 

De bovengrond van dit terreingedeelte is onderzocht in grondmengmonster 12. Uit de 

analyseresultaten van dit terreingedeelte blijkt, dat de concentraties cadmium en koper de 

berekende streefwaarden overschrijden, terwijl de concentraties arseen en zink respectievelijk de 

tussenwaarde en interventiewaarden overschrijden. 

 

De aangetroffen concentraties cadmium, koper en zink overschrijden niet de achtergrondwaarden. 

De concentratie arseen daarentegen overschrijdt weliswaar de achtergrondwaarde doch niet de  

Arn-waarden. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is onderzocht in grondmengmonster 13. Uit de analyseresultaten 

van dit grondmengmonster blijkt, dat geen van de onderzochte parameters de betreffende 

streefwaarden overschrijden. 

 

Ondanks de ter plaatse aangetroffen verontreinigingen leveren deze voor het voortgezet gebruik als 

bebouwing/verharding geen belemmeringen op. Temeer daar op dit gedeelte van de 

onderzoekslocatie geen wijzigingen zullen plaatsvinden en deze ruimten als dusdanig in gebruik 

blijven. 

 

Sleufsilo’s en groenstroken 

De boringen 27 t/m 36 zijn geplaatst ter hoogte van deze terreindelen van de onderzoekslocatie. De 

bovengrond van deze boringen is onderzocht in de grondmengmonsters 14 en 15. Uit de 

analyseresultaten van deze grondmengmonsters blijkt, dat de concentraties cadmium koper en/of 

zink de berekende streefwaarden en/of tussenwaarde overschrijden, doch niet de van toepassing 

zijnde achtergrondwaarden. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is in grondmengmonster 16 onderzocht. Uit de analyseresultaten 

blijkt, dat de concentraties zink en cadmium de berekende streefwaarden overschrijden doch niet de 

voorhanden zijnde achtergrondwaarden.  

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen of beperkingen verbonden voor het 

voorgenomen gebruik van dit terreindeel als zijn woondoeleinden.  

 

Huisweide 

De boringen 37 t/m 48 zijn geplaatst in de huisweide. Bij het plaatsen van deze boringen zijn geen 

noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen. 

 

De bovengrond van deze boringen is in de grondmengmonsters 17 en 18 onderzocht. Uit de 

analyseresultaten van deze grondmengmonsters blijkt, dat de concentraties cadmium en/of zink de 

berekende streefwaarden overschrijden doch niet de van toepassing zijnde achtergrondwaarden. 

 

De ondergrond van dit terreindeel is in grondmengmonster 19 onderzocht. Uit de analyseresultaten 

van dit grondmengmonster blijkt, dat geen van de onderzochte parameters de betreffende 

streefwaarden overschrijden. 
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Asbest 

Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 

aangetoond. Op basis van de bevindingen van voornoemd zintuiglijk bodemonderzoek en het 

historisch bodemonderzoek is geen verder onderzoek naar asbest verricht. 

 

Nader bodemonderzoek 

Voor wat betreft de ligging van de onderzoekslocatie in een diffuus verontreinigd gebied bestaat, ons 

inziens, geen directe aanleiding om over te gaan tot het uitvoeren van een nader onderzoek. Dit 

daar het gehele gebied ter plaatse matig tot sterk is verontreinigd. 

 

Resumé 

Naar aanleiding van het uitgevoerd bodemonderzoek blijkt, dat ter hoogte van de terreindelen 

garage, machineloods en oude bedrijfsgebouwen en een gedeelte van het erf, weliswaar lichte tot 

sterke verontreinigingen zijn aangetroffen welke leiden tot een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Ondanks de sterke verontreinigingen zijn deze van dien aard dat deze geen 

directe belemmeringen opleveren voor de voortzetting van de huidige bestemming als zijnde 

verharding c.q. bebouwing. Middels onderhavig onderzoek is de eindsituatie van deze terreindelen 

afdoende vastgelegd. 

 

Ervan uitgaande dat ter plaatse van deze terreindelen (zie figuur 3) geen bestemmingswijzigingen 

zullen worden gerealiseerd, dient hier geen grond gesaneerd te worden. 

 

Voor wat betreft de boringen welke geplaatst zijn ter hoogte van de toekomstige bouwkavels, kan 

geconcludeerd worden dat de boven- en ondergrond ter plaatse van deze terreindelen slechts lichte 

tot matige verontreinigingen met zink, cadmium of PAK zijn aangetroffen. 

 

De aangetroffen verontreinigingen zijn van dien aard dat de verontreinigingen geen belemmeringen 

opleveren voor het voorgenomen gebruik van deze gebieden ten behoeve van woondoeleinden (zie 

figuur 3). 

 

Alvorens gestart kan worden met de ontgravingswerkzaamheden, zal in verband met de 

voorgenomen bestemmings(plan)wijzigingen, een zogenaamd saneringsplan opgesteld dienen te 

worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag (Provincie Limburg). 

 

Dit bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Eventuele aanwezige andere dan voornoemde 

bronnen van verontreiniging kunnen derhalve niet worden uitgesloten. 

 

Ubachsberg, 29 mei 2007 

 

Aelmans Eco B.V. 

 

 

 

Dhr. G.A.P. Hamers 

 

Rapport opgesteld door: 

ing. H.J.J.G.M. Wolfs  

Milieukundig adviseur 
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Figuur 1 Ligging onderzoekslocatie 

 

 
Bron:  Google maps 

 

N 

onderzoekslocatie 
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Bijlage 1 

Analysecertificaten grond 



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

AELMANS ECO BV
Hans Wolfs
Kerkstraat 4
6367 JE  VOERENDAAL

Hoogvliet, 23-04-2007

Geachte   Hans Wolfs,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek uitgevoerd op het door u aangeboden
monstermateriaal met de daarbij verstrekte monsterspecificatie en analyseopdracht.
Deze resultaten hebben betrekking op:

Uw projectnaam : Van Aubel, boerderij a.d. Kapelkesstraat 70/70a
Uw project nummer : E16096.06
ALcontrol rapportnummer : 11165392, versie nummer: 1

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 12 resultaatbijlagen en eventuele informatieve bijlagen,
dit brengt het totaal aantal pagina's op 15. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste
analysemethoden, aangeleverde verpakkingen en monsternamedatum. Alle bijlagen maken onlosmakelijk
onderdeel uit van het rapport, alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Extra bijlage(n): Oliechromatogram(men)
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze algemene
informatiegids, uitgave 2004. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit rapport,
verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Services.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. M.G.M. Groenewegen
Business Director Milieu



AELMANS ECO BV

Van Aubel, boerderij a.d. Kapelkesstraat 70/70a
E16096.06
11165392

13-04-2007

Hans Wolfs

23-04-2007

13-04-2007

Bijlage 1 van 12

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

1 01(15-50) 02(10-50) 03(15-50)   

2 04(15-50) 05(20-50) 06(15-50) 07(10-50)   

3 04(50-100) 04(100-150) 04(150-200) 06(50-100) 06(1 00-150) 06(150-200)  

4 09(25-50) 08(20-50)   

5 09(50-100) 08(50-100) 08(100-150) 08(150-200) 10(5 5-105) 11(50-100) 11(100-150) 11(150-200)  

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% Q 78.3  81.1  82.8  82.7  82.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q   19  5.3  17  9.9  

cadmium mg/kgds Q   1.6  <0.4  1.0  0.5  

chroom mg/kgds Q   32  24  26  21  

koper mg/kgds Q   32  11  23  17  

kwik mg/kgds Q   0.14  <0.05  0.06  <0.05  

lood mg/kgds Q   95  19  41  24  

nikkel mg/kgds Q   27  20  16  16  

zink mg/kgds Q   630  100  340  180  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenaftyleen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenafteen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoreen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds Q   0.07  <0.02  <0.02  0.02  

antraceen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranteen mg/kgds Q   0.18  0.02  0.04  0.02  

pyreen mg/kgds Q   0.13  <0.02  0.03  <0.02  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q   0.06  <0.02  <0.02  <0.02  

chryseen mg/kgds Q   0.10  <0.02  0.03  <0.02  

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q   0.13  <0.02  0.03  0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q   0.06  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds Q   0.07  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenz(ah)antraceen mg/kgds Q   <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q   0.06  <0.02  <0.02  <0.02  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q   0.07  <0.02  <0.02  <0.02  

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q   0.66  <0.2  <0.2  <0.2  

Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds Q   0.94  <0.32  <0.32  <0.32  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

EOX mg/kgds Q   0.57  <0.1  <0.1  <0.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  5  5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  15  55  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  20  70  <5  <5  <5  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

1 01(15-50) 02(10-50) 03(15-50)   

2 04(15-50) 05(20-50) 06(15-50) 07(10-50)   

3 04(50-100) 04(100-150) 04(150-200) 06(50-100) 06(1 00-150) 06(150-200)  

4 09(25-50) 08(20-50)   

5 09(50-100) 08(50-100) 08(100-150) 08(150-200) 10(5 5-105) 11(50-100) 11(100-150) 11(150-200)  

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q 35  130  <20  <20  <20  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

6 12(19-50) 13(14-50) 14(10-50)   

7 12(50-100) 12(100-150) 12(150-200) 14(50-100) 14(1 00-150) 14(150-200) 15(50-100)  

8 18(22-50) 19(16-50) 20(35-50)   

9 17(50-100) 16(50-100) 18(50-100) 19(50-100) 20(50- 100)  

10 16(20-50) 21(25-50) 22(10-50) 23(15-50)   

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% Q 81.6  83.6  78.2  82.0  78.8  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q 15  5.2  49  9.7  10  

cadmium mg/kgds Q 1.3  <0.4  1.9  <0.4  0.7  

chroom mg/kgds Q 26  22  26  20  27  

koper mg/kgds Q 33  9.0  57  12  17  

kwik mg/kgds Q 0.10  <0.05  0.07  <0.05  0.06  

lood mg/kgds Q 50  <13  110  18  30  

nikkel mg/kgds Q 20  17  25  14  17  

zink mg/kgds Q 400  50  1000  100  180  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenaftyleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenafteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds Q 0.03  0.02  0.05  <0.02  0.06  

antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.02  

fluoranteen mg/kgds Q 0.06  0.02  0.07  <0.02  0.59  

pyreen mg/kgds Q 0.05  <0.02  0.06  <0.02  0.45  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.04  <0.02  0.03  <0.02  0.37  

chryseen mg/kgds Q 0.04  <0.02  0.04  <0.02  0.31  

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q 0.06  <0.02  0.06  <0.02  0.41  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.02  <0.02  0.03  <0.02  0.18  

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.04  <0.02  0.03  <0.02  0.29  

dibenz(ah)antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.05  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.03  <0.02  0.03  <0.02  0.15  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.03  <0.02  0.03  <0.02  0.18  

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 0.29  <0.2  0.30  <0.2  2.2  

Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds Q 0.39  <0.32  0.42  <0.32  3.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

EOX mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

6 12(19-50) 13(14-50) 14(10-50)   

7 12(50-100) 12(100-150) 12(150-200) 14(50-100) 14(1 00-150) 14(150-200) 15(50-100)  

8 18(22-50) 19(16-50) 20(35-50)   

9 17(50-100) 16(50-100) 18(50-100) 19(50-100) 20(50- 100)  

10 16(20-50) 21(25-50) 22(10-50) 23(15-50)   

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q <20  <20  <20  <20  <20  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

11 16(100-150) 16(150-200) 01(50-100) 01(100-150) 01( 150-200) 22(50-100) 22(100-150) 22(150-200)  

12 24(10-50) 25(15-50) 26(12-50)   

13 24(50-100) 24(100-150) 24(150-200) 26(50-100) 26(1 00-150) 26(150-200)  

14 27(0-50) 28(0-50) 34(0-50) 35(0-50)   

15 29(17-50) 31(14-50) 30(15-50) 32(20-50) 33(20-50) 36(20-50)  

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% Q 83.5  80.5  82.4  79.6  78.5  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q 10  36  7.4  15  13  

cadmium mg/kgds Q <0.4  1.8  <0.4  1.2  0.7  

chroom mg/kgds Q 27  27  30  18  26  

koper mg/kgds Q 9.4  31  9.0  26  18  

kwik mg/kgds Q <0.05  0.05  <0.05  0.07  0.07  

lood mg/kgds Q 15  64  14  47  39  

nikkel mg/kgds Q 21  18  17  15  17  

zink mg/kgds Q 73  740  55  420  290  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenaftyleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acenafteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  0.05  0.10  

antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranteen mg/kgds Q <0.02  0.06  <0.02  0.13  0.24  

pyreen mg/kgds Q <0.02  0.05  <0.02  0.09  0.17  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <0.02  0.03  <0.02  0.04  0.09  

chryseen mg/kgds Q <0.02  0.05  <0.02  0.08  0.11  

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q <0.02  0.06  <0.02  0.08  0.13  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <0.02  0.03  <0.02  0.03  0.06  

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.02  0.04  <0.02  0.04  0.07  

dibenz(ah)antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.02  0.03  <0.02  0.03  0.05  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <0.02  0.03  <0.02  0.04  0.05  

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <0.2  0.27  <0.2  0.45  0.76  

Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds Q <0.32  0.37  <0.3  0.62  1.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

EOX mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

11 16(100-150) 16(150-200) 01(50-100) 01(100-150) 01( 150-200) 22(50-100) 22(100-150) 22(150-200)  

12 24(10-50) 25(15-50) 26(12-50)   

13 24(50-100) 24(100-150) 24(150-200) 26(50-100) 26(1 00-150) 26(150-200)  

14 27(0-50) 28(0-50) 34(0-50) 35(0-50)   

15 29(17-50) 31(14-50) 30(15-50) 32(20-50) 33(20-50) 36(20-50)  

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q <20  <20  <20  <20  <20  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

018

019

Grond

Grond

Grond

Grond

16 29(50-100) 29(100-150) 29(150-200) 30(50-100) 30(1 00-150) 30(150-200) 33(50-100) 33(100-150) 33(150-2
00) 
17 37(0-50) 38(0-50) 41(0-50) 42(0-50) 47(0-50) 48(0- 50)  

18 39(0-50) 40(0-50) 43(0-50) 44(0-50) 45(0-50) 46(0- 50)  

19 40(50-80) 40(80-100) 40(100-150) 40(150-200) 43(50 -100) 43(100-150) 43(150-200) 48(50-100) 48(100-150 )
48(150-200) 

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019  

droge stof gew.-% Q 82.9  82.4  81.5  82.9    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q   2.3    1.4    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS Q   16    15    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q 11  11  9.3  11    

cadmium mg/kgds Q 0.6  0.9  0.4  <0.4    

chroom mg/kgds Q 26  29  21  30    

koper mg/kgds Q 15  17  12  12    

kwik mg/kgds Q <0.05  0.07  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds Q 26  39  23  18    

nikkel mg/kgds Q 21  15  15  21    

zink mg/kgds Q 160  240  160  94    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

acenaftyleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

acenafteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

fluoreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

fenantreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.04  <0.02    

antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

fluoranteen mg/kgds Q <0.02  0.02  0.10  <0.02    

pyreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.08  <0.02    

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.05  <0.02    

chryseen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.07  <0.02    

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.09  <0.02    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.04  <0.02    

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.06  <0.02    

dibenz(ah)antraceen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.04  <0.02    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <0.02  <0.02  0.04  <0.02    

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <0.2  <0.2  0.45  <0.2    

Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds Q <0.32  <0.3  0.63  <0.3    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

EOX mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

018

019

Grond

Grond

Grond

Grond

16 29(50-100) 29(100-150) 29(150-200) 30(50-100) 30(1 00-150) 30(150-200) 33(50-100) 33(100-150) 33(150-2
00) 
17 37(0-50) 38(0-50) 41(0-50) 42(0-50) 47(0-50) 48(0- 50)  

18 39(0-50) 40(0-50) 43(0-50) 44(0-50) 45(0-50) 46(0- 50)  

19 40(50-80) 40(80-100) 40(100-150) 40(150-200) 43(50 -100) 43(100-150) 43(150-200) 48(50-100) 48(100-150 )
48(150-200) 

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019  

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q <20  <20  <20  <20    

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond Conform NEN 5747 / CMA/2/II/A.1
Totaal olie C10-C40 Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
arseen Grond Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en

NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Grond Idem
chroom Grond Idem
koper Grond Idem
kwik Grond Eigen methode
lood Grond Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en

NEN-EN-ISO 11885)
nikkel Grond Idem
zink Grond Idem
naftaleen Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
acenaftyleen Grond Idem
acenafteen Grond Idem
fluoreen Grond Idem
fenantreen Grond Idem
antraceen Grond Idem
fluoranteen Grond Idem
pyreen Grond Idem
benzo(a)antraceen Grond Idem
chryseen Grond Idem
benzo(b)fluoranteen Grond Idem
benzo(k)fluoranteen Grond Idem
benzo(a)pyreen Grond Idem
dibenz(ah)antraceen Grond Idem
benzo(ghi)peryleen Grond Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond Idem
EOX Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. micro-coulometer
organische stof (gloeiverlies) Grond NEN 5754
lutum (bodem) Grond Eigen methode, pipetmethode met versnelde mineralisatie

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A0933676 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
001 A0933677 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
001 A0934573 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
002 A0933639 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
002 A0934550 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 A0934562 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
002 A0934572 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934559 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934561 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934563 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934564 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934566 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
003 A0934567 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
004 A0934644 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
004 A0934672 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934620 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934622 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934625 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934643 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934647 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934669 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934670 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
005 A0934671 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
006 A0933648 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
006 A0933679 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
006 A0934646 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0933640 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0933675 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0933691 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0933787 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0934612 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0934615 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
007 A0934618 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
008 A0933688 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
008 A0933693 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
008 A0933694 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933680 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933683 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933685 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933687 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
009 A0933692 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

010 A0933684 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
010 A0934549 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
010 A0934560 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
010 A0934652 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933678 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933681 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933682 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933689 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0933690 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0934524 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0934526 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
011 A0934551 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
012 A0933737 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
012 A0933812 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
012 A0934599 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0933540 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0933667 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0933673 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0934586 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0934591 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
013 A0934597 14-04-2007 11-04-2007 ALC201  
014 A0934062 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
014 A0934241 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
014 A0934580 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
014 A0934587 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934050 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934086 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934576 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934577 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934582 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
015 A0934588 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934076 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934084 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934089 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934574 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934575 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

016 A0934579 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934581 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934584 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
016 A0934585 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934051 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934052 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934053 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934066 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934080 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
017 A0934087 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934041 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934047 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934055 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934056 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934060 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
018 A0934063 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934017 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934043 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934045 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934054 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934057 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934058 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934059 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934082 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934092 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
019 A0934095 14-04-2007 12-04-2007 ALC201  
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Bijlage 2 Profielbeschrijving boorpunten 
 
Boorfirma : Aelmans Eco B.V.   Beschrijver : Hans Wolfs 

Boormethode  : Edelmanboor + spade  Datum  : 11 april 2007 

Locatie  : Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden Maaiveld : ± 50 m +NAP 

 

Ligging boorpunten: zie figuur 2 en 3 
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Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 1   2   3   4   

Bodemtype 1) I  I  II  I  

         

         

Droge stof (gew.-%) 78,3   81,1   82,8   82,7   

         

Metalen         

Arseen -  19   5,3   17   

Cadmium -  1,6 * <0,4   1,0 * 

Chroom -  32   24   26   

Koper -  32 * 11   23   

Kwik -  0,14   <0,05   0,06   

Lood -  95 * 19   41   

Nikkel -  27 * 20   16   

Zink -  630 *** 100 * 340 ** 

         

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

       

Naftaleen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Anthraceen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Fenanthreen -  0,07   <0,02   <0,02   

Fluorantheen -  0,18   0,02   0,04   

Benzo(a)anthraceen -  0,06   <0,02   <0,02   

Chryseen -  0,10   <0,02   0,03   

Benzo(a)pyreen -  0,07   <0,02   <0,02   

Benzo(ghi)peryleen -  0,06   <0,02   <0,02   

Benzo(k)fluorantheen -  0,06   <0,02   <0,02   

Indeno(123-cd)pyreen -  0,07   <0,02   <0,02   

Acenaftyleen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Acenaftheen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Fluoreen -  <0,02   <0,02   <0,02   

Pyreen -  0,13   <0,02   0,03   

Benzo(b)fluorantheen -  0,13   <0,02   0,03   

Dibenz(ah)anthraceen -  <0,02   <0,02   <0,02   

PAK (totaal,10 van VROM) -  0,66   <0,2   <0,2   

PAK (totaal,16 van EPA) -  0,94   <0,32   <0,32   

         

EOX -  0,57 * <0,1   <0,1   

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5   <5   

fractie C12-C22 5   5   <5   <5   

fractie C22-C30 15   55   <5   <5   

fractie C30-C40 20   70   <5   <5   

Totaal olie C10-C40 35 * 130 * <20   <20   

         

 

1:  01(15-50) 02(10-50) 03(15-50) 

2:  04(15-50) 05(20-50) 06(15-50) 07(10-50) 

3:  04(50-100) 04(100-150) 04(150-200) 06(50-100) 06(1 00-150) 06(150-200) 

4:  09(25-50) 08(20-50) 
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Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 5   6   7  8   

Bodemtype 1) II  I  II  I  

         

         

Droge stof (gew.-%) 82,1   81,6   83,6   78,2   

         

Metalen         

Arseen 9,9   15   5,2   49 *** 

Cadmium 0,5   1,3 * <0,4   1,9 * 

Chroom 21   26   22   26   

Koper 17   33 * 9,0   57 * 

Kwik <0,05   0,10   <0,05   0,07   

Lood 24   50   <13   110 * 

Nikkel 16   20   17   25   

Zink 180 * 400 ** 50   1000 *** 

         

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

       

Naftaleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Anthraceen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fenanthreen 0,02   0,03   0,02   0,05   

Fluorantheen 0,02   0,06   0,02   0,07   

Benzo(a)anthraceen <0,02   0,04   <0,02   0,03   

Chryseen <0,02   0,04   <0,02   0,04   

Benzo(a)pyreen <0,02   0,04   <0,02   0,03   

Benzo(ghi)peryleen <0,02   0,03   <0,02   0,03   

Benzo(k)fluorantheen <0,02   0,02   <0,02   0,03   

Indeno(123-cd)pyreen <0,02   0,03   <0,02   0,03   

Acenaftyleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Acenaftheen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fluoreen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Pyreen <0,02   0,05   <0,02   0,06   

Benzo(b)fluorantheen 0,02   0,06   <0,02   0,06   

Dibenz(ah)anthraceen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

PAK (totaal,10 van VROM) <0,2   0,29   <0,2   0,30   

PAK (totaal,16 van EPA) <0,32   0,39   <0,32   0,42   

         

EOX <0,1   <0,1   <0,1   <0,1   

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5   <5   

fractie C12-C22 <5   <5   <5   <5   

fractie C22-C30 <5   <5   <5   <5   

fractie C30-C40 <5   <5   <5   <5   

Totaal olie C10-C40 <20   <20   <20   <20   

         

 

5:  09(50-100) 08(50-100) 08(100-150) 08(150-200) 10(5 5-105) 11(50-100) 11(100-150) 

11(150-200) 

6:  12(19-50) 13(14-50) 14(10-50) 

7:  12(50-100) 12(100-150) 12(150-200) 14(50-100) 14(1 00-150) 14(150-200) 15(50-100) 

8:  18(22-50) 19(16-50) 20(35-50) 
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Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 9   10  11  12  

Bodemtype 1) II  I  II  I  

         

         

Droge stof (gew.-%) 82,0   78,8   83,5   80,5   

         

Metalen         

Arseen 9,7   10   10   36 ** 

Cadmium <0,4   0,7 * <0,4   1,8 * 

Chroom 20   27   27   27   

Koper 12   17   9,4   31 * 

Kwik <0,05   0,06   <0,05   0,05   

Lood 18   30   15   64   

Nikkel 14   17   21   18   

Zink 100 * 180 * 73   740 *** 

         

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

       

Naftaleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Anthraceen <0,02   0,02   <0,02   <0,02   

Fenanthreen <0,02   0,06   <0,02   <0,02   

Fluorantheen <0,02   0,59   <0,02   0,06   

Benzo(a)anthraceen <0,02   0,37   <0,02   0,03   

Chryseen <0,02   0,31   <0,02   0,05   

Benzo(a)pyreen <0,02   0,29   <0,02   0,04   

Benzo(ghi)peryleen <0,02   0,15   <0,02   0,03   

Benzo(k)fluorantheen <0,02   0,18   <0,02   0,03   

Indeno(123-cd)pyreen <0,02   0,18   <0,02   0,03   

Acenaftyleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Acenaftheen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fluoreen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Pyreen <0,02   0,45   <0,02   0,05   

Benzo(b)fluorantheen <0,02   0,41   <0,02   0,06   

Dibenz(ah)anthraceen <0,02   0,05   <0,02   <0,02   

PAK (totaal,10 van VROM) <0,2   2,2 * <0,2   0,27   

PAK (totaal,16 van EPA) <0,32   3,1   <0,32   0,37   

         

EOX <0,1   <0,1   <0,1   <0,1   

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5   <5   

fractie C12-C22 <5   <5   <5   <5   

fractie C22-C30 <5   <5   <5   <5   

fractie C30-C40 <5   <5   <5   <5   

Totaal olie C10-C40 <20   <20   <20   <20   

         

9: 17(50-100) 16(50-100) 18(50-100) 19(50-100) 20(50- 100) 

10: 16(20-50) 21(25-50) 22(10-50) 23(15-50) 

11: 16(100-150) 16(150-200) 01(50-100) 01(100-150) 01( 150-200) 22(50-100) 22(100-150) 

22(150-200) 

12: 24(10-50) 25(15-50) 26(12-50) 
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Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 13   14  15  16  

Bodemtype 1) II  I  I  II  

         

         

Droge stof (gew.-%) 82,4   79,6   78,5   82,9   

         

Metalen         

Arseen 7,4   15   13   11   

Cadmium <0,4   1,2 * 0,7 * 0,6 * 

Chroom 30   18   26   26   

Koper 9,0   26 * 18   15   

Kwik <0,05   0,07   0,07   <0,05   

Lood 14   47   39   26   

Nikkel 17   15   17   21   

Zink 55   420 ** 290 * 160 * 

         

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

       

Naftaleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Anthraceen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fenanthreen <0,02   0,05   0,10   <0,02   

Fluorantheen <0,02   0,13   0,24   <0,02   

Benzo(a)anthraceen <0,02   0,04   0,09   <0,02   

Chryseen <0,02   0,08   0,11   <0,02   

Benzo(a)pyreen <0,02   0,04   0,07   <0,02   

Benzo(ghi)peryleen <0,02   0,03   0,05   <0,02   

Benzo(k)fluorantheen <0,02   0,03   0,06   <0,02   

Indeno(123-cd)pyreen <0,02   0,04   0,05   <0,02   

Acenaftyleen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Acenaftheen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Fluoreen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

Pyreen <0,02   0,09   0,17   <0,02   

Benzo(b)fluorantheen <0,02   0,08   0,13   <0,02   

Dibenz(ah)anthraceen <0,02   <0,02   <0,02   <0,02   

PAK (totaal,10 van VROM) <0,2   0,45   0,76   <0,2   

PAK (totaal,16 van EPA) <0,3   0,62   1,1   <0,32   

         

EOX <0,1   <0,1   <0,1   <0,1   

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5   <5   

fractie C12-C22 <5   <5   <5   <5   

fractie C22-C30 <5   <5   <5   <5   

fractie C30-C40 <5   <5   <5   <5   

Totaal olie C10-C40 <20   <20   <20   <20   

         

 

13:  24(50-100) 24(100-150) 24(150-200) 26(50-100) 26(1 00-150) 26(150-200) 

14:  27(0-50) 28(0-50) 34(0-50) 35(0-50) 

15:  29(17-50) 31(14-50) 30(15-50) 32(20-50) 33(20-50) 36(20-50) 

16: 29(50-100) 29(100-150) 29(150-200) 30(50-100) 30(1 00-150) 30(150-200) 33(50-100) 

33(100-150) 33(150-2 00) 



 

 

Aelmans Eco B.V.  ∙  07/03087/V/E/HW  ∙  pagina 30 

Bijlage 3 Getoetste analyseresultaten grond in mg/kgds 

         

Monster 17   18   19     

Bodemtype 1) I  I  II    

         

         

Droge stof (gew.-%) 82,4   81,5   82,9     

         

Metalen         

Arseen 11   9,3   11     

Cadmium 0,9 * 0,4   <0,4     

Chroom 29   21   30     

Koper 17   12   12     

Kwik 0,07   <0,05   <0,05     

Lood 39   23   18     

Nikkel 15   15   21     

Zink 240 * 160 * 94     

         

Polycyclische 

Aromatische 

Koolwaterstoffen 

        

Naftaleen <0,02   <0,02   <0,02     

Anthraceen <0,02   <0,02   <0,02     

Fenanthreen <0,02   0,04   <0,02     

Fluorantheen 0,02   0,10   <0,02     

Benzo(a)anthraceen <0,02   0,05   <0,02     

Chryseen <0,02   0,07   <0,02     

Benzo(a)pyreen <0,02   0,06   <0,02     

Benzo(ghi)peryleen <0,02   0,04   <0,02     

Benzo(k)fluorantheen <0,02   0,04   <0,02     

Indeno(123-cd)pyreen <0,02   0,04   <0,02     

Acenaftyleen <0,02   <0,02   <0,02     

Acenaftheen <0,02   <0,02   <0,02     

Fluoreen <0,02   <0,02   <0,02     

Pyreen <0,02   0,08   <0,02     

Benzo(b)fluorantheen <0,02   0,09   <0,02     

Dibenz(ah)anthraceen <0,02   <0,02   <0,02     

PAK (totaal,10 van VROM) <0,2   0,45   <0,2     

PAK (totaal,16 van EPA) <0,3   0,63   <0,3     

         

EOX <0,1   <0,1   <0,1     

         

Minerale olie         

fractie C10-C12 <5   <5   <5     

fractie C12-C22 <5   <5   <5     

fractie C22-C30 <5   <5   <5     

fractie C30-C40 <5   <5   <5     

Totaal olie C10-C40 <20   <20   <20     

         

 

17:  37(0-50) 38(0-50) 41(0-50) 42(0-50) 47(0-50) 48(0- 50) 

18:  39(0-50) 40(0-50) 43(0-50) 44(0-50) 45(0-50) 46(0- 50) 

19:  40(50-80) 40(80-100) 40(100-150) 40(150-200) 43(50 -100) 43(100-150) 43(150-200) 48(50-

100) 48(100-150 ) 48(150-200) 
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Bijlage 3 Streef- en interventiewaarden grond 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM  

(circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering d.d. 24 februari 2000) 

 

    

Toetsingswaarden 1) Streefwaarde criterium voor 

nader onderzoek 

interventiewaarde 

    

    

Metalen    

Arseen 22 32 42 

Cadmium 0.57 4.6 8.6 

Chroom 82 197 312 

Koper 26 82 137 

Kwik 0.26 4.4 8.6 

Lood 68 247 426 

Nikkel 26 91 156 

Zink 101 312 522 

    

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

  

PAK (totaal,10 van VROM) 1.0 21 40 

    

EOX 0.30     

    

Minerale olie    

Totaal olie C10-C40 12 581 1150 

    

 
1) S streefwaarde 

       ½(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 

 De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsingswaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype: 

 I lutum = 16 %; humus = 2,3 % 
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Bijlage 3 Streef- en interventiewaarden grond 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM  

(circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering d.d. 24 februari 2000) 

 

    

Toetsingswaarden 1) Streefwaarde criterium voor 

nader onderzoek 

interventiewaarde 

    

    

Metalen    

Arseen 22 31 41 

Cadmium 0.54 4.4 8.2 

Chroom 80 192 304 

Koper 25 78 131 

Kwik 0.25 4.3 8.4 

Lood 66 240 414 

Nikkel 25 88 150 

Zink 97 298 499 

    

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen 

  

PAK (totaal,10 van VROM) 1.0 21 40 

    

EOX 0.30     

    

Minerale olie    

Totaal olie C10-C40 10 505 1000 

    

 
1) S streefwaarde 

     ½(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 

 De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsingswaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype: 

 II: lutum = 15 %; humus = 1,4 % 
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1  Inleiding 

In opdracht van  Aelmans is door Windmill  Milieu en  Management een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd ten behoeve van een bouwplan van 4 woningen aan de 
Kapelkesstraat te Eijsden. Het bouwplan is gelegen tussen de huisnummers 70a en 72 
in de Kapelkesstraat.  
 
In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen.  
In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) 
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige 
geluidbronnen waarvan de zones het plangebied overlappen.  
 
De planlocatie is gelegen aan de Kapelkesstraat die gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk 
buiten de bebouwde kom is gelegen. Alleen het gedeelte buiten de bebouwde kom 
betreft een gezoneerde weg waarvan de zone over het plan is gelegen. Het plan is 
tevens gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Luik-Maastricht. 
 
De bouwblokken zijn niet binnen de geluidzone van de autosnelweg A2 gelegen. Echter 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening en uit zorgvuldigheid is de 
geluidbelasting ten gevolge van de autosnelweg A2 wel inzichtelijk gemaakt. De 
Kapelkesstraat ter hoogte van het plan betreft een 30 km/uur weg en heeft volgens de 
Wet geluidhinder geen geluidzone. De geluidbelasting van deze weg is wel inzichtelijk 
gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Het  doel  van  het  onderzoek  is  het  berekenen  van  de  geluidbelasting  op  de  
nieuwe woningen  als  gevolg  van het wegverkeer  en  het  railverkeer  en  het  toetsen  
van  de berekende  waarden  aan  de  geldende  eisen  uit  de  Wet  geluidhinder.  Het  
onderzoek naar  weg-  en  railverkeerslawaai  is  uitgevoerd  conform  het  Reken-  en  
meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is een rekenmodel opgesteld.  
 
Het  voorliggende  rapport  doet  verslag  van  de  gehanteerde  uitgangspunten, 
berekeningsresultaten en toetsing aan de door de overheid gestelde grenswaarden. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situering 

Het plangebied is gelegen aan de Kapelkesstraat te Eijsden. Het plan betreft de 
realisering van een viertal woningen gepland op het open perceel tussen de 
huisnummers 70a en 72 aan de Kapelkesstraat. 
  
Figuur 2.1 geeft een overzicht van de situering van het plan in de omgeving, figuur 2.2 
geeft een overzicht van de indeling van het plangebied. 
 
 
Figuur 2.1: Plangebied actuele situatie  

  
 
 

Spoorlijn  
Maastricht-Eijsden 

Autosnelweg A2 
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Figuur 2.2. Indeling plangebied 

 

2.2 Gegevens wegen 

Lokale weg: Kapelkesstraat 
De Kapelkesstraat is onderverdeeld in een gedeelte binnen de bebouwde kom en een 
gedeelte buiten de bebouwde kom. De zone van dat deel van de weg dat buiten de 
bebouwde kom is gelegen en waar de maximaal toegestane snelheid 60 km/uur 
bedraagt, reikt tot over de planlocatie. Het gedeelte van de Kapelkesstraat ter hoogte 
van het bouwplan is gelegen binnen de bebouwde kom en bedraagt de maximum 
toegestane snelheid 30 km/uur. De overige lokale wegen in de directe omgeving van 
het plan zijn verder niet relevant voor onderhavig onderzoek.  
 
Volgens opgave van de gemeente Eijsden-Margraten is de verkeersintensiteit op de 
Kapelkesstraat zeer laag en zijn geen specifieke verkeersgegevens voorhanden. In het 
onderhavige onderzoek wordt er van uitgegaan dat  500 motorvoertuigen per 
etmaal over de Kapelkesstraat zullen rijden, dit betreft  een  worst-case benadering.  
 
In tabel 2.1 zijn de verkeersgegevens weergegeven zoals ze in het onderhavige 
onderzoek zijn gehanteerd. Het betreft de verkeersintensiteiten over de dag-, avond- en 
nachtperiode en de verdeling over de voertuigcategorieën (licht-, middel- en zwaar 
verkeer). Voor het gedeelte van de Kapelkesstraat buiten de bebouwde kom gelegen 
bedraagt de maximaal toegestane snelheid 60 km/uur. Voor het gedeelte van de 
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Kapelkesstraat binnen de bebouwde kom gelegen bedraagt de maximaal toegestane 
snelheid 30 km/uur. Voor beide gedeeltes van de Kapelkesstraat wordt een 
etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen per etmaal aangehouden. 
 
Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten 2026 

Weg Cat. Periode Etmaal- 
intensiteit Dag 

07-19 uur 
Avond 

19-23 uur 
Nacht 

23-07 uur 

Kapelkesstraat  
(30 km/uur + 60 km/uur) 

%uur 6,58 3,8 0,72 

500 
%lv 95,30 95,30 95,30 

%mv 4,0 4,0 4,0 

%zv 0,7 0,7 0,7 
%uur percentage motorvoertuigen per uur in de betreffende periode 
%lv percentage aandeel lichte motorvoertuigen in de betreffende periode 
%mv percentage aandeel middelzware motorvoertuigen in de betreffende periode 
%zv percentage aandeel zware motorvoertuigen in de betreffende periode 
 
De wegdekverharding op de Kapelkesstraat bestaat uit dicht asfalt beton (W0, 
referentiewegdek). 
 
Autosnelweg: A2 
De bouwblokken zijn niet gelegen binnen de 400 meter geluidzone van de autosnelweg 
A2. In figuur 2.3 is de geluidzone van de autosnelweg weergegeven.  
 
De wegverkeersgegevens van de autosnelweg A2 zijn afkomstig uit het geluidregister 
van Rijkswaterstaat. De wegdekverharding op de autosnelweg bestaat uit ZOAB. In 
bijlage I zijn de verkeersgegevens van de autosnelweg A2 weergegeven. 
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Figuur 2.3 Geluidzone van de autosnelweg A2 

 
 
 

400 meter geluidzone 
Autosnelweg A2 

Autosnelweg A2 

Bouwplan 

Bouwplan ingezoomd 
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2.3 Rekenmethode 

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeerslawaai en 
spoorweglawaai zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in 
het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het 
computerprogramma Geomilieu, versie 2.62. In bijlage I en II zijn de invoergegevens 
van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters weergegeven zoals 
deze in het rekenmodel zijn opgenomen. Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt 
gerekend met een standaardbodemfactor van 0,0 (akoestisch hard), dit betreft alleen de 
wegen die akoestisch gezien als hard worden beschouwd. De autosnelweg is voorzien 
van ZOAB waardoor gerekend moet worden met een bodemfactor van 0,5 (half-hard). 
De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane 
grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) boven plaatselijk maaiveld.  

2.4 Spoorweglawaai 

Het spoortraject Luik-Maastricht staat aangegeven op de geluidplafondkaart die als 
bijlage bij de Regeling Geluidplafondkaart milieubeheer is opgenomen. De geluidszone 
van de spoorlijn Luik-Maastricht bedraagt 200 meter. In paragraaf 3.2.2 wordt 
aangegeven hoe de geluidzone van de spoorlijn Luik-Maastricht wordt bepaald. De 
planlocatie is gelegen op 165 meter van de spoorlijn Luik-Maastricht. In bijlage II zijn de 
verkeersgegevens van het spoortraject Luik-Maastricht weergegeven.  

2.5 Industrielawaai 

Het plan is niet gelegen binnen de geluidzone van een industrieterrein dus ondervindt 
geen hinder van industrielawaai. Daarom is het aspect industrielawaai buiten 
beschouwing van dit onderzoek gelaten. 

2.6 Algemene gegevens  

Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens:  
- kadastrale gegevens van de omgeving van de planlocatie (www.kadata.nl);  
- de railverkeersgegevens  van  de  betreffende  spoorweg Luik-Maastricht zijn  

 ontleend  aan  het landelijke geluidregister Spoor (www.geluidspoor.nl); 
- de wegverkeersgegevens van de betreffende autosnelweg A2 zijn ontleend aan het 
 landelijk geluidregister Weg (www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidregister.aspx) 
- top10NL gegevens beschikbaar via www.pdok.nl. 
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3 Toetsingskader 

3.1 Wegverkeer 

3.1.1 Eisen met betrekking tot de geluidbelasting Lden 

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze 
Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-
evening-night (Lden) in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden 
ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere 
geluidgevoelige gebouwen. 

3.1.2 Geluidzones wegverkeerslawaai 

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich 
uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig  
artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste 
begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de 
geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder 
de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is 
gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een 
maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder).  

 
De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van 
de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande 
tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder 
samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte 
van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied 
is weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters 

Gebied Aantal rijstroken Breedte geluidzones in 
meter (art. 74) 

Binnenstedelijk 
 

1 of 2 rijstroken 
3 of meer rijstroken 

200 
350 

Buitenstedelijk 
 

1 of 2 rijstroken 
3 of 4 rijstroken 
5 of meer rijstroken 

250 
400 
600 

 
Lokale weg: Kapelkesstraat 
De Kapelkesstraat is onderverdeeld in een gedeelte binnen de bebouwde kom en een 
gedeelte buiten de bebouwde kom. De zone van dat deel van de weg dat buiten de 
bebouwde kom is gelegen en waar de maximaal toegestane snelheid 60 km/uur 
bedraagt, reikt tot over de planlocatie en bedraagt 200 meter (plangebied is binnen de 
bebouwde kom gelegen waardoor geluidzone 200 meter bedraagt!).  
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Het gedeelte van de Kapelkesstraat ter hoogte van de bouwlocatie is gelegen binnen de 
bebouwde en waar de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt. Dit 
weggedeelte heeft geen zone.  
 
Autosnelweg: A2 
De A2 is een autosnelweg waarvoor een buitenstedelijke situatie geldt. Ter hoogte van 
het plangebied heeft de A2 vier rijstroken. De zonebreedte van deze weg bedraagt 
derhalve 400 meter. Het plangebied is gelegen op een afstand van minimaal 400 meter 
van de A2. De wettelijk vastgestelde zone van de autosnelweg overlapt niet de 
bouwblokken binnen het plangebied (zie figuur 2.3). In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening en uit zorgvuldigheid is bekeken of sprake is van een aanvaardbaar 
akoestisch woon- en leefklimaat 

3.1.3 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van 
nieuw te bouwen woningen gelegen binnen de geluidszone van een weg zijn vermeld in 
artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de 
geluidbelasting op de gevel van nieuw te bouwen woningen bedraagt 48 dB, terwijl de 
maximaal toelaatbare geluidbelasting 63 dB bedraagt voor nieuwe woningen in 
binnenstedelijk gebied.  
 
Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst 
vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting 
tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
Mocht  de  geluidbelasting  op  de  gevel  boven  de  maximale  ontheffingswaarde  
liggen, dan  is  woningbouw  in  principe  niet  toegestaan.  In  voorkomende  gevallen  
wordt onderzocht  of  er  alsnog  mogelijkheden  zijn  om  tot  een  inpasbare  situatie  te  
komen.  
Eventuele mogelijkheden kunnen zijn:  
-   het  treffen  van  bronmaatregelen  om  de  geluidemissie  vanwege  de  weg  te 

beperken;  
-   het  treffen  van  overdrachtsmaatregelen  (bijvoorbeeld  schermen)  om  de  
 geluidbelasting op de gevel te verminderen;  
-   de  afstand  van  de  gevels  tot  de  geluidbron  vergroten,  waardoor  de  belasting  
 afneemt;  
-   het  bouwplan  zodanig  inrichten  dat  zich  achter  de meest  belaste  gevels  geen  
 geluidgevoelige ruimten bevinden;  
-   het toepassen van dubbele gevels of vliesgevels waardoor de geluidbelasting op de  
 feitelijke gevel in voldoende mate afneemt;  
-   het toepassen van ‘dove’ gevels, waarvoor de grenswaarden uit de Wet geluidhinder  
 niet van toepassing zijn. 

3.1.4 Wettelijke aftrek 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van 
geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het 
wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.  
Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de 
geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt: 
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- a: 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de 
weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is; 

- b: 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de 
weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is; 

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de 
onder a en b genoemde waarden; 

- 5 dB voor de overige wegen; 
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel. 
 
De snelheid op de Kapelkesstraat bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek  
5 dB bedraagt. 

3.2 Railverkeer 

3.2.1 Eisen met betrekking tot de geluidbelasting Lden 

Op grond van de Wet geluidhinder (art. 106 lid 1c) dient bij het realiseren van woningen 
of  andere  geluidgevoelige  bestemmingen  binnen  de  zone  van  spoorwegen  een 
akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de optredende gevelgeluidbelasting.  

3.2.2 Geluidzones spoorweglawaai 

De omvang van de geluidszone (het planologisch aandachtsgebied) langs een 
spoorweg is afhankelijk van het feit of de spoorweg is aangegeven op de 
geluidplafondkaart of de zonekaart. 
Het spoortraject Luik-Maastricht staat aangegeven op de geluidplafondkaart die als 
bijlage bij de Regeling Geluidplafondkaart milieubeheer is opgenomen. Ingevolge art. 
1.4a van het Besluit Geluidhinder wordt de omvang van de geluidzone geregeld. De 
breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond (GPP). 
In tabel 3.2 zijn breedtes van de geluidzones weergegeven afhankelijk van de hoogte 
van de geluidproductieplafonds die in een geluidregister zijn op te vragen. 
 
Tabel 3.2:  Breedte geluidzones aan weerszijden van het spoor in meters  

Hoogte GGP Breedte zone (in meters) 
GPP < 56 dB 100 

56 dB ≤ GPP <  61 dB 200 
61 dB ≤ GPP <  66 dB 300 
66 dB ≤ GPP <  71 dB 600 
71 dB ≤ GPP <  74 dB 900 

GPP >  74 dB 1200 

 
Volgens het geluidregister Spoor bedraagt het geluidproductieplafond met 
referentiepunt 22245 ter hoogte van de bouwlocatie 56,1 dB. Volgens tabel 3.2 
bedraagt de zonebreedte hiermee 200 meter. 
 

3.2.3 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden spoorweglawaai 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege spoorweglawaai ter plaatse van 
woningen is vastgelegd in art. 4.9 Besluit Geluidhinder voor voorkeursgrenswaarde en 
artikelen 4.10 t/m 4.12 voor wat betreft de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. 
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De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting ten gevolge van het spoorweglawaai 
op de gevel van nieuw te bouwen woningen bedraagt 55 dB, terwijl de maximaal 
toelaatbare geluidbelasting 68 dB bedraagt voor nieuwe woningen.  
 
Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst 
vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting 
tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Mocht  de  geluidbelasting  op  de  gevel  boven  de  maximale  ontheffingswaarde  
liggen, dan  is  woningbouw  in  principe  niet  toegestaan.  In  voorkomende  gevallen  
wordt onderzocht  of  er  alsnog  mogelijkheden  zijn  om  tot  een  inpasbare  situatie  te  
komen.  
Eventuele mogelijkheden kunnen zijn:  
-   het  treffen  van  bronmaatregelen  om  de  geluidemissie  vanwege  de  spoorweg  

te beperken;  
-   het  treffen  van  overdrachtsmaatregelen  (bijvoorbeeld  schermen)  om  de  
 geluidbelasting op de gevel te verminderen;  
-   de  afstand  van  de  gevels  tot  de  geluidbron  vergroten,  waardoor  de  belasting  
 afneemt;  
-   het  bouwplan  zodanig  inrichten  dat  zich  achter  de meest  belaste  gevels  geen  
 geluidgevoelige ruimten bevinden;  
-   het toepassen van dubbele gevels of vliesgevels waardoor de geluidbelasting op de  
 feitelijke gevel in voldoende mate afneemt;  
-   het toepassen van ‘dove’ gevels, waarvoor de grenswaarden uit de Wet geluidhinder  
 niet van toepassing zijn. 

3.3 Cumulatie op grond van de Wgh 

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere 
grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere 
geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting 
dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze 
rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één 
geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling 
door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde 
voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. 

3.4 Goede ruimtelijke ordening 

Op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- 
en leefklimaat. Het akoestisch woon- en leefklimaat als gevolg van de relevante 
bronnen (wegen en spoor) van het plan is onderzocht. 
 
Voor de beoordeling van de geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de 
classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat 
volgens de „methode Miedema‟. Hierin wordt de geluidsbelasting geclassificeerd en 
beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat de Wet geluidhinder niet van 
toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidsbelasting geen correctie ex artikel 
110g van de Wet geluidhinder toegepast. In tabel 3.3 wordt de classificering 
weergegeven van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden. 
 



             
 
 
 
 

2015.287-01.02 / 16 oktober 2015 

13 
 

 
 

Tabel 3.3: Lden classificering volgens de methode Miedema 
Geluidklasse Beoordeling 
Lden < 50 dB Goed 
Lden  50 -  55 dB  Redelijk 
Lden  55 -  60 dB Matig 
Lden  60 -  65 dB Tamelijk slecht 
Lden  65 -  70 dB Slecht 
Lden > 70 dB Zeer slecht 

 
Overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van de Wet geluidhinder en aansluitend aan 
de bovengenoemde classificering, is de geluidbelasting van de wegen en het spoor in 
de Europese dosismaat L day-evening-night (Lden) in dB bepaald. 
 
Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is sowieso sprake van 
een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig, tamelijk slecht en slecht 
dient bezien te worden of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden 
teruggedrongen. Verder is van belang dat zodanige gevelmaatregelen worden 
genomen dat de maximaal aanvaarde binnenwaarde op grond van het Bouwbesluit 
wordt gerespecteerd. 
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4 Resultaten en beschouwing 

4.1 Wegverkeerslawaai 

De  berekende  geluidbelasting  ten  gevolge  van  de Kapelkesstraat (60 km/uur) 
bedraagt ten hoogste 22 dB inclusief de aftrek overeenkomstig  artikel  110g  Wet 
geluidhinder. De berekende geluidbelasting voldoet ruimschoots aan de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB. 

4.2 Spoorweglawaai 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer bedraagt ten hoogste  
50 dB. In bijlage IV is een overzicht van de rekenresultaten weergegeven. De 
berekende geluidbelasting van ten hoogste 50 dB voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Een nader onderzoek naar mogelijk te treffen 
maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen is dan ook niet noodzakelijk. 

4.3 Cumulatieve geluidbelasting Wgh 

In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante 
blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de 
zogenaamde voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt 
overschreden. In de onderhavige situatie wordt de voorkeursgrenswaarde voor zowel 
het wegverkeerslawaai als het railverkeerslawaai niet overschreden. Er is derhalve 
geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder. 

4.4 Cumulatie in het kader van goede ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting 
(exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) berekend 
vanwege de beschouwde weg Kapelkesstraat (30 km/uur én 60 km/uur), de 
autosnelweg A2 en de spoorlijn Luik-Maastricht.  
 
De cumulatieve geluidbelasting wordt bepaald overeenkomstig het gestelde in bijlage 1 
van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor de in onderhavige situatie 
relevante lawaaisoorten railverkeerslawaai (RL) en wegverkeerslawaai (VL) zijn 
navolgend de te hanteren  formules  weergegeven  om  de  geluidbelasting L  om  te  
rekenen  naar  de  per lawaaisoort gewogen geluidbelasting L*: 
 
L*RL = 0,95 LRL – 1,40 
L*VL = 1,00 LVL + 0,00  
 
De gecumuleerde waarde wordt berekend door middel van de energetische sommatie 
van alle L*-waarden. De gecumuleerde geluidbelastingen zijn in onderstaande tabel 4.2 
weergegeven. 
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Tabel 4.2: Gecumuleerde geluidbelastingen in dB 
 
Toetspunt 

 
Hoog-

te 

Wegverkeer 
Kapelkesstraat 
(30/km/uur) 

Wegverkeer 
Kapelkesstraat 
(60/km/uur) 

 
autosnelweg A2 

 
Railverkeer 

 
Lcum 

 
Classificatie 

LVL L*VL LVL L*VL LVL L*VL LRL L*RL 
TP-01_A 1,5 48,2 48,2 18,7 18,7 49,4 49,4 48,4 44,6 53 redelijk 
TP-01_B 4,5 48,4 48,4 20,1 20,1 52,0 52,0 49,9 46,0 54 redelijk 
TP-02_A 1,5 48,8 48,8 27,0 27,0 49,5 49,5 48,2 44,4 53 redelijk 
TP-02_B 4,5 49,0 49,0 27,1 27,1 52,0 52,0 49,8 45,9 54 redelijk 
TP-03_A 1,5 48,8 48,8 26,4 26,4 50,1 50,1 48,5 44,7 53 redelijk 
TP-03_B 4,5 49,0 49,0 26,5 26,5 52,3 52,3 49,8 45,9 55 redelijk 
TP-04_A 1,5 49,6 49,6 26,5 26,5 50,3 50,3 48,5 44,7 54 redelijk 
TP-04_B 4,5 49,6 49,6 26,8 26,8 52,5 52,5 49,8 45,9 55 redelijk 
TP-05_A 1,5 43,1 43,1 23,5 23,5 45,8 45,8 44,4 40,8 48 goed 
TP-05_B 4,5 43,5 43,5 24,4 24,4 48,0 48,0 45,8 42,1 50 redelijk 

 
De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 55 dB. Hiermee is het woon- en 
leefklimaat te classificeren als “redelijk” overeenkomstige de methode Miedema en 
wordt gesteld dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Er zijn geen 
wettelijke normen voorhanden waaraan de gecumuleerde geluidbelasting getoetst kan 
worden.  
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5  Conclusie 

In opdracht van Aelmans is door Windmill Milieu en Management een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai en spoorweglawaai in het kader van 
de ontwikkeling van een viertal woningen gepland aan de Kapelkesstraat te Eijsden. 
Het bouwplan is gelegen tussen de huisnummers 70a en 72 aan de Kapelkesstraat.  
 
In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen.  
In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) 
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige 
geluidbronnen waarvan de zones het plangebied overlappen.  De planlocatie is gelegen 
aan de Kapelkesstraat die gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten de bebouwde kom 
is gelegen. Alleen het gedeelte buiten de bebouwde kom betreft een gezoneerde weg 
waarvan de zone over het plan is gelegen. Het plan is tevens gelegen binnen de 
geluidzone van de spoorlijn Luik-Maastricht. De bouwblokken zijn niet binnen de 
geluidzone van de autosnelweg A2 gelegen. Echter in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening en uit zorgvuldigheid is de geluidbelasting ten gevolge van de 
autosnelweg A2 wel inzichtelijk gemaakt. De Kapelkesstraat ter hoogte van het plan 
betreft een 30 km/uur weg en heeft volgens de Wet geluidhinder geen geluidzone. De 
geluidbelasting van deze weg is wel inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden 
en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. 
 
De  berekende  geluidbelasting  ten  gevolge  van  de Kapelkesstraat (60 km/uur) 
bedraagt ten hoogste 22 dB inclusief de aftrek overeenkomstig  artikel  110g  Wet 
geluidhinder. De berekende geluidbelasting voldoet ruimschoots aan de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB. De berekende geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer 
bedraagt ten hoogste 50 dB. De berekende geluidbelasting voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB.  
 
De cumulatieve geluidbelasting, exclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de 
Wet geluidhinder, ten gevolge van de wegen in de directe omgeving van het plangebied 
en de spoorlijn Luik-Maastricht, bedraagt ten hoogste 55 dB. Hiermee is het woon- en 
leefklimaat te classificeren als “redelijk” overeenkomstige de methode Miedema en 
wordt gesteld dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Het aspect geluid vormt vanwege de omliggende wegen en spoorweg geen 
belemmering voor de realisatie van het plan.  

WINDMILL 

MILIEU  I  MA NAGEMENT  I  ADVIES 

 
ing. D. van der Moere 
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Figuur 1: 3D-view akoestisch model wegverkeerslawaai
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens algemeen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke PC-Akker
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door PC-Akker op 3-9-2015

Laatst ingezien door PC-Akker op 9-9-2015
Model aangemaakt met Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

9-9-2015 23:15:28Geomilieu V2.62
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Invoergegevens algemeen

Commentaar
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00

overig 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
overig 0,50

grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
akkerland 1,00
overig 0,50
overig 0,50

grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50
bos: loofbos 1,00

overig 0,50
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
boomgaard 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00

bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
boomgaard 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00

akkerland 1,00
akkerland 1,00
grasland 1,00
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

akkerland 1,00
grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
populieren 1,00
fruitkwekerij 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00
overig 0,50
populieren 1,00

boomgaard 1,00
akkerland 1,00
populieren 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00

boomkwekerij 1,00
akkerland 1,00
populieren 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50
bos: loofbos 1,00

overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00

overig 0,50
overig 0,50
akkerland 1,00
boomgaard 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
overig 0,50
fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00
fruitkwekerij 1,00

akkerland 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00
fruitkwekerij 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
akkerland 1,00
overig 0,50
fruitkwekerij 1,00
fruitkwekerij 1,00

overig 0,50
grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00
overig 0,50

grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
overig 0,50
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

overig 0,50
akkerland 1,00
fruitkwekerij 1,00
overig 0,50
akkerland 1,00

overig 0,50
boomgaard 1,00
boomgaard 1,00
fruitkwekerij 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
boomgaard 1,00
akkerland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00

boomgaard 1,00
akkerland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00

grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50

grasland 1,00
akkerland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00

grasland 1,00
akkerland 1,00
boomgaard 1,00
boomgaard 1,00
overig 0,50

boomgaard 1,00
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
spoorbaanlichaam 0,50

spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
overig 0,50

overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50

akkerland 1,00
boomgaard 1,00
spoorbaanlichaam 0,50
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

fruitkwekerij 1,00
boomgaard 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00

fruitkwekerij 1,00
fruitkwekerij 1,00
grasland 1,00
spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50

grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
bos: loofbos 1,00
fruitkwekerij 1,00
bos: loofbos 1,00

grasland 1,00
akkerland 1,00
boomgaard 1,00
boomgaard 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00
boomgaard 1,00
boomgaard 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50

grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
overig 0,50

overig 0,50
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
akkerland 1,00
overig 0,50

grasland 1,00
grasland 1,00
boomgaard 1,00
fruitkwekerij 1,00
overig 0,50

grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
overig 0,50
fruitkwekerij 1,00

grasland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50
boomgaard 1,00

akkerland 1,00
boomgaard 1,00
boomgaard 1,00
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
boomgaard 1,00

bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00
boomgaard 1,00
fruitkwekerij 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
akkerland 1,00

grasland 1,00
spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
grasland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
boomgaard 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
boomgaard 1,00

spoorbaanlichaam 0,50
grasland 1,00
overig 0,50
fruitkwekerij 1,00
boomgaard 1,00

overig 0,50
overig 0,50
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
bos: loofbos 1,00

boomkwekerij 1,00
overig 0,50
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
bos: loofbos 1,00

grasland 1,00
spoorbaanlichaam 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50

bos: loofbos 1,00
overig 0,50
boomgaard 1,00
overig 0,50
grasland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bos: loofbos 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
overig 0,50

bos: gemengd bos 1,00
boomgaard 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00

overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
boomgaard 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00

bos: loofbos 1,00
fruitkwekerij 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
overig 0,50

grasland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
boomgaard 1,00
overig 0,50
overig 0,50

grasland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50

overig 0,50
overig 0,50
fruitkwekerij 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00

bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
boomgaard 1,00
bos: gemengd bos 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
boomgaard 1,00
overig 0,50

overig 0,50
fruitkwekerij 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00

boomgaard 1,00
fruitkwekerij 1,00
overig 0,50
akkerland 1,00
boomgaard 1,00

fruitkwekerij 1,00
bos: loofbos 1,00
boomgaard 1,00
akkerland 1,00
boomgaard 1,00

grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
boomgaard 1,00

boomgaard 1,00
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00

grasland 1,00
overig 0,50
dodenakker 1,00
bos: loofbos 1,00
overig 0,50

boomgaard 1,00
overig 0,50
bos: loofbos 1,00
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

boomgaard 1,00
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00

boomgaard 1,00
akkerland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50

grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
overig 0,50
bos: loofbos 1,00

boomgaard 1,00
overig 0,50
overig 0,50
akkerland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50
fruitkwekerij 1,00
bos: loofbos 1,00

overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00

grasland 1,00
boomgaard 1,00
fruitkwekerij 1,00
boomgaard 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00

grasland 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
spoorbaanlichaam 0,50
overig 0,50
grasland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
overig 0,50

overig 0,50
dodenakker 1,00
overig 0,50
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50

dodenakker 1,00
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00

overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50

overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
boomgaard 1,00
spoorbaanlichaam 0,50
overig 0,50

spoorbaanlichaam 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50

grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50

overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50

overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
overig 0,50

grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
bos: loofbos 1,00
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
bos: loofbos 1,00

overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
grasland 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
bos: loofbos 1,00

overig 0,50
overig 0,50
bos: loofbos 1,00
overig 0,50
overig 0,50

overig 0,50
grasland 1,00
boomgaard 1,00
overig 0,50
grasland 1,00

grasland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00

fruitkwekerij 1,00
overig 0,50
overig 0,50
boomgaard 1,00
boomgaard 1,00

overig 0,50
overig 0,50
akkerland 1,00
boomgaard 1,00
overig 0,50

fruitkwekerij 1,00
overig 0,50
grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00

grasland 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
boomgaard 1,00

akkerland 1,00
boomgaard 1,00
fruitkwekerij 1,00
grasland 1,00
grasland 1,00

grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00
overig 0,50
overig 0,50
boomgaard 1,00

bos: loofbos 1,00
fruitkwekerij 1,00
bos: loofbos 1,00
boomgaard 1,00
boomgaard 1,00

grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
overig 0,50
bos: loofbos 1,00
bos: loofbos 1,00

bos: loofbos 1,00
fruitkwekerij 1,00
bos: loofbos 1,00
boomgaard 1,00
bos: loofbos 1,00

overig 0,50
overig 0,50
grasland 1,00
boomgaard 1,00
grasland 1,00

bos: loofbos 1,00
boomkwekerij 1,00
overig 0,50
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00

bos: loofbos 1,00
fruitkwekerij 1,00
bos: loofbos 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00

bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
bos: loofbos 1,00
boomgaard 1,00

grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00
bos: loofbos 1,00

akkerland 1,00
bos: loofbos 1,00
boomgaard 1,00
fruitkwekerij 1,00
grasland 1,00

overig 0,50
grasland 1,00
boomgaard 1,00
grasland 1,00
akkerland 1,00

boomgaard 1,00
boomgaard 1,00
grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00

bos: loofbos 1,00
boomgaard 1,00
akkerland 1,00
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

boomgaard 1,00
bos: loofbos 1,00
fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00
boomgaard 1,00

bos: loofbos 1,00
boomkwekerij 1,00
akkerland 1,00
boomgaard 1,00
bos: loofbos 1,00

akkerland 1,00
akkerland 1,00
boomgaard 1,00
overig 0,50
grasland 1,00

grasland 1,00
bos: loofbos 1,00
bos: loofbos 1,00
akkerland 1,00
fruitkwekerij 1,00

boomgaard 1,00
akkerland 1,00
fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00
bos: loofbos 1,00

grasland 1,00
akkerland 1,00
akkerland 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00

bos: loofbos 1,00
fruitkwekerij 1,00
grasland 1,00
fruitkwekerij 1,00
akkerland 1,00

bos: loofbos 1,00
akkerland 1,00
bos: loofbos 1,00
grasland 1,00

19321   2 / 270,208 / 270,233 0,50

10559   2 / 271,734 / 271,818 0,50
9314   2 / 271,817 / 272,770 0,50
3459   2 / 270,233 / 270,528 0,50
9580   2 / 269,992 / 270,297 0,50
9305   2 / 269,129 / 269,564 0,50

16348   2 / 269,633 / 270,440 0,50
3461   2 / 270,233 / 270,528 0,50
9248   2 / 271,735 / 271,817 0,50
14211   2 / 271,735 / 271,817 0,50
19130   2 / 271,818 / 272,770 0,50

13816   2 / 270,302 / 271,735 0,50
21179   2 / 269,992 / 270,297 0,50
19354   2 / 270,233 / 270,528 0,50
9135   2 / 269,564 / 269,633 0,50
7844   2 / 269,981 / 269,992 0,50

24200   2 / 270,528 / 271,734 0,50
22054   2 / 270,302 / 271,735 0,50
23471   2 / 268,763 / 270,261 0,50
6654   2 / 270,297 / 270,299 0,50
13719   2 / 270,440 / 270,528 0,50

9578   2 / 269,992 / 270,297 0,50
9579   2 / 269,992 / 270,297 0,50
3460   2 / 270,233 / 270,528 0,50
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - bodemgebieden

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

9758   2 / 270,528 / 271,734 0,50
20097   2 / 270,261 / 270,299 0,50
12637   2 / 271,734 / 271,818 0,50
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - gebouwen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

0     7,00     59,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     58,25 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     58,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     59,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     59,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0 woonfunctie     7,00     59,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     58,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     58,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     58,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     59,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0 overige gebruiksfunctie     7,00     59,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 overige gebruiksfunctie     7,00     58,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 overige gebruiksfunctie     7,00     58,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     4,00     54,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     6,00     56,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     56,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     9,00     55,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0     8,00     56,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     6,50     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     0,00     54,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 industriefunctie     6,00     54,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00     56,76 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     58,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     56,46 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 industriefunctie     7,00     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0     2,50     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     6,00     58,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     56,34 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     58,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     6,00     58,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00     56,42 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     56,75 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     56,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     56,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0    15,00     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     56,48 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     56,63 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     57,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     7,00     57,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00     56,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     54,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     54,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0     3,00     54,49 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     54,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     54,33 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     54,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     53,69 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0     3,00     53,49 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     54,37 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     54,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     8,50     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     8,50     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0 woonfunctie     8,50     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     8,50     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     8,50     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - gebouwen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - gebouwen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

0 woonfunctie     8,50     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     6,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,50     54,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0 woonfunctie     0,00     54,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 industriefunctie     7,00     54,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     54,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     54,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     54,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0 woonfunctie     7,00     53,57 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     54,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     7,00     53,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     9,00     54,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 industriefunctie     6,50     54,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

0 woonfunctie     7,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0 woonfunctie     8,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     6,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
0     3,00     55,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

001 Bouwplan     7,00     54,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
002 Bouwplan     7,00     54,46 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
003 Bouwplan     7,00     54,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
004 Bouwplan     7,00     54,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - gebouwen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80
0 0,80 0,80 0,80 0,80

001 0,80 0,80 0,80 0,80
002 0,80 0,80 0,80 0,80
003 0,80 0,80 0,80 0,80
004 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - toetspunten

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

TP-01 Toetspunt     54,59 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP-02 Toetspunt     54,29 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP-03 Toetspunt     54,68 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP-04 Toetspunt     54,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP-05 Toetspunt     54,83 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

TP-06 Toetspunt     54,69 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP-07 Toetspunt     54,57 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP-08 Toetspunt     54,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP-09 Toetspunt     54,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP-10 Toetspunt     54,57 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - wegen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling

19321   2 / 270,208 / 270,233 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
10559   2 / 271,734 / 271,818 --     62,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
9314   2 / 271,817 / 272,770 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
3459   2 / 270,233 / 270,528 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
9580   2 / 269,992 / 270,297 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0

9305   2 / 269,129 / 269,564 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
16348   2 / 269,633 / 270,440 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
3461   2 / 270,233 / 270,528 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
9248   2 / 271,735 / 271,817 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
14211   2 / 271,735 / 271,817 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0

19130   2 / 271,818 / 272,770 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
12514   2 / 270,300 / 270,302 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
13816   2 / 270,302 / 271,735 --     62,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
21179   2 / 269,992 / 270,297 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
19354   2 / 270,233 / 270,528 --     58,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0

9135   2 / 269,564 / 269,633 --     63,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
7844   2 / 269,981 / 269,992 --     64,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
24200   2 / 270,528 / 271,734 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
22054   2 / 270,302 / 271,735 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
23471   2 / 268,763 / 270,261 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0

6654   2 / 270,297 / 270,299 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
13719   2 / 270,440 / 270,528 --     58,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
9578   2 / 269,992 / 270,297 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
9579   2 / 269,992 / 270,297 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
3460   2 / 270,233 / 270,528 --     58,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0

9758   2 / 270,528 / 271,734 --     62,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
20097   2 / 270,261 / 270,299 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
12637   2 / 271,734 / 271,818 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0
296213037 Kapelkesstraat (60 km/uur)      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0
296213037 Kapelkesstraat (30 km/uur)      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - wegen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A))

19321 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50
10559 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
9314 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
3459 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50
9580 W0 -- -- -- --  65  65  65 --  65  65

9305 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
16348 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
3461 W0 -- -- -- --  65  65  65 --  65  65
9248 W0 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
14211 W0 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100

19130 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
12514 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
13816 W0 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
21179 W1 -- -- -- --  80  80  80 --  80  80
19354 W1 -- -- -- --  80  80  80 --  80  80

9135 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
7844 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50
24200 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
22054 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
23471 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100

6654 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
13719 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
9578 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50
9579 W0 -- -- -- --  80  80  80 --  80  80
3460 W0 -- -- -- --  80  80  80 --  80  80

9758 W0 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
20097 W1 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
12637 W0 -- -- -- -- 115 115 115 -- 100 100
296213037 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30
296213037 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - wegen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4

19321  50 --  50  50  50 --    669,56   6,48   3,23   1,16 --
10559 100 --  90  90  90 --  10198,92   6,04   4,75   1,07 --
9314 100 --  90  90  90 --  10516,88   5,85   4,42   1,52 --
3459  50 --  50  50  50 --    669,56   6,48   3,23   1,16 --
9580  65 --  65  65  65 --    930,76   6,20   3,51   1,45 --

9305 100 --  90  90  90 --   9888,00   5,98   4,86   1,10 --
16348 100 --  90  90  90 --   9888,00   5,98   4,86   1,10 --
3461  65 --  65  65  65 --    669,56   6,48   3,23   1,16 --
9248 100 --  90  90  90 --  10516,88   5,85   4,42   1,52 --
14211 100 --  90  90  90 --  10516,88   5,85   4,42   1,52 --

19130 100 --  90  90  90 --  10198,92   6,04   4,75   1,07 --
12514 100 --  90  90  90 --  10516,88   5,85   4,42   1,52 --
13816 100 --  90  90  90 --  10516,88   5,85   4,42   1,52 --
21179  80 --  75  75  75 --    930,76   6,20   3,51   1,45 --
19354  80 --  75  75  75 --    669,56   6,48   3,23   1,16 --

9135 100 --  90  90  90 --   9888,00   5,98   4,86   1,10 --
7844  50 --  50  50  50 --    930,76   6,20   3,51   1,45 --
24200 100 --  90  90  90 --  10198,92   6,04   4,75   1,07 --
22054 100 --  90  90  90 --  10516,88   5,85   4,42   1,52 --
23471 100 --  90  90  90 --   9711,12   5,78   4,54   1,57 --

6654  90 --  85  85  85 --    930,76   6,20   3,51   1,45 --
13719 100 --  90  90  90 --   9888,00   5,98   4,86   1,10 --
9578  50 --  50  50  50 --    930,76   6,20   3,51   1,45 --
9579  80 --  75  75  75 --    930,76   6,20   3,51   1,45 --
3460  80 --  75  75  75 --    669,56   6,48   3,23   1,16 --

9758 100 --  90  90  90 --  10198,92   6,04   4,75   1,07 --
20097 100 --  90  90  90 --   9711,12   5,78   4,54   1,57 --
12637 100 --  90  90  90 --  10198,92   6,04   4,75   1,07 --
296213037  30 --  30  30  30 --    500,00   6,58   3,80   0,72 --
296213037  30 --  30  30  30 --    500,00   6,58   3,80   0,72 --
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - wegen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A)

19321 -- -- -- --  71,31  68,70  70,31 --  10,79  14,59   9,77 --  17,91  16,71
10559 -- -- -- --  76,57  85,15  67,01 --   7,92   6,03   8,59 --  15,51   8,82
9314 -- -- -- --  75,59  83,32  68,49 --   9,77   7,15  10,16 --  14,64   9,52
3459 -- -- -- --  71,31  68,70  70,31 --  10,79  14,59   9,77 --  17,91  16,71
9580 -- -- -- --  32,15  30,66  24,52 --  29,58  33,48  29,19 --  38,27  35,86

9305 -- -- -- --  76,96  85,81  65,38 --   7,60   5,65   9,00 --  15,45   8,54
16348 -- -- -- --  76,96  85,81  65,38 --   7,60   5,65   9,00 --  15,45   8,54
3461 -- -- -- --  71,31  68,70  70,31 --  10,79  14,59   9,77 --  17,91  16,71
9248 -- -- -- --  75,59  83,32  68,49 --   9,77   7,15  10,16 --  14,64   9,52
14211 -- -- -- --  75,59  83,32  68,49 --   9,77   7,15  10,16 --  14,64   9,52

19130 -- -- -- --  76,57  85,15  67,01 --   7,92   6,03   8,59 --  15,51   8,82
12514 -- -- -- --  75,59  83,32  68,49 --   9,77   7,15  10,16 --  14,64   9,52
13816 -- -- -- --  75,59  83,32  68,49 --   9,77   7,15  10,16 --  14,64   9,52
21179 -- -- -- --  32,15  30,66  24,52 --  29,58  33,48  29,19 --  38,27  35,86
19354 -- -- -- --  71,31  68,70  70,31 --  10,79  14,59   9,77 --  17,91  16,71

9135 -- -- -- --  76,96  85,81  65,38 --   7,60   5,65   9,00 --  15,45   8,54
7844 -- -- -- --  32,15  30,66  24,52 --  29,58  33,48  29,19 --  38,27  35,86
24200 -- -- -- --  76,57  85,15  67,01 --   7,92   6,03   8,59 --  15,51   8,82
22054 -- -- -- --  75,59  83,32  68,49 --   9,77   7,15  10,16 --  14,64   9,52
23471 -- -- -- --  80,01  87,32  72,02 --   7,85   5,19   8,61 --  12,14   7,49

6654 -- -- -- --  32,15  30,66  24,52 --  29,58  33,48  29,19 --  38,27  35,86
13719 -- -- -- --  76,96  85,81  65,38 --   7,60   5,65   9,00 --  15,45   8,54
9578 -- -- -- --  32,15  30,66  24,52 --  29,58  33,48  29,19 --  38,27  35,86
9579 -- -- -- --  32,15  30,66  24,52 --  29,58  33,48  29,19 --  38,27  35,86
3460 -- -- -- --  71,31  68,70  70,31 --  10,79  14,59   9,77 --  17,91  16,71

9758 -- -- -- --  76,57  85,15  67,01 --   7,92   6,03   8,59 --  15,51   8,82
20097 -- -- -- --  80,01  87,32  72,02 --   7,85   5,19   8,61 --  12,14   7,49
12637 -- -- -- --  76,57  85,15  67,01 --   7,92   6,03   8,59 --  15,51   8,82
296213037 -- -- -- --  95,30  95,30  95,30 --   4,00   4,00   4,00 --   0,70   0,70
296213037 -- -- -- --  95,30  95,30  95,30 --   4,00   4,00   4,00 --   0,70   0,70
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - wegen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A)

19321  19,92 -- -- -- -- --     30,94     14,88      5,47 --      4,68      3,16
10559  24,40 -- -- -- -- --    471,33    412,75     73,12 --     48,75     29,25
9314  21,34 -- -- -- -- --    464,83    387,25    109,50 --     60,08     33,25
3459  19,92 -- -- -- -- --     30,94     14,88      5,47 --      4,68      3,16
9580  46,30 -- -- -- -- --     18,54     10,02      3,31 --     17,06     10,94

9305  25,62 -- -- -- -- --    455,20    412,31     70,94 --     44,93     27,14
16348  25,62 -- -- -- -- --    455,20    412,31     70,94 --     44,93     27,14
3461  19,92 -- -- -- -- --     30,94     14,88      5,47 --      4,68      3,16
9248  21,34 -- -- -- -- --    464,83    387,25    109,50 --     60,08     33,25
14211  21,34 -- -- -- -- --    464,83    387,25    109,50 --     60,08     33,25

19130  24,40 -- -- -- -- --    471,33    412,75     73,12 --     48,75     29,25
12514  21,34 -- -- -- -- --    464,83    387,25    109,50 --     60,08     33,25
13816  21,34 -- -- -- -- --    464,83    387,25    109,50 --     60,08     33,25
21179  46,30 -- -- -- -- --     18,54     10,02      3,31 --     17,06     10,94
19354  19,92 -- -- -- -- --     30,94     14,88      5,47 --      4,68      3,16

9135  25,62 -- -- -- -- --    455,20    412,31     70,94 --     44,93     27,14
7844  46,30 -- -- -- -- --     18,54     10,02      3,31 --     17,06     10,94
24200  24,40 -- -- -- -- --    471,33    412,75     73,12 --     48,75     29,25
22054  21,34 -- -- -- -- --    464,83    387,25    109,50 --     60,08     33,25
23471  19,37 -- -- -- -- --    448,91    384,64    109,48 --     44,06     22,84

6654  46,30 -- -- -- -- --     18,54     10,02      3,31 --     17,06     10,94
13719  25,62 -- -- -- -- --    455,20    412,31     70,94 --     44,93     27,14
9578  46,30 -- -- -- -- --     18,54     10,02      3,31 --     17,06     10,94
9579  46,30 -- -- -- -- --     18,54     10,02      3,31 --     17,06     10,94
3460  19,92 -- -- -- -- --     30,94     14,88      5,47 --      4,68      3,16

9758  24,40 -- -- -- -- --    471,33    412,75     73,12 --     48,75     29,25
20097  19,37 -- -- -- -- --    448,91    384,64    109,48 --     44,06     22,84
12637  24,40 -- -- -- -- --    471,33    412,75     73,12 --     48,75     29,25
296213037   0,70 -- -- -- -- --     31,35     18,11      3,43 --      1,32      0,76
296213037   0,70 -- -- -- -- --     31,35     18,11      3,43 --      1,32      0,76
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - wegen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

19321      0,76 --      7,77      3,62      1,55 --   77,95   85,35   92,84   96,46
10559      9,37 --     95,50     42,75     26,63 --   88,09   98,87  103,86  110,98
9314     16,25 --     90,00     44,25     34,12 --   88,00   98,98  103,92  110,95
3459      0,76 --      7,77      3,62      1,55 --   77,95   85,35   92,84   96,46
9580      3,94 --     22,07     11,72      6,25 --   81,94   90,28   96,76  102,12

9305      9,76 --     91,37     41,05     27,80 --   87,89   98,65  103,65  110,78
16348      9,76 --     91,37     41,05     27,80 --   87,89   98,65  103,65  110,78
3461      0,76 --      7,77      3,62      1,55 --   77,72   85,90   92,22   98,04
9248     16,25 --     90,00     44,25     34,12 --   86,32   96,26  101,24  109,46
14211     16,25 --     90,00     44,25     34,12 --   86,32   96,26  101,24  109,46

19130      9,37 --     95,50     42,75     26,63 --   88,09   98,87  103,86  110,98
12514     16,25 --     90,00     44,25     34,12 --   88,00   98,98  103,92  110,95
13816     16,25 --     90,00     44,25     34,12 --   86,32   96,26  101,24  109,46
21179      3,94 --     22,07     11,72      6,25 --   81,62   91,13   97,11  101,96
19354      0,76 --      7,77      3,62      1,55 --   77,42   87,19   92,89   98,62

9135      9,76 --     91,37     41,05     27,80 --   87,89   98,65  103,65  110,78
7844      3,94 --     22,07     11,72      6,25 --   82,25   89,85   97,56  100,53
24200      9,37 --     95,50     42,75     26,63 --   88,09   98,87  103,86  110,98
22054     16,25 --     90,00     44,25     34,12 --   88,00   98,98  103,92  110,95
23471     13,09 --     68,12     33,01     29,44 --   86,95   98,15  103,06  110,19

6654      3,94 --     22,07     11,72      6,25 --   81,51   91,38   96,80  102,73
13719      9,76 --     91,37     41,05     27,80 --   87,89   98,65  103,65  110,78
9578      3,94 --     22,07     11,72      6,25 --   82,25   89,85   97,56  100,53
9579      3,94 --     22,07     11,72      6,25 --   79,73   88,62   94,28  101,11
3460      0,76 --      7,77      3,62      1,55 --   75,57   84,36   89,98   97,06

9758      9,37 --     95,50     42,75     26,63 --   86,42   96,14  101,19  109,48
20097     13,09 --     68,12     33,01     29,44 --   86,95   98,15  103,06  110,19
12637      9,37 --     95,50     42,75     26,63 --   86,42   96,14  101,19  109,48
296213037      0,14 --      0,23      0,13      0,03 --   70,64   74,85   84,00   85,51
296213037      0,14 --      0,23      0,13      0,03 --   70,64   74,85   84,00   85,51
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - wegen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k

19321  100,12   96,93   90,37   83,09   75,04   82,57   90,12   93,43   97,10
10559  113,01  107,32  101,46   92,71   85,31   96,95  101,80  109,05  112,08
9314  112,97  107,30  101,45   92,69   85,41   96,99  101,83  109,02  111,86
3459  100,12   96,93   90,37   83,09   75,04   82,57   90,12   93,43   97,10
9580  104,67  101,09   94,42   86,14   79,40   87,87   94,36   99,56  102,13

9305  112,85  107,15  101,28   92,54   85,16   96,84  101,68  108,96  112,05
16348  112,85  107,15  101,28   92,54   85,16   96,84  101,68  108,96  112,05
3461  101,87   98,22   91,47   82,34   74,74   83,14   89,48   95,03   98,84
9248  114,96  110,84  103,89   92,48   83,85   94,18   99,21  107,22  113,63
14211  114,96  110,84  103,89   92,48   83,85   94,18   99,21  107,22  113,63

19130  113,01  107,32  101,46   92,71   85,31   96,95  101,80  109,05  112,08
12514  112,97  107,30  101,45   92,69   85,41   96,99  101,83  109,02  111,86
13816  114,96  110,84  103,89   92,48   83,85   94,18   99,21  107,22  113,63
21179  100,45   96,35   91,02   83,32   79,05   88,74   94,69   99,42   97,89
19354   99,45   94,32   88,67   80,72   74,39   84,42   90,10   95,60   96,35

9135  112,85  107,15  101,28   92,54   85,16   96,84  101,68  108,96  112,05
7844  103,25  100,27   93,81   87,42   79,75   87,42   95,16   97,96  100,71
24200  113,01  107,32  101,46   92,71   85,31   96,95  101,80  109,05  112,08
22054  112,97  107,30  101,45   92,69   85,41   96,99  101,83  109,02  111,86
23471  112,64  106,87  100,99   92,24   84,40   96,28  101,09  108,41  111,69

6654  101,34   96,89   91,45   82,99   78,92   89,00   94,38  100,18   98,78
13719  112,85  107,15  101,28   92,54   85,16   96,84  101,68  108,96  112,05
9578  103,25  100,27   93,81   87,42   79,75   87,42   95,16   97,96  100,71
9579  103,64   99,72   92,94   83,45   77,16   86,24   91,86   98,57  101,11
3460  101,19   97,29   90,45   80,26   72,54   81,62   87,19   94,07   98,16

9758  114,99  110,86  103,90   92,50   83,79   94,11   99,19  107,18  113,80
20097  112,64  106,87  100,99   92,24   84,40   96,28  101,09  108,41  111,69
12637  114,99  110,86  103,90   92,50   83,79   94,11   99,19  107,18  113,80
296213037   90,82   87,98   81,38   75,17   68,25   72,47   81,62   83,13   88,43
296213037   90,82   87,98   81,38   75,17   68,25   72,47   81,62   83,13   88,43
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - wegen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

19321   93,98   87,42   80,26   70,71   78,06   85,53   89,26   92,81   89,60
10559  106,20  100,27   91,54   82,10   92,14   97,29  104,36  105,40   99,92
9314  106,02  100,11   91,37   83,36   93,71   98,78  105,79  107,05  101,53
3459   93,98   87,42   80,26   70,71   78,06   85,53   89,26   92,81   89,60
9580   98,60   91,94   83,68   76,21   84,41   90,92   96,40   98,75   95,14

9305  106,16  100,23   91,50   82,26   92,24   97,40  104,45  105,36   99,91
16348  106,16  100,23   91,50   82,26   92,24   97,40  104,45  105,36   99,91
3461   95,24   88,51   79,46   70,51   78,57   84,91   90,83   94,53   90,85
9248  109,56  102,61   91,08   81,61   91,06   96,07  104,51  109,26  105,07
14211  109,56  102,61   91,08   81,61   91,06   96,07  104,51  109,26  105,07

19130  106,20  100,27   91,54   82,10   92,14   97,29  104,36  105,40   99,92
12514  106,02  100,11   91,37   83,36   93,71   98,78  105,79  107,05  101,53
13816  109,56  102,61   91,08   81,61   91,06   96,07  104,51  109,26  105,07
21179   93,85   88,54   80,84   75,93   85,19   91,25   96,14   94,19   90,26
19354   91,30   85,68   77,74   70,23   79,82   85,57   91,33   92,01   86,91

9135  106,16  100,23   91,50   82,26   92,24   97,40  104,45  105,36   99,91
7844   97,78   91,31   84,96   76,49   84,02   91,73   94,82   97,39   94,38
24200  106,20  100,27   91,54   82,10   92,14   97,29  104,36  105,40   99,92
22054  106,02  100,11   91,37   83,36   93,71   98,78  105,79  107,05  101,53
23471  105,77   99,82   91,10   82,76   93,19   98,25  105,33  106,88  101,29

6654   94,38   88,96   80,49   75,83   85,42   90,91   96,89   95,02   90,73
13719  106,16  100,23   91,50   82,26   92,24   97,40  104,45  105,36   99,91
9578   97,78   91,31   84,96   76,49   84,02   91,73   94,82   97,39   94,38
9579   97,23   90,46   80,98   74,03   82,72   88,42   95,36   97,66   93,69
3460   94,30   87,47   77,32   68,38   77,00   82,66   89,82   93,82   89,90

9758  109,73  102,78   91,24   80,34   89,50   94,57  103,13  107,67  103,46
20097  105,77   99,82   91,10   82,76   93,19   98,25  105,33  106,88  101,29
12637  109,73  102,78   91,24   80,34   89,50   94,57  103,13  107,67  103,46
296213037   85,59   78,99   72,79   61,03   65,24   74,39   75,90   81,21   78,37
296213037   85,59   78,99   72,79   61,03   65,24   74,39   75,90   81,21   78,37
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Bijlage IAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Invoergegevens - wegen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

19321   83,04   75,80 -- -- -- -- -- -- -- --
10559   94,12   85,37 -- -- -- -- -- -- -- --
9314   95,74   86,97 -- -- -- -- -- -- -- --
3459   83,04   75,80 -- -- -- -- -- -- -- --
9580   88,47   80,26 -- -- -- -- -- -- -- --

9305   94,12   85,37 -- -- -- -- -- -- -- --
16348   94,12   85,37 -- -- -- -- -- -- -- --
3461   84,11   75,01 -- -- -- -- -- -- -- --
9248   98,12   86,84 -- -- -- -- -- -- -- --
14211   98,12   86,84 -- -- -- -- -- -- -- --

19130   94,12   85,37 -- -- -- -- -- -- -- --
12514   95,74   86,97 -- -- -- -- -- -- -- --
13816   98,12   86,84 -- -- -- -- -- -- -- --
21179   84,96   77,32 -- -- -- -- -- -- -- --
19354   81,27   73,34 -- -- -- -- -- -- -- --

9135   94,12   85,37 -- -- -- -- -- -- -- --
7844   87,93   81,60 -- -- -- -- -- -- -- --
24200   94,12   85,37 -- -- -- -- -- -- -- --
22054   95,74   86,97 -- -- -- -- -- -- -- --
23471   95,47   86,72 -- -- -- -- -- -- -- --

6654   85,32   76,88 -- -- -- -- -- -- -- --
13719   94,12   85,37 -- -- -- -- -- -- -- --
9578   87,93   81,60 -- -- -- -- -- -- -- --
9579   86,90   77,52 -- -- -- -- -- -- -- --
3460   83,06   72,91 -- -- -- -- -- -- -- --

9758   96,49   85,26 -- -- -- -- -- -- -- --
20097   95,47   86,72 -- -- -- -- -- -- -- --
12637   96,49   85,26 -- -- -- -- -- -- -- --
296213037   71,77   65,56 -- -- -- -- -- -- -- --
296213037   71,77   65,56 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage IIIRekenresultaten excl. aftrek art. 110g Wgh.
Lden t.g.v. autosnelweg A2

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP-01_A Toetspunt 1,50 47,2 45,9 40,8 49,4
TP-01_B Toetspunt 4,50 49,7 48,3 43,5 51,9
TP-02_A Toetspunt 1,50 47,3 46,0 41,0 49,5
TP-02_B Toetspunt 4,50 49,8 48,3 43,5 52,0
TP-03_A Toetspunt 1,50 47,9 46,5 41,5 50,1

TP-03_B Toetspunt 4,50 50,1 48,7 43,9 52,3
TP-04_A Toetspunt 1,50 48,1 46,8 41,7 50,3
TP-04_B Toetspunt 4,50 50,3 48,9 44,1 52,5
TP-05_A Toetspunt 1,50 43,6 42,2 37,3 45,8
TP-05_B Toetspunt 4,50 45,8 44,3 39,6 48,0

TP-06_A Toetspunt 1,50 39,1 37,7 32,9 41,3
TP-06_B Toetspunt 4,50 40,6 39,1 34,5 42,9
TP-07_A Toetspunt 1,50 38,5 37,2 32,2 40,8
TP-07_B Toetspunt 4,50 40,5 39,0 34,3 42,7
TP-08_A Toetspunt 1,50 37,0 35,6 30,7 39,2

TP-08_B Toetspunt 4,50 40,0 38,6 33,8 42,3
TP-09_A Toetspunt 1,50 35,0 33,6 28,7 37,2
TP-09_B Toetspunt 4,50 37,7 36,2 31,6 40,0
TP-10_A Toetspunt 1,50 45,3 44,1 39,0 47,5
TP-10_B Toetspunt 4,50 47,1 45,7 40,9 49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IIIRekenresultaten incl. aftrek art. 110g Wgh.
Lden t.g.v. autosnelweg A2 

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A2
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP-01_A Toetspunt 1,50 45,2 43,9 38,8 47,4
TP-01_B Toetspunt 4,50 47,7 46,3 41,5 49,9
TP-02_A Toetspunt 1,50 45,3 44,0 39,0 47,5
TP-02_B Toetspunt 4,50 47,8 46,3 41,5 50,0
TP-03_A Toetspunt 1,50 45,9 44,5 39,5 48,1

TP-03_B Toetspunt 4,50 48,1 46,7 41,9 50,3
TP-04_A Toetspunt 1,50 46,1 44,8 39,7 48,3
TP-04_B Toetspunt 4,50 48,3 46,9 42,1 50,5
TP-05_A Toetspunt 1,50 41,6 40,2 35,3 43,8
TP-05_B Toetspunt 4,50 43,8 42,3 37,6 46,0

TP-06_A Toetspunt 1,50 37,1 35,7 30,9 39,3
TP-06_B Toetspunt 4,50 38,6 37,1 32,5 40,9
TP-07_A Toetspunt 1,50 36,5 35,2 30,2 38,8
TP-07_B Toetspunt 4,50 38,5 37,0 32,3 40,7
TP-08_A Toetspunt 1,50 35,0 33,6 28,7 37,2

TP-08_B Toetspunt 4,50 38,0 36,6 31,8 40,3
TP-09_A Toetspunt 1,50 33,0 31,6 26,7 35,2
TP-09_B Toetspunt 4,50 35,7 34,2 29,6 38,0
TP-10_A Toetspunt 1,50 43,3 42,1 37,0 45,5
TP-10_B Toetspunt 4,50 45,1 43,7 38,9 47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IIIRekenresultaten excl. aftrek art. 110g Wgh.
Lden t.g.v. Kapelkesstraat (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapelkesstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP-01_A Toetspunt 1,50 47,5 45,2 37,9 48,2
TP-01_B Toetspunt 4,50 47,8 45,4 38,1 48,4
TP-02_A Toetspunt 1,50 48,1 45,8 38,5 48,8
TP-02_B Toetspunt 4,50 48,3 45,9 38,7 49,0
TP-03_A Toetspunt 1,50 48,1 45,8 38,5 48,8

TP-03_B Toetspunt 4,50 48,3 45,9 38,7 49,0
TP-04_A Toetspunt 1,50 49,0 46,6 39,3 49,6
TP-04_B Toetspunt 4,50 48,9 46,5 39,3 49,6
TP-05_A Toetspunt 1,50 42,4 40,0 32,8 43,1
TP-05_B Toetspunt 4,50 42,8 40,5 33,2 43,5

TP-06_A Toetspunt 1,50 6,4 4,0 -3,2 7,1
TP-06_B Toetspunt 4,50 3,3 0,9 -6,3 4,0
TP-07_A Toetspunt 1,50 4,1 1,7 -5,5 4,8
TP-07_B Toetspunt 4,50 0,1 -2,3 -9,5 0,8
TP-08_A Toetspunt 1,50 3,0 0,6 -6,6 3,7

TP-08_B Toetspunt 4,50 4,9 2,5 -4,7 5,6
TP-09_A Toetspunt 1,50 1,1 -1,3 -8,5 1,8
TP-09_B Toetspunt 4,50 3,2 0,8 -6,4 3,9
TP-10_A Toetspunt 1,50 40,0 37,6 30,3 40,6
TP-10_B Toetspunt 4,50 40,7 38,4 31,1 41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-9-2015 23:31:54Geomilieu V2.62



Bijlage IIIRekenresultaten excl. aftrek art. 110g Wgh.
Lden t.g.v. Kapelkesstraat (60 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapelkesstraat (60 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP-01_A Toetspunt 1,50 18,0 15,6 8,4 18,7
TP-01_B Toetspunt 4,50 19,4 17,1 9,8 20,1
TP-02_A Toetspunt 1,50 26,3 23,9 16,7 27,0
TP-02_B Toetspunt 4,50 26,4 24,0 16,8 27,1
TP-03_A Toetspunt 1,50 25,7 23,3 16,1 26,4

TP-03_B Toetspunt 4,50 25,8 23,4 16,2 26,5
TP-04_A Toetspunt 1,50 25,8 23,4 16,2 26,5
TP-04_B Toetspunt 4,50 26,1 23,7 16,5 26,8
TP-05_A Toetspunt 1,50 22,8 20,4 13,2 23,5
TP-05_B Toetspunt 4,50 23,7 21,3 14,1 24,4

TP-06_A Toetspunt 1,50 -- -- -- --
TP-06_B Toetspunt 4,50 -- -- -- --
TP-07_A Toetspunt 1,50 -- -- -- --
TP-07_B Toetspunt 4,50 -- -- -- --
TP-08_A Toetspunt 1,50 8,2 5,8 -1,4 8,9

TP-08_B Toetspunt 4,50 -0,5 -2,8 -10,1 0,2
TP-09_A Toetspunt 1,50 12,4 10,1 2,8 13,1
TP-09_B Toetspunt 4,50 1,7 -0,7 -7,9 2,4
TP-10_A Toetspunt 1,50 16,5 14,1 6,9 17,2
TP-10_B Toetspunt 4,50 11,1 8,7 1,5 11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IIIRekenresultaten incl. aftrek art. 110g Wgh.
Lden t.g.v. Kapelkesstraat (60 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapelkesstraat (60 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP-01_A Toetspunt 1,50 13,0 10,6 3,4 13,7
TP-01_B Toetspunt 4,50 14,4 12,1 4,8 15,1
TP-02_A Toetspunt 1,50 21,3 18,9 11,7 22,0
TP-02_B Toetspunt 4,50 21,4 19,0 11,8 22,1
TP-03_A Toetspunt 1,50 20,7 18,3 11,1 21,4

TP-03_B Toetspunt 4,50 20,8 18,4 11,2 21,5
TP-04_A Toetspunt 1,50 20,8 18,4 11,2 21,5
TP-04_B Toetspunt 4,50 21,1 18,7 11,5 21,8
TP-05_A Toetspunt 1,50 17,8 15,4 8,2 18,5
TP-05_B Toetspunt 4,50 18,7 16,3 9,1 19,4

TP-06_A Toetspunt 1,50 -- -- -- --
TP-06_B Toetspunt 4,50 -- -- -- --
TP-07_A Toetspunt 1,50 -- -- -- --
TP-07_B Toetspunt 4,50 -- -- -- --
TP-08_A Toetspunt 1,50 3,2 0,8 -6,4 3,9

TP-08_B Toetspunt 4,50 -5,5 -7,8 -15,1 -4,8
TP-09_A Toetspunt 1,50 7,4 5,1 -2,2 8,1
TP-09_B Toetspunt 4,50 -3,3 -5,7 -12,9 -2,7
TP-10_A Toetspunt 1,50 11,5 9,1 1,9 12,2
TP-10_B Toetspunt 4,50 6,1 3,7 -3,5 6,8
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IV. BIJLAGE  
 

Rekenresultaten spoorweglawaai 
 
 



Bijlage IVRekenresultaten spoorweglawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP-01_A Toetspunt 1,50 42,8 43,6 41,6 48,4
TP-01_B Toetspunt 4,50 44,3 45,1 43,0 49,9
TP-02_A Toetspunt 1,50 42,5 43,4 41,4 48,2
TP-02_B Toetspunt 4,50 44,1 45,0 42,9 49,8
TP-03_A Toetspunt 1,50 42,8 43,6 41,6 48,5

TP-03_B Toetspunt 4,50 44,2 45,0 43,0 49,8
TP-04_A Toetspunt 1,50 42,9 43,7 41,7 48,5
TP-04_B Toetspunt 4,50 44,2 45,0 43,0 49,8
TP-05_A Toetspunt 1,50 38,7 39,6 37,5 44,4
TP-05_B Toetspunt 4,50 40,1 41,0 38,9 45,8

TP-06_A Toetspunt 1,50 20,9 21,7 19,3 26,3
TP-06_B Toetspunt 4,50 16,9 17,7 15,6 22,5
TP-07_A Toetspunt 1,50 15,7 16,5 14,2 21,1
TP-07_B Toetspunt 4,50 19,1 19,9 17,7 24,6
TP-08_A Toetspunt 1,50 19,1 19,9 17,9 24,8

TP-08_B Toetspunt 4,50 21,5 22,4 19,9 26,9
TP-09_A Toetspunt 1,50 19,6 20,4 18,3 25,2
TP-09_B Toetspunt 4,50 19,6 20,5 18,4 25,2
TP-10_A Toetspunt 1,50 39,5 40,4 38,4 45,2
TP-10_B Toetspunt 4,50 40,8 41,7 39,6 46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Spray drift can be limited through the use of drift- reducing nozzles and spray techniques; and is 
obligatory when applying Plant Protection Products (PPP) alongside waterways in the Netherlands. The 
spray drift reducing measures implemented to protect the surface water also protect spray drift 
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for the dormant (before May 1st) and the full leaf situation (after May 1st) analyses have been 
performed based on spray drift data related to dermal and inhalation exposure of bystanders and 
residents of some often used plant protection products in the Netherlands. It is shown that spray drift 
reducing technology (DRT) is important in reducing the exposure risk of bystanders and residents too. 
Also the effects of filter crops, like wind breaks, hedgerows etc., grown on the edge of the field on 
exposure of bystanders and residents is shown.  
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Woord vooraf 

Momenteel vinden in verschillende gemeenten discussies plaats over de veiligheidszones rond 
fruitteeltbedrijven als gevolg van bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen en de blootstelling 
van personen in en rond woningen dichtbij de boomgaard. In deze rapportage wordt voor de 
blootstelling vanuit fruitteelt bespuitingen een overzicht gegeven van de drift bij standaard en drift 
beperkende op- en zijwaarts gerichte spuittechnieken en maatregelen die in de fruitteelt gebruikt 
kunnen worden om tot een beperking van de veiligheidszones te komen. In een aparte rapportage is 
dit ook gedaan voor neerwaarts gerichte bespuitingen van veldgewassen met een veldspuit. Naast de 
optredende drift vanuit de boomgaard tijdens de bespuitingen is ook de toxiciteit van de middelen en 
de blootstelling van personen belangrijk. Dank aan Dr. H.E. Falke (voorheen Ctgb) voor de discussies 
over de werkwijze en bespreking van de resultaten op dit gebied. Dit onderzoek is voor verschillende 
opdrachtgevers uitgevoerd waarna deze rapportage opgesteld is ter inventarisatie van de bekende 
kennis bij de aanvang van het project Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden. 
 
 
Wageningen, mei 2015 
 
 
  

PRI-rapport 609 | 5 



 
 
 

6 | PRI–rapport 609 



 

Samenvatting 

Drift, het wegwaaien van spuitvloeistof tijdens de bespuiting tot buiten de perceelsgrenzen door wind, 
kan beperkt worden door op de spuit driftbeperkende spuitdoppen te gebruiken; één van de 
maatregelen die vereist is volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer om de drift naar een sloot naast 
het perceel te beperken. Door deze maatregelen wordt ook de drift op grotere afstand beperkt en de 
driftblootstelling van omstanders en omwonenden.  
 
Op 5 m afstand van de laatste bomenrij is de driftdepositie op grondoppervlak voor de standaard 
spuittechniek in de fruitteelt in de kale boom situatie 23% en in de volblad situatie 12%. Op 25 m 
afstand is de driftdepositie voor de standaard spuittechniek voor respectievelijk de kale boom situatie 
(voor 1 mei) en de volblad (na 1 mei) situatie 2,6% en 1,1% en op 50 m afstand wordt een 
driftdepositie ingeschat van 0,5% en 0,02%. Door gebruik te maken van een 90% driftreducerende 
spuittechniek (DRT90) zoals nu minimaal verplicht is bij bespuitingen van boomgaarden waar 
oppervlaktewater langs ligt is de driftdepositie op 5 m afstand 3,2% in de kale boom situatie en 1,5% 
in de volblad situatie, op 25 m afstand resp. 0,11% en 0,06% en wordt op 50 m afstand ingeschat als 
kleiner dan 0,005% (huidige detectiegrens van driftmetingen) voor beide gewassituaties.  
 
De drift naar de lucht is hoger dan de driftdepositie op grondoppervlak op dezelfde afstand. Zo is voor 
de standaard spuittechniek in de fruitteelt de drift naar de lucht voor de luchtlaag 0-3 m hoog op 5 m 
afstand 68% voor bespuitingen in de kale boom situatie en 30% voor bespuitingen in de volblad 
situatie. Voor een DRT90 spuittechniek is de drift naar de lucht (0-3 m hoog) op 5 m vanaf de laatste 
bomenrij 15% in de kale boom situatie en 5,6% in de volblad situatie. Geschat wordt dat de drift naar 
de lucht afneemt met de afstand en dat op 25 m vanaf de laatste bomenrij de drift naar de lucht in de 
luchtlaag 0-3 m hoog voor de standaard spuittechniek in de fruitteelt in de kale boom situatie 4,4% is 
en in de volblad situatie 1,9%. Voor de DRT90 spuittechniek is de drift naar de lucht op 25 m van de 
laatste bomenrij resp. 0,9% en 0,3% waarbij dit op 50 m afstand nog als resp. 0,03% en 0,009% 
ingeschat wordt.  
 
Voor de standaard spuittechniek zijn de benodigde afstanden om tot de driftpercentages 1%, 0,5% en 
0,1% te komen zowel voor de drift depositie op grondoppervlak als voor de drift in de lucht (0-3 m 
hoog) ongeveer gelijk. Wel is de benodigde afstand om tot hetzelfde driftpercentage in de kale boom 
situatie aanzienlijk groter dan in de volblad situatie. Om tot een 1% driftdepositie op grondoppervlak 
en in de lucht (0-3 m hoog) te komen is in de volblad situatie 26-30 m, tot 0,5% niveau 31-35 m en 
voor een 0,1% niveau 45-46 m nodig. In de kale boom situatie is de benodigde afstand tot een 
bepaalde drempelwaarde doorgaans ongeveer 10 m hoger. Voor de DRT90 spuittechniek is de 
benodigde afstand om tot een bepaald driftpercentage te komen voor de drift naar de lucht (0-3 m 
hoog) 10 -15 m groter dan voor de driftdepositie op de grond. Daarbij wordt een driftdepositie op de 
grond van 1% voor de DRT90 spuittechniek bereikt op 7 m van de laatste bomenrij, van 0,5% op 
12 m en van 0,1% op 22 m in de volblad situatie van de fruitbomen. Daarbij is voor de DRT90 de 
benodigde afstand tot de verschillende drempelwaarden in de kale boom situatie 4–8 m groter dan 
voor een bespuiting in de volblad situatie. 
 
Binnen Nederlandse gemeenten doet zich een discussie voor over de bouw van woningen nabij 
boomgaarden. In het buitengebied komen woningen binnen 50 m vanaf de perceelgrens van een 
landbouwperceel voor. Op dit moment wordt naar aanleiding van jurisprudentie voor de fruitteelt 
generiek een veiligheidsafstand van 50 m gehanteerd tussen bebouwing en perceelsrand. Om te 
onderzoeken of het mogelijk is dat deze afstand kritisch is voor de bestemming bewoning is een studie 
uitgevoerd naar het effect van thans toegelaten standaard en driftarme toedieningstechnieken volgens 
het Activiteitenbesluit op de driftdepositie naast het perceel op de grond en de drift naar de lucht bij 
de bespuiting van een boomgaard. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens uit veldonderzoek met 
een standaard dwarsstroom boomgaardspuit uitgerust met standaard werveldoppen en driftarme 
spuittechnieken. Berekeningen zijn uitgevoerd om de drift naar de lucht op 10, 20, 30, 40 en 50 m 
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afstand van de perceelrand in de lagen 0-3 m en 3-6 m hoogte te kwantificeren. Deze gegevens zijn 
gecombineerd met blootstellingscriteria AEL voor dermaal (huid), inhalatoir (inademen) en secundair 
dermaal contact van verschillende veel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt om een 
inschatting van het risico voor gevoelige functies zoals omwonenden en omstanders te kunnen maken.  
 
Uit deze berekeningen volgde dat bij zij- en opwaartse bespuitingen in de fruitteelt, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een standaard dwarsstroomspuit uitgerust met Albuz ATR lila spuitdoppen blijkt 
dat zowel in de volblad (na 1 mei) als de kale boom (voor 1 mei) situatie resp. 30 m en 35 m van de 
laatste bomenrij een veilige afstand te zijn. Deze beperking van 30 m - 35 m was het gevolg van de 
overschrijding van de huidblootstelling. Op 5 m van de laatste bomenrij was er geen overschrijding 
van de inhalatie en de secundaire huidblootstelling. Als er op de perceelgrens een windhaag (bv 4 m 
hoge elzen) aanwezig is dan wordt deze afstand verkleind tot 25 m voor de standaard 
boomgaardspuit.  
 
De afstand tot gevoelige functies zoals omstanders, omwonenden en bebouwing kan verkleind worden 
of zeker gesteld worden door de aanplant van een wintergroene windhaag in de kale boom situatie, 
een dubbele windhaag, een houtwal of een constructie met een vergelijkbare filterende werking. Voor 
een wintergroene windhaag en bespuitingen met een standaard boomgaardspuit wordt berekend dat 
de benodigde veiligheidszone 15 m vanaf de laatste bomenrij is. Door de aanplant van een dubbele 
windhaag of houtwal van vergelijkbare hoogte blijft de dermale blootstellingsgrens voor captan op 
15 m vanaf de laatste bomenrij (5 m vanaf de tweede windhaag) onder het huidblootstellingsrisico 
voor omstanders en voor personen in de tuin (0-3 m) en voor de woning (3-6 m hoogte).  
 
Voor de toekomstige situatie (vanaf 2016) waarbij een minimaal DRT75 techniek op het perceel 
gebruikt moet worden is de benodigde afstand 30 m vanaf de laatste bomenrij in de kale boom 
situatie en 25 m in de volblad situatie. Deze afstand kan verkleind worden tot 20 m en 5 m voor 
respectievelijk de kale boom en volblad situatie door de aanwezigheid van een windhaag. Wordt een 
dubbele windhaag of houtwal of een wintergroene windhaag geplaatst dan is er zowel in de kale boom 
als de volblad situatie direct achter de haag of houtwal geen overschrijding van de huidblootstelling. 
  
Ligt er langs de boomgaard oppervlaktewater en wordt er een minimaal DRT90 techniek op het 
perceel gebruikt dan is de benodigde afstand vanaf de laatste bomenrij 25 m in de kale boom situatie 
en 15 m in de volblad situatie. Deze afstand kan verkleind worden tot 15 m en 5 m voor 
respectievelijk de kale boom en volblad situatie door de aanwezigheid van een windhaag. Wordt een 
dubbele windhaag of houtwal of een wintergroene windhaag geplaatst dan is er zowel in de kale boom 
als de volblad situatie direct achter de haag of houtwal geen overschrijding van de huidblootstelling. 
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Summary 

Spray drift, the movement of spray drops during application outside of the treated area because of 
wind currents, can be limited through the use of drift-reducing nozzles and spray techniques. Drift 
reducing measures are obligatory (Environmental Activities Decree) when applying Plant Protection 
Products (PPP) alongside waterways in the Netherlands. The spray drift reducing measures 
implemented to protect the surface water also protect spray drift exposure of bystanders and 
residents in the neighbourhood of sprayed orchards. 
 
At 5 m distance from the last tree row spray drift deposition at ground surface is for the standard 
application technique in fruit crop spraying in the dormant situation of the trees 23% and in the full 
leaf situation 12%. At 25 m distance spray drift deposition at ground surface is for the standard spray 
technique in the dormant tree situation (before May 1st) and in the full leaf situation (after May 1st) 
respectively 2,6% and 1,1% and at 50 m distance estimated at 0,5% and 0,02%. Using a 90% drift-
reducing spray technique (DRT90) as required spraying alongside waterways for fruit crop spraying 
spray drift deposition at ground surface at 5 m distance from the last tree row is 3,2% in the dormant 
tree and 1,5% in the full leaf situation, at 25 m distance respectively 0,11% and 0,06% and at 50 m 
distance for both crop situations lower than 0,005% (detection limit for spray drift measurements). 
 
Airborne spray drift is at a similar distance from the last tree row higher than ground deposition. 
Airborne spray drift is for the standard spray technique in fruit crop spraying for the air layer 0-3 m 
high at 5 m distance from the last tree row 68% for spray applications in the dormant tree situation 
and 30% in the full leaf situation. For a DRT90 spray technique airborne spray drift (0-3 m high) is at 
5 m distance from the last tree row 15% in the dormant tree situation and 5,6% in the full leaf 
situation. It is estimated that airborne spray drift reduces with distance from the sprayed orchard and 
is at 25 m distance from the last tree row at 0-3 m height for the standard spray technique 4,4% in 
the dormant situation and 1,9% in the full leaf situation. For a DRT90 spray technique airborne spray 
drift is estimated at 25 m distance from the last tree row as 0,9% and 0,3% and at 50 m distance as 
0,03% and 0,009% for respectively the dormant tree situation and the full leaf situation.  
 
To come to specific threshold values of both ground deposition of spray drift and airborne spray drift 
(0-3 m high) of 1%, 0,5% and 0,1% needed distances are for the standard spray technique more or 
less similar. For spray applications in the dormant tree situation these distances are higher than for 
spray applications in the full leaf situation. To come to a 1% level of spray drift deposition at ground 
and as airborne (0-3 m high) in the full leaf situation of the trees a distance is needed of 26-30 m, for 
the 0,5% level of 31-35 m and for the 0,1% level of 45-46 m. In the dormant situation of the trees 
the distances to these threshold levels are about 10 m higher. For the DRT90 spray technique about 
10-15 m more distance is needed to come to similar threshold values of airborne spray drift deposition 
as to ground deposition. A spray drift deposition level of 1% on ground is for the DRT90 spray 
technique determined at 7 m from the last tree row, a threshold level of 0,5% at 12 m and a 0,1% 
level at 22 m in the full leaf situation of the fruit trees. For the different threshold levels in the 
dormant situation of the fruit trees distances are in general 4-8 m higher for the DRT90 spray 
technique. 
 
In Dutch municipalities a discussion is in progress on the building of houses nearby orchards. In the 
rural area houses are located within a distance of 50 m from orchards. Based on jurisprudence in 
general a safety distance between building and orchards is maintained. The possibility to reduce this 
safety distance is assessed based on current spray drift knowledge for standard and drift-reducing 
spray techniques done in earlier spray drift research. Calculations are done with estimations of 
airborne spray drift differentiated at heights of 0-3 m and 3-6 m in the air at 10 - 50 m distance from 
the last tree row. These data are combined with available data on Acceptable Exposure Level (AEL) for 
dermal contact and inhalation for some often used PPP in fruit crop spraying to give an impression of 
potential risk of bystanders and residents at different distances from the orchard. 
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From the estimations it followed that for a conventional cross flow fan orchard sprayer equipped with 
Albuz ATR hollow cone nozzles both in the dormant (before May 1st) and in the full leaf situation (after 
May 1st) a distance of 30-35 m was required to be below critical threshold values for dermal exposure 
of captan. At 5 m distance from the last tree row no risk of a too high exposure was calculated for 
inhalation exposure.  
 
When a windbreak was grown on the field edge of the orchard it was calculated that buffer zones to 
meet the threshold value for dermal exposure could be reduced to 25 m. In general it can be stated 
that exposure can be decreased with some sort of filter crop on the edge of the field like evergreen 
windbreaks, double row planted windbreaks and hedgerows especially in the dormant situation of the 
fruit trees. The width of a buffer zone was calculated to be reduced to 15 m for these filter 
constructions for people in the garden (0-3 m high air layer) and the building (3-6 m high air layer). 
 
For situations in future (from 2016 onward) when a minimal spray drift-reducing technique of 75% 
(DRT75) is required for PPP applications in orchards, also when no waterways are around the field, 
indicate that a buffer zone is needed of 30 m from the last tree row in the dormant tree situation and 
of 25 m in the full leaf situation of the fruit tree crops. This safety distance can be reduced to 20 m 
and 5 m respectively in dormant and full leaf situations when a windbreak is grown on the edge of the 
field. With more dense filters as of a double row of windbreak trees, a winter green windbreak or 
a hedgerow no risk for dermal exposure was calculated. 
 
In the case of a waterway around the orchard and the use of a mandatory minimal required DRT90 
spray technique a buffer zone distance of 25 m is required to keep below the dermal threshold of 
captan in the dormant situation and of 15 m for the full leaf situation. This distance can be decreased 
to 15 m and 5 m for respectively the dormant and full leaf situation when a windbreak is present at 
the edge of the field. With a double row of windbreak trees, a winter green windbreak or a hedgerow 
at the edge of the field no risk for dermal exposure was calculated for captan. 
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1 Inleiding 

Binnen verschillende Nederlandse gemeenten doet zich een discussie voor over de nieuwbouwplannen 
van woningen naast percelen met landbouwkundige activiteiten. Op basis van jurisprudentie wordt in 
de praktijk een risicozone voor bebouwing aangehouden van 50 m vanaf de gewasgrens. Naar 
aanleiding van geplande woningbouw in de nabijheid van boomgaarden is er de vraag of het mogelijk 
is woningen te bouwen die binnen 50m van de perceelgrens van een fruitteeltperceel liggen. De vraag 
is gerezen op welke afstand woningbouw en bijbehorend erf en tuin nog verantwoord zijn in verband 
met plaatselijke bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen en als gevolg daarvan de blootstelling 
van omstanders en omwonenden aan het wegwaaien van de gewasbeschermingsmiddelen. Omdat 
langs de te bebouwen terreinen fruitteelt aanwezig kan zijn, is er voor gekozen de verantwoorde 
afstand te evalueren op basis van een bespuiting met de hoogste drift zoals in de fruitteelt (Huijsmans 
et al., 1997). In deze rapportage wordt het onderdeel blootstellingsrisico vanuit bespuitingen in de 
fruitteelt verder uitgewerkt. Vraag hierbij is of de standaard driftbeperkende maatregelen die bij 
bespuitingen langs oppervlaktewater volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer genomen moeten 
worden (voorheen Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV); VW et al., 2000, 2007, I&M, 
2012) en de aanwezigheid van windhagen of andere begroeiing de drift dusdanig reduceert dat een 
aanvaardbaar risico ontstaat voor verblijf binnen de huidige veiligheidsafstand van 50 m vanaf een 
perceelrand. Met drift wordt hierbij bedoeld de hoeveelheid spuitvloeistof die tijdens de bespuiting tot 
buiten het behandelde perceel komt als gevolg van wind- en luchtstromingen. Op basis van eerder 
veldonderzoek naar de drift bij toepassing van standaard en driftreducerende spuittechnieken in de 
fruitteelt kan aangegeven worden wat de driftdepositie op de grond (tot 50 m) en naar de lucht is. De 
berekende waarden zijn getoetst aan de criteria die in beleid opgesteld zijn (Ctgb, 2013). Tevens is 
beschikbare kennis over de blootstellingrisico’s (acceptabele kortdurende systemische blootstelling) 
door direct contact met de huid (dermaal), door inademing (inhalatoir) en secundair huidcontact 
(dermaal) door contact met eerder tot depositie gekomen drift (op bijvoorbeeld grond of gras) bij op- 
en zijwaarts gerichte bespuitingen gebruikt om te bepalen wat de risico’s zijn bij de geldende (50 m) 
en aangepaste breedtes van de beschermzone tussen een boomgaard en de woningen. Tevens is 
bepaald wat het effect is van driftbeperkende technieken en maatregelen. Deze rapportage geeft een 
inschatting van wat verwacht kan worden aan drift van spuitvloeistof tijdens de bespuiting van 
boomgaarden in de route van het perceel en omwonenden en woningen bij het opzetten en uitvoeren 
van blootstellingsonderzoek van omwonenden zoals aangegeven door de Gezondheidsraad (2014) en 
het RIVM (Bogers et al., 2014). 
 
Een uitleg hoe drift gemeten wordt en met welke spuittechnieken drift beperkt kan worden staan in 
Hoofdstuk 2 en 3. Hoe de drift van invloed is op de blootstelling van omstanders en bewoners staat in 
Hoofdstuk 4, waarna in Hoofdstuk 5 aangegeven wordt hoe de risico’s voor omstanders en bewoners 
verkleind kunnen worden door aanvullende maatregelen. 
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2 Materiaal en methoden 

Beschikbare resultaten van optredende drift bij standaard en driftarme spuittechnieken zoals venturi 
spuitdop, enkelzijdig spuiten buitenste bomenrij, zoals gebruikt in de fruitteelt, zijn geïnventariseerd 
(Zande et al., 2001; Michielsen et al., 2007; Wenneker et al., 2007, 2008a, 2008b, 2008c). Op basis 
van de driftmetingen met standaard (Southcombe et al., 1997) en driftarme spuitdoppen (VW & LNV, 
2001; Zande et al., 2007) wordt aangegeven wat de reductie in driftdepositie is op 5, 10, 15 en 25 m 
vanaf de gewasrand en de reductie in drift naar de lucht op 7,5 m afstand van de laatste bomenrij in 
de boomgaard. De driftreductie wordt aangegeven ten opzichte van een standaardbespuiting (9 m 
teeltvrije zone) en een standaard driftarme bespuiting (venturi spuitdop met 3 m teeltvrije zone) zoals 
verplicht volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer (I&M, 2012 (voorheen Lozingenbesluit Open Teelt 
en Veehouderij (LOTV); VW et al., 2007) wanneer een watervoerende sloot op de perceelgrens 
aanwezig is.  
 
Op grond van driftmetingen uitgevoerd om de driftbelasting van enkelrij bespuitingen te kwantificeren 
(Michielsen et al., 2007) kan voor de standaard en driftbeperkende spuittechniek berekend worden 
wat de drift naar de lucht is op 20, 30 en 40 m vanaf de perceelgrens en op verschillende hoogten.  
 
Aan de hand van het criterium een veilige leefomgeving zoals gedefinieerd voor de bepaling van de 
50 m grens tot bebouwing, zoals nu in de regelgeving genoemd wordt, is bepaald waar deze grens ligt 
op grond van overschrijding van blootstellingrisico’s voor personen en enkele veelgebruikte middelen 
in de fruitteelt bij genoemde standaard en driftbeperkende technieken.  

2.1 Veldmetingen drift 

Bij driftveldmetingen werd in overeenstemming met een meetprotocol (CIW, 2003; ISO22866) ter 
certificering van driftarme spuittechnieken (TCT, 2015; ISO22369) een boomgaard over een strook 
van 20 m breed en een lengte van minimaal 50 m bespoten. In Figuur 1 is schematisch de indeling 
van een proefveld weergegeven. De metingen vonden plaats aan de benedenwindse zijde van de 
bespoten strook appelbomen op een strook kale grond. De bespuitingen werden uitgevoerd met water 
waaraan de fluorescerende tracer Brilliant Sulfo Flavine (BSF, 3 g/l) en een niet-ionische uitvloeier 
(Agral®, 1 ml/l) was toegevoegd. 
 
De drift naar de grond naast het perceel werd bepaald door naast het perceel 2 rijen collectoren 
(=1 meetopstelling) met een onderlinge afstand van 2 m haaks op de rijrichting te leggen. De 
collectoren bestonden uit houten latten of plastic platen waarop met klittenband filterdoek (Camfil 
CM360 of Technofil TF-290; 50x10 cm en 100x10 cm) was bevestigd. De collectoren werden op  
2,5 - 3,5 m; 4,5 - 5,5 m; 6,5 - 7,5 m; 9,5 - 10,5 m en 12,5 - 13,5 m gelegd (in enkele metingen ook 
om de 5 m tot 25 m), gemeten vanaf de positie van de laatste bomenrij. Voor de metingen van de 
drift naar de lucht werd op 7,5 m van de laatste gewasrij een driftmast opgesteld met aan twee lijnen 
driftcollectoren op 0, 1, 2, tot 10 m hoogte. Deze driftcollectoren waren bolvormige sponsjes met een 
diameter van 7,5 cm (Siebauer Abtrifftkollektoren art. nr. 00140).  
 
Na een bespuiting werden de collectoren verzameld en gecodeerd voor verdere analyse op de 
hoeveelheid opgevangen BSF. Elke meetdag werd bemonsterd aan de dop (tankmonsters) om de BSF-
concentratie van de spuitvloeistof te meten. Ter vergelijking werden ook onbehandelde (blanco) 
collectoren geanalyseerd. In het laboratorium werden de collectoren met water gespoeld, zodanig dat 
de BSF in oplossing kwam. Van deze oplossing werd de concentratie aan BSF gemeten met behulp van 
een fluorimeter (Perkin Elmer LS 45). Op dezelfde wijze werden de blanco collectoren geanalyseerd. 
Ook de concentratie BSF in de tankmonsters werd fluorimetrisch bepaald. 
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De concentratie werd omgerekend naar volume spuitvloeistof per oppervlakte-eenheid. Het 
percentage drift is berekend door de driftdepositie per oppervlakte-eenheid uit te drukken in 
procenten van de in het perceel verspoten hoeveelheid vloeistof per oppervlakte-eenheid.  
Voor de vergelijking van de driftdepositie zijn de driftwaarden over de stroken 4½-5½, 9½-10½ en 
14½-15½ berekend, alsmede de gemiddelde drift naar de lucht op 7,5 m afstand vanaf de laatste 
bomenrij, uitgedrukt in percentages van de dosering.  
 
 

 

Figuur 1 Schematische weergave meetopstelling veldmeting drift in de fruitteelt; links de 
boomgaard waarvan minimaal de buitenste 8 boomrijen (20 m) bespoten worden, rechts de 
benedenwindse meetstrook; wind waait van links naar rechts. 
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3 Resultaten 

3.1 Veldmetingen drift 

Voor zij- en opwaarts gerichte spuittechnieken zoals gebruikt in de fruitteelt kunnen verschillende 
driftbeperkende maatregelen geïmplementeerd worden. Uitgaande van wat uit de fruitteelt bekend is 
kan de drift aanzienlijk gereduceerd worden. In Tabel 1 is aangegeven wat de driftreductie op 
wateroppervlak van een standaard sloot (Huijsmans et al., 1997) kan zijn wanneer gebruik gemaakt 
wordt van verschillende driftbeperkende technieken (TCT, 2015). De volgende technieken zijn 
opgenomen: 
• Eenzijdig spuiten van de buitenste bomenrij (Wenneker et al., 2001b, 2004, 2005a) 
• Dwarsstroomspuit met groendetectie sensor (Wenneker et al., 2001c, 2003, 2013, Michielsen et al., 

2014) 
• Dwarsstroomspuit met reflectiescherm (Porskamp et al., 1994a, 1994b; Huijsmans et al., 1997) 
• Dwarsstroomspuit met venturi spuitdoppen en enkelzijdig spuiten van de buitenste bomenrij 

(Wenneker et al., 2004) 
• Dwarsstroomspuit uitgerust met spuitdoppen met een grof druppelgroottespectrum (Heijne et al., 

2002, Wenneker et al., 2001d) 
• Wanner dwarsstroomspuit met reflectie scherm en venturi spuitdoppen (Wenneker et al., 2006a, 

2006b) 
• Tunnelspuit (Porskamp et al., 1994a, 1994b ; Huijsmans et al., 1993) 
• Windhaag op rand van perceel (Porskamp et al., 1994c; Wenneker et al., 2005b, 2008a) 
• Vegetatie in slootkant (Heijne et al., 2003, Wenneker et al., 2001a) 
• Kunststof gaas op rand van perceel (Heijne et al., 1999) 
• Spuitdop classificatie voor boomgaardspuiten (Porskamp et al., 1999, Zande et al., 2007, 2008, 

2012; Stallinga et al., 2011a, 2011b) 
• Geavanceerde driftreducerende spuittechnieken voor boomgaardbespuitingen (Wenneker et al., 

2012) 
• Meerrijen boomgaardspuit (Stallinga et al., 2013; Wenneker et al., 2014). 
 
De driftreductie is hierbij uitgedrukt ten opzichte van de driftdepositie op verschillende afstanden van 
een standaard boomgaardspuit uitgerust met Albuz ATR lila werveldoppen en een spuitdruk van 7 bar 
bij bespuitingen in de volblad (na 1 mei) en in de kale boom (voor 1 mei) situatie (Figuur 2) (Zande 
et al., 2015).  
 
Voor de referentiebespuiting geldt; hoe meer driftmetingen uitgevoerd worden hoe stabieler de 
driftcurve wordt, en daarmee de variatie in omstandigheden beter meegenomen wordt. Hierdoor 
ontstaat een normalisatie van de driftdepositie naar de algemene weers- en 
boomgaardomstandigheden waaronder de metingen van de standaard techniek uitgevoerd zijn 
(Figuur 1). Voor de metingen tot 2011 geldt dat voor de volblad situatie de windsnelheid gemiddeld 
2.5 m/s was (+/- 0.8 m/s, op 1 m boven boomhoogte) en de gemiddelde windhoek 14o (+/- 9o) ten 
opzichte van loodrecht op de bomenrij. Voor de kale boom situatie was dit gemiddeld 3,2 m/s  
(+/- 0,7 m/s) en 10o (+/- 8o). Met toenemende afstand vanaf de rand van het gewas neemt de 
driftdepositie op grondoppervlak af. Voor de standaard spuittechniek zal in de volblad situatie (na 
1 mei) de driftdepositie op 5 m afstand van de rand van het gewas ongeveer 12% zijn van de 
spuitvloeistofdosering in het perceel. Op 15 m en 25 m afstand zal de driftdepositie ongeveer 3% en 
1% zijn. In de kale boom situatie (voor 1 mei) is de driftdepositie op 5 m afstand van de rand van het 
gewas ongeveer 23%, en op 15 m en 25 m afstand ongeveer 8% en 3%.  
 
Bij bespuiting van een fruitteeltboomgaard is van verschillende driftreducerende technieken het effect 
op de drift bepaald in vergelijking met de standaard referentie bespuiting. De standaard 
bespuitingstechniek is een Munckhof dwarsstroom spuit uitgerust met Albuz ATR lila spuitdoppen 
(spuitdruk 7 bar, spuitvolume 200 l/ha). Uit deze metingen kan afgeleid worden wat de driftreductie 
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van deze driftreducerende technieken op verschillende afstanden is. Er ontstaat zo een driftreductie 
curve. Door gebruik te maken van deze driftreductiecurven kan de driftdepositie van de 
driftreducerende techniek uitgerekend worden in vergelijking met de standaard referentiecurve (Zande 
et al., 2015).  
 
De driftreducerende spuittechnieken kunnen zo gegroepeerd worden in driftreductieklassen van 50%, 
75%, 90% en 95% (ISO22369, 2006). Hierbij is voor iedere klasse een representatieve 
driftreducerende techniek gekozen die dicht bij de grens van de driftreductieklasse ligt. Voor iedere 
Drift Reducerende Techniek (DRT) is de driftreductie op wateroppervlak voor de standaard sloot  
(4,5-5,5 m van de laatste bomenrij) bij een bespuiting in de volblad situatie als maatgevend 
genomen. Vervolgens werden de technieken ingedeeld in een klasse (Tabel 1). 
 
 

Tabel 1 
Driftreducerende spuittechnieken voor boomgaardbespuitingen ingedeeld in Drift Reducerende 
Techniek (DRT) klassen. 

Klasse Drift reducerende technieken in drift reductie klasse *) referentie voor klasse 

50% 50% drift reducerende spuitdoppen + eenzijdig spuiten buitenste bomenrij 

sensor spuit + standaard doptypen *);  

reflectie scherm spuit + standaard doptypen;  

Wanner dwarsstroom spuit +reflectie scherm + standaard doptypen; 

75% 75% drift reducerende spuitdoppen+ eenzijdig spuiten buitenste bomenrij *) 

tunnel spuit + standaard doptypen; 

KWH 3-rijer + standaard doptypen 

90% 90% drift reducerende spuitdoppen+ eenzijdig spuiten buitenste bomenrij *) 

axiaal spuit+ 90% drift reducerende spuitdoppen + eenzijdig spuiten buitenste bomenrij; 

95% 95% drift reducerende spuitdoppen+ eenzijdig spuiten buitenste bomenrij (4,5 m tvz) 

90% drift reducerende spuitdoppen+ eenzijdig spuiten buitenste bomenrij + lage lucht *) 

Wanner dwarsstroom spuit +reflectie scherm + 90% drift reducerende spuitdoppen; 

KWH 3-rijer + 90% drift reducerende spuitdoppen; 

KWH 3-rijer + 90% drift reducerende spuitdoppen + variabele luchtondersteuning; 

KWH 3-rijer + 90% drift reducerende spuitdoppen + gereduceerde variabele luchtonderst. 

 
 

  

Figuur 2 Driftdepositie (% van de dosering) op grondoppervlak naast het perceel voor een 
standaard boomgaardspuit in de volblad (na 1 mei) en de kale boom (voor 1 mei) situatie (naar Zande 
et al., 2015). 
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Uitgaande van de driftcurve voor de standaard techniek (Figuur 2) en de verschillende 
driftreducerende technieken (Tabel 1) kan de driftdepositie op de afstanden 5, 10, 15, 20, 25 en 30 m 
vanaf de gewasrand voor zowel de volblad als de kale boom situatie berekend worden (Tabel 2).  
 
Door het gebruik van driftreducerende technieken (DRT) kan de drift aanzienlijk beperkt worden. Door 
het gebruik van een 90% driftreducerende venturi spuitdop en het enkelzijdig spuiten van de 
buitenste bomenrij (DRT90) is de driftdepositie op grondoppervlak in de volblad situatie op 15 m van 
de rand van het gewas ongeveer 0,3% en op 30 m van de gewasrand 0,02%. In de kale boom situatie 
is de driftdepositie op 15 m voor een bespuiting met een DRT90 spuittechniek ongeveer 0,6% en op 
30 m afstand ongeveer 0,05%.  
 
 

Tabel 2 
Driftdepositie (% van dosering) voor op- en zijwaarts gerichte spuittechnieken op verschillende 
afstanden vanaf de laatste bomenrij in de volblad en de kale boom situatie (naar: Zande et al., 2015). 

  Spuittechniek 

 Afstand (m) Standaard dwarsstroom DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Volblad 5 11,9 5,8 2,8 1,5 0,6 

 10 6,5 3,0 1,3 0,6 0,3 

 15 3,5 1,6 0,6 0,3 0,16 

 20 1,9 0,8 0,3 0,13 0,08 

 25 1,1 0,4 0,13 0,06 0,04 

 30 0,6 0,24 0,06 0,02 0,02 

Kaal 5 22,9 17,5 12,0 3,2 1,7 

 10 13,3 9,5 6,6 1,4 0,8 

 15 7,7 5,1 3,6 0,6 0,3 

 20 4,5 2,8 2,0 0,25 0,15 

 25 2,6 1,5 1,1 0,11 0,07 

 30 1,5 0,8 0,6 0,05 0,03 

 
 

 

Figuur 3 Drift naar de lucht (% van de dosering) op 7,5 m naast het perceel tot 10 m hoog voor 
een standaard boomgaardspuit in de volblad (na 1 mei) en de kale boom (voor 1 mei) situatie (naar: 
Zande et al., 2014). 

 
 
Voor de beoordeling van middelen naar de effecten op waterorganismen wordt voor veldspuiten 
standaard de driftdepositie op wateroppervlak beoordeeld met een driftdepositie waarde van 1% 
(Ctgb, 2013). Op grond van de veldmetingen wordt voor de fruitteelt in het volblad stadium aan dit 
criterium voldaan op ongeveer 25 m vanaf de perceelgrens voor de standaard spuittechniek en binnen 
10 m voor DRT90 en DRT95 driftreducerende spuittechnieken. 
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In de driftmetingen is niet alleen gekeken naar de driftdepositie op de grond naast het perceel maar 
ook naar de hoeveelheid drift die in de lucht passeert op 7,5 m afstand van de laatste bomenrij. 
Gemiddeld over de gemeten hoogte (10 m) was voor de standaard techniek in de volblad situatie de 
drift op de mast op 7,5 m afstand van de laatste bomenrij ongeveer 11% van de dosering per 
oppervlakte-eenheid in de boomgaard (Zande et al., 2014). In de kale boom situatie was dit ongeveer 
18% (Figuur 3). De hoogste depositie treedt hierbij in de kale boom situatie op 1 m hoogte op (bijna 
50%) en in de volblad situatie op 2 m hoogte (ongeveer 20%). De verschillende driftreducerende 
spuittechnieken zoals ingedeeld in de driftreductieklassen (Tabel 1) reduceren de drift naar de lucht op 
7,5 m afstand van de laatste bomenrij. De driftreductie van de drift naar de lucht op 7,5 m afstand 
van de laatste bomenrij is voor de verschillende DRT klassen bepaald (Zande et al., 2015) voor de 
kale boom situatie (Figuur 4) en de volblad situatie (Figuur 5). 
 
 

 

Figuur 4 Drift naar de lucht (% van de dosering) op 7,5 m naast het perceel tot 10 m hoog voor 
een standaard boomgaardspuit in de volblad (na 1 mei) en de kale boom (voor 1 mei) situatie (naar: 
Zande et al., 2014). 

 
 

 

Figuur 5 Drift naar de lucht (% van de dosering) op 7,5 m naast het perceel tot 10 m hoog voor 
een standaard boomgaardspuit en Drift Reducerende Technieken uit verschillende driftreductieklassen 
(DRT50, DRT75, DRT90, DRT95) in de kale boom (voor 1 mei) situatie (naar: Zande et al., 2014). 
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De drift naar de lucht is niet homogeen verdeeld over de hoogte maar heeft hogere waarden net 
boven boomhoogte doordat de driftwolk over de top van de bomen naar buiten de boomgaard waait 
(Figuur 4, Figuur 5). Ook de afname van de drift in de lucht met de afstand vanaf de boomgaard 
(Michielsen et al., 2007) verloopt voor de kale boom situatie anders dan voor de volblad situatie. Bij 
de kale boom situatie is de afname met de afstand meer vanuit een centraal punt, de spuit. Bij de 
volblad situatie is er een sterke afname direct naast de boomgaard door de filterende werking van het 
bladerdek en daarna een meer diffuse langzamere afname van de drifthoeveelheid met de afstand. Zo 
wordt een driftpercentage van 1% op 2 m hoogte in de volblad situatie (na 1 mei) bereikt op ongeveer 
32 m en in de kale boom situatie (voor 1 mei) op meer dan 35 m van de laatste bomenrij. 
 
 

 

Figuur 6 Drift naar de lucht (% van de dosering) naast het perceel voor een standaard 
dwarsstroom boomgaardspuit in de volblad situatie. 

 
 

 

Figuur 7 Drift naar de lucht (% van de dosering) naast het perceel voor een standaard 
dwarsstroom boomgaardspuit in de kale boom situatie. 
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Met behulp van de gevonden afname in drift naar de lucht met de afstand zoals gepresenteerd in 
Figuur 6 en Figuur 7 voor de standaard spuittechniek kan ook voor de DRT-klassen de afname van de 
drift naar de lucht gemiddeld over de meethoogte 0-10 m met de afstand vanaf de laatste bomenrij 
berekend worden (Tabel 3). 
 
 

Tabel 3 
Gemiddelde drift (% van dosering) naar de lucht (0-10 m hoogte) voor op- en zijwaarts gerichte 
spuittechnieken op verschillende afstanden vanaf de laatste bomenrij in de volblad en de kale boom 
situatie (naar: Zande et al., 2014). 

  Spuittechniek 
 Afstand (m) Standaard dwarsstroom DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 
Volblad 5 17,4 4,9 3,5 2,6 1,3 

 10 9,5 2,6 1,9 1,4 0,7 

 15 5,2 1,4 1,0 0,7 0,4 

 20 2,9 0,7 0,5 0,4 0,2 

 25 1,6 0,4 0,3 0,2 0,1 

 30 0,9 0,2 0,2 0,1 0,1 

Kaal 5 31,7 13,8 12,6 5,9 3,5 

 10 17,4 7,4 6,8 3,1 1,8 

 15 9,5 4,0 3,6 1,6 1,0 

 20 5,2 2,1 1,9 0,9 0,5 

 25 2,9 1,2 1,0 0,4 0,3 

 30 1,6 0,6 0,6 0,2 0,1 
 
 
Met de gevonden driftcurves kan bepaald worden wat de benodigde afstand is om tot een bepaald 
driftpercentage aan depositie op grondoppervlak of bijvoorbeeld over de hoogte 0-3 m in de lucht mag 
zijn. Zo is voor de driftdepositiewaarden 1%, 0,5% en 0,1% bepaald wat de afstand is om onder deze 
drempelwaarden te komen voor een standaard boomgaard spuittechniek en een 90% driftreducerende 
(DRT90) spuittechniek in de kale boom en de volblad situatie (Tabel 4). 
 
 

Tabel 4 
Afstanden (m) om tot een bepaald driftpercentage voor drift depositie op de grond en in de lucht over 
de luchtlaag 0-3 m hoog te komen voor een standaard boomgaard spuit en een 90% driftreducerende 
spuittechniek (DRT90) in de kale boom en de volblad situatie 

% drift Drift depositie op grond Drift in de lucht 0-3 m hoog 
 Kale boom  volblad  Kale boom  volblad  
 standaard DRT90 standaard DRT90 standaard DRT90 standaard DRT90 
1% 34 12 26 7 36 24 30 17 

0,5% 40 16 31 12 41 29 35 22 

0,1% 55 26 45 22 53 41 46 33 
 
 
Voor de standaard spuittechniek zijn de benodigde afstanden om tot de driftpercentages 1%, 0,5% en 
0,1% te komen zowel voor de drift depositie op de grond als voor de drift in de lucht (0-3 m hoog) 
ongeveer gelijk (Tabel 4). Wel is de benodigde afstand om tot hetzelfde driftpercentage in de kale 
boom situatie aanzienlijk hoger dan in de volblad situatie. Om tot een 1% depositie op de grond en in 
de lucht (0-3 m hoog) te komen is in de volblad situatie 26-30 m, tot 0,5% niveau 31-35 m en voor 
een 0,1% niveau 45-46 m. In de kale boom situatie is de benodigde afstand tot een bepaalde 
drempelwaarde doorgaans ongeveer 10 m hoger. Voor de DRT90 spuittechniek is de benodigde 
afstand om tot een bepaald driftpercentage te komen voor de drift naar de lucht (0-3 m hoog)  
10 -15 m groter dan voor de driftdepositie op de grond. Daarbij wordt een driftdepositie op de grond 
van 1% voor de DRT90 spuittechniek bereikt op 7 m van de laatste bomenrij, van 0,5% op 12 m en 
van 0,1% op 22 m in de volblad situatie van de fruitbomen. Daarbij is voor de DRT90 de benodigde 
afstand tot de verschillende drempelwaarden in de kale boom situatie 4 – 8 m groter dan voor een 
bespuiting in de volblad situatie.  
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4 Drift en blootstelling 

Voor een aantal gewasbeschermingsmiddelen die in de fruitteelt gebruikt worden kan geëvalueerd 
worden wat de driftdepositie naast het perceel is in relatie met de toxiciteit van dat middel. In de 
fruitteelt worden zowel chemische gewasbeschermingsmiddelen als biologische middelen gebruikt. 
Voor de blootstelling maakt het hierbij niet uit of het middel van chemische of biologische oorsprong 
is. De gebruikte middelen kunnen onderscheiden worden in onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden), 
schimmelbestrijdingsmiddelen (fungiciden) en insectenbestrijdingsmiddelen (insecticiden, acariciden). 
Herbiciden worden niet met een dwarsstroom of axiaal boomgaardspuit uitgebracht maar met een 
onkruidspuit (Stallinga et al., 2012) met een neerwaarts gerichte spuitboom of spuitdop. Fungiciden 
en insecticiden worden met op- en zijwaarts gerichte spuittechnieken zoals dwarsstroom en axiaal 
boomgaardspuit. Een aantal in de fruitteelt veel gebruikte fungiciden en insecticiden zijn in Tabel 5 
met hun (maximaal) toegelaten dosering per oppervlakte-eenheid opgesomd. 
 
 

Tabel 5 
Veel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt met hun gehalte werkzame stof, de 
(maximaal) toegelaten dosering per oppervlakte-eenheid en de uitgebrachte hoeveelheid werkzame 
stof (mg/m2). 

Soort gewas- 
beschermings-
middel 

Naam middel Werkzame stof Gehalte  
werkzame  

stof 

Dosering  
middel 

Toegediende 
hoeveelheid 

werkzame stof 
mg/m2 

Fungicide Merpan/Captosan Captan1) 800 g/kg 2,5 kg/ha 200 

Insecticide Fenoxycarb25WG Fenoxycarb1) 267 g/kg 0,6 kg/ha 16 

Insecticide Teppeki Flonicamid 500 g/kg 0,14 kg/ha 7 

Insecticide Runner Methoxyfenozide 250 g/l 0,6 l/ha 15 

Insecticide Pirimor Pirimicarb2) 500 g/kg 0,5 kg/ha 25 

Acaracide Apollo 500SC Clofentezin 500 g/l 0,45 l/ha 23 

Fungicide CHORUS 50 WG Cyprodinil1) 500 g/l 0,4/0,6*) kg/ha 20/30 

Fungicide Delan DF Dithianon3) 700 g/l 0,795 kg/ha 56 

Fungicide Switch1) Fludioxonil 250 g/kg 1,0 kg/ha 25 

 Switch Cyprodinil 375 g/kg 1,0 kg/ha 38 

Fungicide Syllit Dodine 450 g/kg 1,95 kg/ha 88 
1) moet langs oppervlaktewater met DRT90 toegediend worden; kaal en volblad 

2) moet langs oppervlaktewater met DRT99 toegediend worden; mag alleen in volblad 

3) moet langs oppervlaktewater met DRT90 toegediend worden; mag alleen in volblad 

*) 0,4 kg/ha voor 1 mei en 0,6 kg/ha na 1 mei 

 
 
Per oppervlakte eenheid verschilt de toegediende hoeveelheid werkzame stof aanzienlijk. Voor het 
insecticide flonicamid is de dosering 7 mg/m2, terwijl voor het fungicide captan de dosering maximaal 
200 mg/m2 is. De toxiciteit van de middelen kan echter ook sterk verschillen.  
 
Voor de risicobeoordeling van toevallige passanten, omwonenden of mensen die werkzaamheden 
verrichten nabij plaatsen waar met gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt (omstanders of by-
standers) zijn er nog geen vastgestelde dossiervereisten, beoordelingsmethodieken, normen en 
criteria voor het beoordelen van het gezondheidsrisico van deze mensen. Ten aanzien van de 
risicobeoordeling voor de volksgezondheid door blootstelling via de lucht stelt het Ctgb dat over het 
algemeen de afstand tot de plaats waar met gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt voor 
omwonenden aanmerkelijk groter is dan voor de toepasser en omstander. De blootstelling zal voor 
omwonenden derhalve lager zijn dan voor de toepasser en de omstander. Daarom wordt voor de 
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omwonenden bij toepassingen in de open lucht geen hoger risico voor de gezondheid ingeschat dan 
voor omstanders (Ctgb, 2013). 
 
Om voor de situatie fruitteelt het risico in te schatten is er vanuit gegaan dat de in Tabel 5 genoemde 
stoffen gebruikt worden met de verschillende toedieningstechnieken, waarvoor de drift buiten het 
perceel is berekend. De berekende drift geeft aan hoeveel middel er op de verschillende afstanden 
naast het perceel op de grond terecht kan komen of wat op verschillende hoogtes passeert.  
 
Voor het risico voor opname door voedsel, inademen (inhalatoir) en huidcontact (dermaal) gelden 
verschillende drempelwaarden (Ctgb, 2013; Fytostat, 2013) die veelal verkregen zijn door 
experimenteel dieronderzoek. Wordt het risico voor blootstelling van de mens beoordeeld door 
opname door de huid of door inademing dan gelden daar voor de in Tabel 5 genoemde stoffen 
drempelwaarden voor (Tabel 6). 
 
 

Tabel 6 
Referentiewaarden kortdurende blootstelling (Acceptable Exposure Level; AEL-systemisch) de dermale 
absorptie (%) en de maximaal toelaatbare blootstelling op een persoon (mg/m2) voor een aantal 
toegepaste werkzame stoffen in de fruitteelt (bron: Ctgb, 2013). 

Middel Toepassing AEL  
(mg/kg 

lich.gew./dag) 

Dermale absorptie  
(%) 

Max. toelaatbare 
blootstelling 

(mg/m2) 

Captan Fungicide 0,10 10 31,5 

Fenoxycarb Insecticide 0,1 35 8,5 

Flonicamid Insecticide 0,025 13 1,6 

Methoxyfenozide Insecticide 0,1 8 39,4 

Pirimicarb Insecticide 0,035 13 8,5 

Clofentezin Acaracide 0,01 6 5,5 

Cyprodinil Fungicide 0,03 6 16 

Fludioxonil  Fungicide 0,59 1,7 1093 

Dodine Fungicide 0,045 1,0 115 

 
 
Bij de blootstelling van deze stoffen, die bepalend is voor het risico voor de mens, is het ook van 
belang wat de mate is waarin de stof door de huid opgenomen wordt. Dit verschilt voor de individuele 
stoffen zeer sterk en is aangegeven met de dermale absorptie (Tabel 6). Voor het bepalen van het 
inhalatie risico wordt met een 100% opname van de in de lucht aanwezige stof gerekend.  
 
Voor omwonenden kan het ook van belang zijn wat de blootstelling is door secundaire blootstelling via 
contact met oppervlakken waarop de stof is neergeslagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine 
kinderen die op het gras in de tuin spelen. 
 
Omdat blootstelling gedurende meerdere dagen per teeltseizoen voorkomt wordt er uitgegaan van de 
semi-chronische blootstelling (Tabel 6) en niet gewerkt met toxicologische eindpunten met als enig 
eindpunt dood (LD50). 
In de berekening van de dermale en inhalatoire blootstelling is uitgegaan van een volwassen persoon 
met een gemiddeld gewicht van 63 kg (Ctgb, 2013). Hiermee kan uit Tabel 6 de maximaal toegestane 
hoeveelheid (Acceptable Exposure Level; AEL) bepaald worden waarbij de toepassing kritisch wordt 
door een te hoge hoeveelheid werkzame stof op de huid. Overeenkomstig de rekenwijze voor 
blootstelling binnen EUROPOEM II (EUROPOEM, 2002) voor blootstelling voor omstanders wordt er 
voor omwonenden en omstanders vanuit gegaan dat zij onbedekt rondlopen waarbij hun 
vangoppervlak 2 m2 is (voor + achterzijde, 0,50 m breed + 2 m hoog). Met deze beide aannames kan 
uitgerekend worden wat de hoeveelheid werkzame stof is die op de persoon terecht komt en in welke 
mate dit de drempelwaarden voor dermale toxiciteit over- of onderschrijdt. Voor de verschillende 
gewasbeschermingsmiddelen is in Tabel 7 uitgerekend wat de maximale dosering is per persoon 
(63 kg) voor de verschillende stoffen. Hierbij is rekening houdend met de vangefficiency van de 
gebruikte collectoren (40%), de meetnauwkeurigheid (50%), de variatie in de metingen en een 
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gemiddelde windsnelheid tijdens de driftmetingen van 3 m/s waar bespuitingen bij maximaal 5 m/s 
toegestaan zijn (factor 2 meer drift) de driftdepositie met een factor 10 verhoogd (Stallinga et al., 
2008). In Tabel 8 staat wat bij driftpercentages tussen 0,1% en 25% op deze persoon van 2 m2 
oppervlak aan druppeldrift terecht komt (mg/m2).  
 
 

Tabel 7 
Depositie aan actieve stof op een onbedekte persoon van 2 m2 oppervlak (mg) bij verschillende drift 
percentages (0,1%-25%). 

Middel Werkzame stof Depositie (mg) bij verschillende drift percentages 

0,1% 0,5% 1% 5% 10% 15% 20% 25% 

Merpan/Captosan Captan 4 20 40 200 400 600 800 1000 

Fenoxycarb25WG Fenoxycarb 0,3 1,6 3,2 16 32 48 64 80 

Teppeki Flonicamid 0,1 0,7 1,4 7 14 21 28 35 

Runner Methoxyfenozide 0,3 1,4 2,9 14 29 43 58 72 

Pirimor Pirimicarb 0,5 2,5 5 25 50 75 100 125 

Apollo 500SC Clofentezin 0,5 2,3 4,5 23 45 68 90 113 

CHORUS 50 WG Cyprodinil 0,6 3,0 6 30 60 90 120 150 

Switch Fludioxonil  0,5 2,5 5 25 50 75 100 125 

Switch Cyprodinil 0,8 3,8 8 38 75 113 150 188 

Syllit Dodine 1,8 9 18 88 176 263 351 439 

 
 

Tabel 8 
Maximale toelaatbare dosering op een onbedekte persoon van 2 m2 oppervlak (mg/m2) en de 
depositie aan actieve stof op een onbedekte persoon van 2 m2 oppervlak (mg/m2) bij verschillende 
drift percentages (0,1-25). 

Middel Werkzame stof Max. 
toelaatbare 
dermale 
blootstelling 
(mg/m2) 

Blootstelling (mg/m2) bij verschillende drift percentages 

0,1% 0,5% 1% 5% 10% 15% 20% 25% 

Merpan/Captosan Captan 31,5 2,0 10 20 100 200 300 400 500 

Fenoxycarb25WG Fenoxycarb 9,0 0,2 0,8 1,6 8 16 24 32 40 

Teppeki Flonicamid 6,1 0,1 0,4 0,7 3,5 7 11 14 18 

Runner Methoxyfenozide 39,4 0,1 0,7 1,4 7 14 22 29 36 

Pirimor Pirimicarb 8,5 0,3 1,3 2,5 13 25 38 50 63 

Apollo 500SC Clofentezin 5,5 0,2 1,1 2,3 11 23 34 45 56 

CHORUS 50 WG Cyprodinil 16 0,3 1,5 3,0 15 30 45 60 75 

Switch Fludioxonil  1093 0,3 1,3 2,5 13 25 38 50 63 

Switch Cyprodinil 16 0,4 1,9 3,8 19 38 56 75 94 

Syllit Dodine 142 0,9 4,4 9 44 88 132 176 219 
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Tabel 9 
Invulling van AEL dermaal (%) op een onbedekte persoon van 2 m2 oppervlak en voor verschillende 
actieve stoffen bij verschillende drift percentages (0,1%-25%). 

Middel Werkzame stof Drift % 

0,1% 0,5% 1% 5% 10% 15% 20% 25% 

Merpan/Captosan Captan 6 32 63 317 635 952 1270 1587 

Fenoxycarb25WG Fenoxycarb 2 9 18 89 178 267 356 445 

Teppeki Flonicamid 1 6 12 58 116 173 231 289 

Runner Methoxyfenozide 0,4 2 4 18 37 55 73 91 

Pirimor Pirimicarb 3 15 29 147 295 442 590 737 

Apollo 500SC Clofentezin 4,3 21 43 214 429 643 857 1071 

CHORUS 50 WG Cyprodinil 1,9 10 19 95 190 286 381 476 

Switch Fludioxonil  0,0 0,1 0,2 1 2 3 5 6 

Switch Cyprodinil 2,4 12 24 119 238 357 476 595 

Syllit Dodine 0,6 3 6 31 62 93 124 155 

 
 
Huidblootstelling 
Door de hoeveelheid werkzame stof die bij de verschillende driftpercentages op de mens terecht komt 
(Tabel 7,Tabel 8) te toetsen aan de maximale hoeveelheid die op grond van de dermale interne 
blootstelling tot effect leidt (Tabel 6) wordt de onderschrijding van deze norm aangegeven (Tabel 9). 
Uit Tabel 9 volgt dat bij een driftpercentage van 5% de dermale eindwaarde bij captan, pirimicarb, 
clofentezin en cyprodonil overschreden wordt (>100) en dat dit bij 10% voor fenoxycarb, flonicamid 
en cyprodynil (in Chorus en Switch) gebeurt en bij 20% voor dodine. Voor methoxyfenozide en 
fludioxonil is er geen overschrijding van het dermale eindpunt (AEL) tot 25% drift. 
 
Voor de stof met het hoogste risico, de werkzame stof captan, is het effect van de verschillende 
spuittechnieken, afstanden tot de rand van het perceel en de hoogte in de lucht (Tabel 3) nader 
bekeken voor de druppeldrift naar de lucht. Hierbij wordt verondersteld dat de hoogte 0-3 m 
representatief is voor blootstelling van personen die zich buiten bevinden (Tabel 10) en dat de hoogte 
3-6 m representatief is voor de blootstelling van de gevel als een persoon in een open raam staat of 
de hoeveelheid die de woning binnen kan komen door een open (slaapkamer)raam. Voor de overige in 
Tabel 5 genoemde stoffen staan de resultaten van de berekeningen in Bijlage 2. 
 
Volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift in appels en peren mag zowel voor als na 1 mei 
(respectievelijk in de kale boom situatie en de volblad situatie) captan voor schurftbestrijding gebruikt 
worden (Ctgb, 2013). Bij toediening van captan langs oppervlaktewater moet gebruik gemaakt 
worden van een 90% driftreducerende spuittechniek (DRT90). Bespuitingen tegen schurft vinden 
veelvuldig plaats, soms zelfs wekelijks. Gezien de hoge frequentie van gebruik van fungiciden ten 
opzichte van insecticiden is het risico voor blootstelling van captan dus hoger als van flonicamid en 
pirimicarb. Zo mag pirimicarb in appel en peer slechts twee maal per jaar toegediend worden en mag 
dit wanneer het langs oppervlaktewater gebeurt alleen met een techniek met hoge driftreductie (uit 
DRT95) en na 1 mei (volblad situatie). Voor captan staat de invulling van het dermale 
blootstellingseindpunt voor de standaard en driftbeperkende spuittechnieken uit de verschillende drift 
reducerende techniek klassen (DRT) in Tabel 10 weergegeven voor de volblad en de kale boom 
situatie.  
 
Op 0-3 m hoogte is er voor de standaard spuittechniek in de volblad situatie (Tabel 11) geen 
overschrijding van de AEL-dermaal (>100) van captan vanaf 30 m vanaf de laatste bomenrij en voor 
de driftbeperkende spuittechnieken DRT50 en DRT75 vanaf 20 m voor DRT90 technieken vanaf 15 m 
en voor de DRT95technieken vanaf 10 m. In de kale boom situatie (Tabel 10) is er voor captan geen 
overschrijding vanaf 35 m vanaf de laatste bomenrij voor de standaard spuittechniek en vanaf 30 m 
voor de driftbeperkende spuittechnieken DRT50 en DRT75, terwijl dit voor de DRT90 technieken vanaf 
25 m is en voor de DRT95 technieken vanaf 20 m is.  
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Op 3-6 m hoogte is er door belasting met druppeldrift van de standaard spuittechniek in de kale boom 
situatie (Tabel 10) en de volblad situatie (Tabel 11) geen overschrijding van de AEL dermaal van 
captan vanaf resp. 35 m en 30 m vanaf de laatste bomenrij. Voor de driftbeperkende technieken 
DRT50 en DRT75 is dit vanaf 25 m vanaf de laatste bomenrij in de kale boomsituatie, vanaf 15 m voor 
de DRT90 en vanaf 10 m voor de DRT95 techniek in de kale boom situatie. In de volblad situatie is dit 
voor de DRT50 20 m, de DRT75 15 m, de DRT90 vanaf 10 m en voor de DRT95 vanaf 5 m.  
 
 

Tabel 10 
Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof captan op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en verschillende Drift Reducerende Technieken 
(DRT50, DRT75, DRT90, DRT95) in de kale boom situatie. 

Afstand [m] Druppeldrift [%]   Invulling dermale 
blootstellingseindpunt [%] 

 

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 67,6 31,4 29,4 14,6 8,6  4295 1995 1866 924 547 

0-3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3  2165 1000 936 459 273 

 15 17,2 7,9 7,4 3,6 2,1  1091 502 469 228 136 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1  550 252 235 113 68 

 25 4,4 2,0 1,9 0,9 0,5  277 126 118 56 34 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3  140 63 59 28 17 

 35 1,1 0,5 0,5 0,22 0,13  70 32 30 14 8 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07  36 16 15 7 4 

 45 0,3 0,13 0,12 0,05 0,03  18 8 7 3 2 

 50 0,14 0,06 0,06 0,03 0,02  9 4 4 2 1 

3-6 m hoogte 5 31,2 11,5 9,6 3,4 2,0  1984 731 610 216 129 

 10 18,3 6,7 5,6 2,0 1,2  1162 426 354 124 74 

 15 10,7 3,9 3.2 1,1 0,7  681 248 205 72 43 

 20 6,3 2,3 1,9 0,7 0,4  399 145 119 41 25 

 25 3,7 1,3 1,1 0,4 0,23  233 84 69 24 14 

 30 2,2 0,8 0,6 0,22 0,13  137 49 40 14 8 

 35 1,3 0,5 0,4 0,13 0,07  80 29 23 8 5 

 40 0,7 0,3 0,21 0,07 0,04  47 17 13 5 3 

 45 0,4 0,15 0,12 0,04 0,03  27 10 8 3 2 

 50 0,3 0,09 0,07 0,02 0,01  16 6 5 2 1 
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Tabel 11 
Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof captan op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit voor de standaard dwarsstroomspuit en verschillende 
Drift Reducerende Technieken (DRT50, DRT75, DRT90, DRT95) in de volblad situatie. 

Afstand [m] Druppeldrift [%]   Invulling dermale 
blootstellingseindpunt [%] 

 

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 29,9 9,8 7,0 5,6 2,5  1896 624 444 353 156 

0-3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2  951 310 220 174 77 

 15 7,5 2,4 1,7 1,3 0,6  477 154 109 85 38 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,3  239 76 54 42 19 

 25 1,9 0,6 0,4 0,3 0,15  120 38 27 21 9 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07  60 19 13 10 5 

 35 0,5 0,15 0,10 0,08 0,04  30 9 7 5 2 

 40 0,24 0,07 0,05 0,04 0,02  15 5 3 2 1 

 45 0,12 0,04 0,03 0,019 0,009  8 2 2 1 1 

 50 0,06 0,02 0,01 0,01 0,005  4 1 1 1 0 

3-6 m hoogte 5 21,6 5,0 3,6 2,0 1,3  1373 316 231 130 83 

 10 12,3 2,8 2,1 1,2 0,7  780 178 131 74 47 

 15 7,0 1,6 1,2 0,7 0,4  443 100 74 42 27 

 20 4,0 0,9 0,7 0,4 0,24  252 56 42 24 15 

 25 2,3 0,5 0,4 0,21 0,14  143 32 24 13 9 

 30 1,3 0,3 0,21 0,12 0,08  81 18 13 8 5 

 35 0,7 0,16 0,12 0,07 0,04  46 10 8 4 3 

 40 0,41 0,09 0,07 0,04 0,02  26 6 4 2 2 

 45 0,24 0,05 0,04 0,021 0,014  15 3 2 1 1 

 50 0,13 0,03 0,02 0,01 0,008  8 2 1 1 1 

 
 

Tabel 12 
Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het inhalatoire blootstellingseindpunt 
(AEL) voor de stof captan op de hoogte 0-3 m op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van 
de boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en verschillende Drift Reducerende Technieken 
(DRT50, DRT75, DRT90, DRT95) in de kale boom situatie. 

Afstand [m] Druppeldrift [%]   Invulling inhalatoire 
blootstellingseindpunt [%] 

 

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3  0,1253 0,0579 0,0542 0,0266 0,0158 

0-3 m 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1  0,0318 0,0146 0,0136 0,0065 0,0039 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3  0,0081 0,0037 0,0034 0,0016 0,0010 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07  0,0021 0,0009 0,0009 0,0004 0,0002 

 50 0,14 0,06 0,06 0,03 0,02  0,0005 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 

 
 
Inhalatie blootstelling 
Voor het inhalatierisico wordt in de risicobeoordeling uitgegaan van een bepaalde belasting die 
ontstaat door een concentratie van de actieve stof in de lucht en een bepaalde inname hiervan door 
inademen. Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat een persoon bij rustige belasting 1,25 m3/uur lucht 
inademt. Bij bespuitingen passeert de druppeldrift in een relatief korte tijd de persoon, in minder dan 
1 minuut tijd. Bij een doorstroomoppervlak van 1 m2 en een gemiddelde windsnelheid van 3 m/s zit 
de totale driftdepositie dan in 180 m3 lucht waarvan slechts 1/60 deel ingeademd kan worden 
(1 minuut van 1,25 m3 per uur). De belasting van de persoon kan op deze wijze uitgerekend worden 
en getoetst aan de AEL-systemisch met een 100% absorptie voor bespuiting met captan in de kale 
boom situatie (Tabel 12) en de volblad situatie (Tabel 13). 
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Tabel 13 
Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het inhalatoire blootstellingseindpunt 
(AEL) voor de stof captan op de hoogte 0-3 m op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van 
de boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit voor de standaard dwarsstroomspuit en 
verschillende Drift Reducerende Technieken (DRT50, DRT75, DRT90, DRT95) in de volblad situatie. 

Afstand [m] Druppeldrift [%]   Invulling inhalatoire 
blootstellingseindpunt [%] 

 

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2  0,05503 0,01795 0,01275 0,01005 0,00448 

0-3 m 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,3  0,01384 0,00443 0,00314 0,00243 0,00110 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07  0,00348 0,00109 0,00078 0,00059 0,00027 

 40 0,24 0,07 0,05 0,04 0,02  0,00088 0,00027 0,00019 0,00014 0,00007 

 50 0,06 0,02 0,01 0,01 0,005  0,00022 0,00007 0,00005 0,00003 0,00002 

 
 
Voor captan is er op grond van de aannames geen blootstellingrisico voor inademing bij de standaard 
en de verschillende driftreducerende spuittechnieken (DRT50, DRT75, DRT90 en DRT95), blad 
situaties en afstanden naast het perceel. Op grond van dit voorbeeld voor captan en de berekeningen 
gedaan voor de andere stoffen (zie Bijlage 3) is er voor de genoemde stoffen en technieken in de 
fruitteelt geen risico voor normoverschrijding door inademing op 10 m afstand van het behandelde 
perceel. 
 
Indirect contact 
Indirect contact met depositie van drift kan optreden wanneer bijvoorbeeld een gazon betreden wordt, 
men op het grasveldje sport, er ligt te zonnen of als er kinderen buiten spelen of baby’s rondkruipen. 
Voor deze situaties is bij Ctgb een model wat het herbetredingsrisico van gazon voor deze situaties 
berekent (Falke, 2008) wanneer gazon bespoten wordt. Dit model is aangepast om het risico van de 
driftdepositie op genoemde situaties te bepalen. Bij de blootstelling van kleine kinderen is nog geen 
rekening gehouden met aanvullende blootstelling via hand mond-contact. Hierdoor kan de 
blootstelling van kleine kinderen enigermate zijn onderschat. Voor de meest kritische stof captan 
(hoogste invulling met 27,7%) werd ook de herbetredingsnorm voor geen van de situaties 
overschreden (<100%). De resultaten van de modeluitkomsten voor de verschillende stoffen en de 
meest kritische situatie, rondkruipende baby, staan in Tabel 14 voor de hoogste driftdepositie; de 
standaard spuittechniek in de kale boom situatie op 5 m afstand van het perceel (22,9% 
driftdepositie). 
 
 

Tabel 14 
Herbetredingsrisico van een gazon voor een kruipende baby uitgedrukt als invulling van de norm (%) 
bij een driftdepositie van 22,9%. 

Middel Toepassing Invulling herbetredingsrisico (%) 

Merpan/ Captosan Fungicide 27,7 

Fenoxycarb25WG Insecticide 7,8 

Teppeki Insecticide 5,0 

Runner Insecticide 1,6 

Pirimor Insecticide 12,9 

 
 
Op 5 m afstand van het perceel treden er bij toepassing van de verschillende middelen zoals gebruikt 
in de fruitteelt geen blootstellingsrisico’s op als gevolg van indirect contact bij herbetreding. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat van de in deze studie opgenomen middelen alleen de dermale 
blootstelling van captan, pirimicarb, clofentezin en cyprodinil kritisch zijn. Op grond van de 
blootstellingsrisico’s voor captan in de kale boom situatie wordt gesteld dat voor de genoemde 
werkzame stoffen in de fruitteelt bij een standaard spuittechniek 35 m vanaf de laatste bomenrij een 
veilige afstand is voor blootstelling aan druppeldrift. Vanaf 2016 moet in de fruitteelt op alle percelen 
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minimaal een DRT75 spuittechniek gebruikt worden waardoor de afstand verkleind kan worden tot 
30 m vanaf de laatste bomenrij. Worden zoals verplicht langs oppervlaktewater DRT90 
spuittechnieken gebruikt dan kan deze afstand ook verkleind worden tot 25 m vanaf de laatste 
bomenrij. 
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5 Discussie 

Driftreducerende spuittechnieken 
In de fruitteelt worden driftreducerende spuittechnieken gebruikt om de emissie naar oppervlakte-
water te beperken (Ctgb, 2013; TCT-CIW, 2013). Deze technieken zijn ingedeeld in driftreductie-
klassen op basis van de driftreductie op wateroppervlak in de sloot naast een boomgaard. Op grotere 
afstanden vanaf de laatste bomenrij hebben deze driftreducerende spuittechnieken andere 
driftreductiepercentages dan op wateroppervlak afstand. Zo is de combinatie van dwarsstroomspuit 
met reflectiescherm én venturi spleetdoppen (Wenneker et al., 2006a) ingedeeld in de driftreductie-
klassen 90 en 95 (op wateroppervlak 4,5-5,5 m van de laatste bomenrij) maar is op 10-15 m afstand 
de driftreductie vergelijkbaar met die van de dwarsstroomspuit met venturidoppen. Er zijn echter 
maar een beperkt aantal meetresultaten beschikbaar waaruit blijkt wat de driftreductie op grotere 
afstand is. Op grotere afstanden is dus niet met zekerheid te zeggen hoe de driftreductie voor veel 
gecertificeerde driftreducerende spuittechnieken zal zijn. Alleen van de dwarsstroomspuit met 
verschillende driftreducerende spuitdoppen (Wenneker et al., 2008b; Stallinga et al., 2011a, 2011b; 
Zande et al., 2012) en een meerrijen boomgaardspuit (Stallinga et al., 2013; Wenneker et al., 2014) 
is recent tot 25 m afstand van de laatste bomenrij de driftreductie bepaald. De resultaten daarvan zijn 
opgenomen in deze studie. 
 
Kale boom en volblad situatie 
Duidelijk is dat de emissie vanuit een boomgaard tijdens bespuitingen in de kale boom situatie (voor 
1 mei) hoger is dan tijdens bespuitingen in de volblad situatie (na 1 mei tot 50% bladval). Uit de 
analyse van de blootstellingrisico’s van de geëvalueerde gewasbeschermingsmiddelen in deze studie 
blijkt dat van de middelen met de hoogste risico’s, captan, pirimicarb en clofentezin zowel in de kale 
boom situatie als in de volblad situatie gebruikt mogen worden. Bespuitingen met captan tegen schurft 
beginnen al vroeg in het seizoen als de bomen nog kaal zijn (februari - maart; maar al wel eerste 
groene delen zichtbaar zijn) en lopen door tot na de pluk van de vruchten (oktober - vruchtboom-
kankerbespuitingen). Voor middelen die het gehele jaar gebruikt kunnen worden moet de kale boom 
situatie (voor 1 mei) dus als maatgevend gehouden worden voor het bepalen van een afstandcriterium 
tussen boomgaard en omwonenden. 
 
Windhaag op de perceelgrens 
Uit onderzoek van Porskamp et al. (1994c) en Wenneker et al. (2005b, 2008a) is gebleken dat 
windhagen (4 m hoge elzen) op de rand van het perceel de emissie uit de boomgaard aanzienlijk 
kunnen beperken, 70% reductie in de kale boom situatie en 90% in de volblad situatie. De hoogte van 
de windhaag was hierbij ongeveer 1 m hoger dan de fruitbomen (2,5 m). Duidelijk is ook dat de 
driftreductie door een windhaag afhankelijk is van de boomsoort en de bladontwikkeling gedurende 
het jaar. Een coniferen haag is dichter en zal meer reductie geven dan de open elzenhaag zoals 
gebruikt in deze studie, vooral in de periode voor 1 mei (kaal). Het onderzoek naar driftbeperking door 
een windhaag richtte zich vooral op de driftbeperking naar oppervlaktewater naast de boomgaard. De 
metingen zijn dan ook vooral gedaan direct naast het perceel op grondoppervlak. Porskamp et al. 
(1994c) heeft echter ook de driftbeperking naar de lucht gemeten door zonder windhaag te meten en 
direct achter de elzen windhaag (3 m hoog) te meten tot 4 m hoogte. Hieruit bleek dat de driftreductie 
door een windhaag naar de lucht (gemiddeld 0-4 m hoogte) in de kale boom situatie (windhaag ook 
kaal) gemiddeld 83% was en in de volblad situatie 97% (Tabel 15). Voor de onderste 3 m was de 
driftreductie naar de lucht ongeveer 85% voor de kale boom situatie en ongeveer 95% voor de volblad 
situatie. Deze reductiegetallen zijn representatief voor veel situaties in de praktijk met een loofbomen 
windhaag. 
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Tabel 15 
Driftreductie naar de lucht door een windhaag op verschillende hoogten in de lucht in de kale boom 
(voor 1 mei) en de volblad (na 1 mei) situatie (naar Porskamp et al., 1994c). 

Hoogte [m[ Kaal Volblad 

0 80 96 

1 87 99 

2 86 99 

3 90 98 

4 71 94 

Gem. (0-4 m) 83 97 

Onderste 3 m 86 98 

 
 
Op de hoogte 3-6 m (aanname van meetpunt op 4 m hoogte), was de driftreductie naar de lucht door 
een windhaag 90% in de volblad situatie en 70% in de kale boom situatie. 
 
Voor het gewasbeschermingsmiddel captan is het dermale blootstellingsrisico’s uitgerekend door 
gebruik te maken van de driftreductie naar de lucht voor een windhaag naast de boomgaard. De 
berekende drift in de lucht en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt voor de stof captan 
staat voor de situatie met een windhaag op de perceelrand in Tabel 16 voor de kale boom situatie en 
Tabel 17 voor de volblad situatie. 
Door het gebruik van een windhaag is er voor captan in de volblad situatie (Tabel 17) voor de hoogte 
0-3 m geen overschrijding van de AEL dermaal. In de kale boom situatie (Tabel 16) is er voor de 
hoogte 0-3 m geen overschrijding van de AEL-dermaal (>100) op een afstand groter dan 25 m vanaf 
de laatste bomenrij voor de standaard spuittechniek en op een afstand groter dan 20 m voor de 
driftbeperkende spuittechnieken DRT50 en DRT75. Voor een spuittechniek uit de DRT90 en DRT95 
klassen is er vanaf resp. 15 m en 10 m geen overschrijding van de AEL-dermaal. Voor de hoogte  
3-6 m is er voor captan in de volblad situatie bij gebruik van een standaard spuittechniek geen 
overschrijding van de AEL-dermaal vanaf 10 m vanaf de laatste bomenrij en in de kale boom situatie 
vanaf 25 m. Voor de driftreducerende technieken DRT50 en DRT75 is op 3-6 m hoogte geen 
overschrijding vanaf 15 m van de laatste bomenrij in de kale boom situatie, terwijl er in de volblad 
situatie geen overschrijding is voor deze technieken. Voor de DRT90 en DRT95 technieken is er in 
beide bladsituaties op 3-6 m hoogte geen overschrijding. 
 
Kale boom situatie met volblad windhaag 
Wil men in de kale boom situatie het blootstellingsrisico verder beperken dan zou een in de winter 
bladhoudende vegetatie (Wenneker & Van de Zande, 2008a) of een constructie die een vergelijkbare 
filterende werking geeft een optie kunnen zijn. Voor de kale boom situatie bij een bespuiting met 
captan is daarom uitgerekend wat het effect is op het blootstellingrisico wanneer er een volblad 
windhaag (3 m hoog) in de kale boom situatie aanwezig zou zijn (Tabel 18). 
 
Wanneer er in de kale boom situatie een volblad windhaag (haag die in de winter blad houdt, 
bijvoorbeeld coniferen of haagbeuk) op de rand van het perceel zou staan, of een constructie met een 
vergelijkbare filterende werking, dan is er bij gebruik van een standaard spuittechniek vanaf 15 m en 
bij gebruik van een driftreducerende techniek (DRT50 of hoger) vanaf 10 m vanaf de laatste bomenrij 
geen overschrijding van de dermale blootstelling voor captan. 
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Tabel 16 
Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof captan op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en Verschillende Drift Reducerende Technieken 
(DRT50, DRT75, DRT90, DRT95) in de kale boom situatie en een windhaag op de perceelrand. 

Afstand [m] Druppeldrift [%]   Invulling dermale 
blootstellingseindpunt [%] 

 

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 16,9 7,9 7,3 3,6 2,2  1074 499 466 231 137 

0-3 m 10 8,5 3,9 3,7 1,8 1,1  541 250 234 115 68 

 15 4,3 2,0 1,8 0,9 0,5  273 125 117 57 34 

 20 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3  138 63 59 28 17 

 25 1,1 0,5 0,5 0,22 0,13  69 32 30 14 8 

 30 0,6 0,25 0,23 0,11 0,07  35 16 15 7 4 

 35 0,3 0,13 0,12 0,05 0,03  18 8 7 3 2 

 40 0,14 0,06 0,06 0,03 0,017  9 4 4 2 1 

 45 0,07 0,03 0,03 0,013 0,008  4 2 2 1 1 

 50 0,04 0,02 0,015 0,007 0,004  2 1 1 0 0 

3-6 m hoogte 5 9,4 3,5 2,9 1,0 0,6  595 219 183 65 39 

 10 5,5 2,0 1,7 0,6 0,4  349 128 106 37 22 

 15 3,2 1,2 1,0 0,3 0,20  204 74 62 22 13 

 20 1,9 0,7 0,6 0,20 0,12  120 43 36 12 7 

 25 1,1 0,4 0,3 0,11 0,07  70 25 21 7 4 

 30 0,6 0,23 0,19 0,07 0,04  41 15 12 4 2 

 35 0,4 0,14 0,11 0,04 0,022  24 9 7 2 1 

 40 0,22 0,08 0,06 0,022 0,013  14 5 4 1 1 

 45 0,13 0,05 0,04 0,013 0,007  8 3 2 1 0 

 50 0,08 0,03 0,02 0,007 0,004  5 2 1 0 0 
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Tabel 17 
Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof captan op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit voor de standaard dwarsstroomspuit en verschillende 
Drift Reducerende Technieken (DRT50, DRT75, DRT90, DRT95) in de volblad situatie en een windhaag 
op de perceelrand. 

Afstand [m] Druppeldrift [%]   Invulling dermale 
blootstellingseindpunt [%] 

 

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 1,5 0,5 0,3 0,3 0,12  95 31 22 18 8 

0-3 m 10 0,7 0,24 0,17 0,14 0,06  48 15 11 9 4 

 15 0,4 0,12 0,09 0,07 0,03  24 8 5 4 2 

 20 0,19 0,06 0,04 0,03 0,02  12 4 3 2 1 

 25 0,09 0,03 0,02 0,02 0,01  6 2 1 1 0 

 30 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00  3 1 1 1 0 

 35 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00  2 0 0 0 0 

 40 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00  1 0 0 0 0 

 45 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00  0 0 0 0 0 

 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 2,2 0,5 0,4 0,20 0,13  137 32 23 13 8 

 10 1,2 0,3 0,21 0,12 0,07  78 18 13 7 5 

 15 0,7 0,16 0,12 0,07 0,04  44 10 7 4 3 

 20 0,4 0,09 0,07 0,04 0,02  25 6 4 2 2 

 25 0,23 0,05 0,04 0,02 0,01  14 3 2 1 1 

 30 0,13 0,03 0,02 0,01 0,01  8 2 1 1 0 

 35 0,07 0,02 0,01 0,01 0,00  5 1 1 0 0 

 40 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00  3 1 0 0 0 

 45 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00  1 0 0 0 0 

 50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00  1 0 0 0 0 
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Tabel 18 
Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof captan op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en verschillende Drift Reducerende Technieken 
(DRT50, DRT75, DRT90, DRT95) in de kale boom situatie en een volblad windhaag op de perceelrand. 

Afstand [m] Druppeldrift [%]   Invulling dermale 
blootstellingseindpunt [%] 

 

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  10 1,7 0,8 0,7 0,4 0,22  108 50 47 23 14 

0-3 m 15 0,9 0,4 0,4 0,18 0,11  55 25 23 11 7 

 20 0,4 0,20 0,19 0,09 0,05  28 13 12 6 3 

 25 0,22 0,10 0,09 0,04 0,03  14 6 6 3 2 

 30 0,11 0,05 0,05 0,02 0,01  7 3 3 1 1 

 35 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01  4 2 1 1 0 

 40 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00  2 1 1 0 0 

 45 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00  1 0 0 0 0 

 50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00  0 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 10 1,8 0,7 0,6 0,20 0,12  116 43 35 12 7 

 15 1,1 0,4 0,3 0,11 0,07  68 25 21 7 4 

 20 0,6 0,23 0,19 0,07 0,04  40 14 12 4 2 

 25 0,4 0,13 0,11 0,04 0,02  23 8 7 2 1 

 30 0,22 0,08 0,06 0,02 0,01  14 5 4 1 1 

 35 0,13 0,05 0,04 0,01 0,01  8 3 2 1 0 

 40 0,07 0,03 0,02 0,01 0,00  5 2 1 0 0 

 45 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00  3 1 1 0 0 

 50 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00  2 1 0 0 0 

 
 
Kale boom situatie met dubbele windhaag 
Wil men in de kale boom situatie het blootstellingsrisico verder beperken dan zou ook een tweede 
(kale) windhaag, een houtwal of een constructie die een vergelijkbare filterende werking geeft een 
optie kunnen zijn. Hiervoor zijn geen meetgegevens beschikbaar. Op grond van eerder onderzoek naar 
de driftreductie van windhagen (Wenneker & Van de Zande, 2008a) kan men aannemen dat de 
driftreductie van een tweede windhaag 75% zou kunnen zijn. Voor de kale boom situatie bij een 
bespuiting met captan is daarom uitgerekend wat het effect is op het blootstellingrisico wanneer er 
een windhaag op de perceelgrens is en een tweede haag (75% driftreductie) op 3 m afstand vanaf de 
eerste windhaag (Tabel 19). 
 
Wanneer er in de kale boom situatie een (in de winter niet bladhoudende kale) windhaag op de rand 
van het perceel zou staan (bijvoorbeeld elzen, populieren), en op 3 m afstand van deze windhaag een 
tweede (kale) windhaag of een constructie met een vergelijkbare filterende werking (75% 
driftreductie), of een houtwal dan is er voor de onderste 3 m en op 3-6 m hoogte op 5 m achter de 
tweede windhaag (15 m van laatste bomenrij in boomgaard) geen overschrijding van de dermale 
blootstelling voor captan bij een bespuiting met een standaard dwarsstroomspuit. Voor de 
driftbeperkende spuittechniek DRT50, DRT75, DRT90 en DRT95 is er direct achter de windhaag (op 
10 m van laatste bomenrij in boomgaard) al geen overschrijding meer.  
 
De benodigde afstanden die nodig zijn om tot geen onderschrijding te komen van het dermale 
blootstellingsrisico zijn voor captan in de kale boom situatie groter dan in de volblad situatie. De 
toxiciteit van de middelen speelt hier dus wel degelijk nog een rol. Voor gewasbeschermingsmiddelen 
die zowel in de kale boom situatie als in de volblad situatie gespoten worden zijn de afstanden voor de 
kale boom situatie maatgevend voor een veilige afstand vanaf de boomgaard. 
 
 

32 | PRI–rapport 609 



 

Tabel 19 
Berekende druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellings-
eindpunt (AEL) voor de stof captan op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste 
bomenrij van de boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en verschillende Drift Reducerende 
Technieken (DRT50, DRT75, DRT90, DRT95) in de kale boom situatie en een (kale) windhaag op de 
perceelrand en een tweede (kale) windhaag (75% driftreductie) op 4 m vanaf de eerste windhaag. 

Afstand [m] Druppeldrift [%]   Invulling dermale 
blootstellingseindpunt [%] 

 

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  10 2,1 1,0 0,9 0,5 0,3  135 63 58 29 17 

0-3 m 15 1,1 0,5 0,5 0,22 0,13  68 31 29 14 9 

 20 0,5 0,25 0,23 0,11 0,07  34 16 15 7 4 

 25 0,3 0,12 0,12 0,06 0,03  17 8 7 4 2 

 30 0,14 0,06 0,06 0,03 0,02  9 4 4 2 1 

 35 0,07 0,03 0,03 0,01 0,01  4 2 2 1 1 

 40 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00  2 1 1 0 0 

 45 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00  1 0 0 0 0 

 50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00  1 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 10 1,6 0,6 0,5 0,18 0,11  105 38 32 11 7 

 15 1,0 0,4 0,3 0,10 0,06  61 22 18 6 4 

 20 0,6 0,20 0,17 0,06 0,04  36 13 11 4 2 

 25 0,3 0,12 0,10 0,03 0,02  21 8 6 2 1 

 30 0,19 0,07 0,06 0,02 0,01  12 4 4 1 1 

 35 0,11 0,04 0,03 0,01 0,01  7 3 2 1 0 

 40 0,07 0,02 0,02 0,01 0,00  4 2 1 0 0 

 45 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00  2 1 1 0 0 

 50 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00  1 1 0 0 0 

 
 
Praktijksituaties en oplossingsrichtingen 
Binnen de verschillende Nederlandse gemeenten zijn de gewasbeschermingsactiviteiten op 
landbouwpercelen een bron voor blootstellingsrisico voor personen in woningen en personen die buiten 
de woning verblijven. De bestemming van de landbouwpercelen kan de teelt van akkerbouwgewassen, 
grasland, boomteelt en fruitteelt zijn. Als de bestemming fruitteelt ingevuld wordt is de drift van 
gewasbeschermingsmiddelen hoger dan wanneer boomteelt of akkerbouw plaats vindt. De afstand 
tussen de landbouwpercelen en de woningen of omwonenden in de tuin rondom de woning kan 
variëren en minder dan 50 m worden. Als er tussen de landbouwpercelen (boomgaard) en de tuinen of 
bebouwing een sloot ligt moeten op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer driftbeperkende 
maatregelen toegepast worden om de drift naar oppervlaktewater (en dus de woningen en 
omwonenden) te beperken (VW et al., 2007; I&M, 2012). Ligt er geen watervoerende sloot tussen de 
boomgaard en de bebouwing dan mag nu nog iedere toedieningstechniek gebruikt worden en wordt 
ervan uit gegaan dat een standaard dwarsstroomspuit gebruikt wordt met holle kegel spuitdoppen. 
Vanaf 2016 (Activiteitenbesluit Milieubeheer) moet op ieder perceel ongeacht of er een sloot langs ligt 
met minimaal DRT75 driftarme technieken gespoten worden. Voor fruitteelt percelen wordt dit 
waarschijnlijk pas in 2017 geïmplementeerd. Voor de risico beoordeling in deze situatie wordt ervan 
uitgegaan dat van zowel een standaard spuittechniek (dwarsstroom spuit) als de DRT75 driftarme 
spuittechniek gebruik gemaakt kan worden en dat als er oppervlaktewater langs de boomgaard ligt er 
met minimaal DRT90 gespoten moet blijven worden.  
 
Voor de evaluatie kunnen 12 praktijksituaties beschouwd worden: 
1. geen sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 3 m afstand van de perceelgrens en er wordt 

gebruik gemaakt van een standaard spuittechniek; 
2. gen sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 3 m afstand van de perceelgrens en er wordt 

gebruik gemaakt van een standaard spuittechniek, er staat een windhaag op de perceelgrens; 
3. geen sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 3 m afstand van de perceelgrens en er wordt 

gebruik gemaakt van een standaard spuittechniek, er staat een windhaag op de perceelgrens en 
een tweede haag op 4 m afstand op bebouwingszone (of een houtwal); 
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4. geen sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 3 m afstand van de perceelgrens en er wordt 

gebruik gemaakt van een standaard spuittechniek, er staat een wintergroene windhaag op de 
perceelgrens 

5. geen sloot om de boomgaard, er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT75); 
6. geen sloot om de boomgaard, er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT75), 

er staat een windhaag op de perceelgrens; 
7. geen sloot om de boomgaard, er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT75), 

er staat een dubbele windhaag of houtwal op de perceelgrens 
8. geen sloot om de boomgaard, er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT75), 

er staat een wintergroene windhaag op de perceelgrens 
9. een sloot om de boomgaard, er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT90); 
10. een sloot om de boomgaard, er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT90), 

er staat een windhaag op de perceelgrens; 
11. een sloot om de boomgaard, er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT90), 

er staat een dubbele windhaag of houtwal op de perceelgrens 
12. een sloot om de boomgaard, er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT90), 

er staat een wintergroene windhaag op de perceelgrens. 
 
Voor bovenstaande twaalf praktijksituaties zijn de benodigde afstanden tot de laatste bomenrij 
berekend om geen overschrijding van de AEL dermaal (>100) op 0-3 m hoogte en 3-6 m hoogte te 
krijgen voor captan in de volblad (na 1 mei) en in de kale boom (voor 1 mei) situatie (Tabel 20). 
Hierbij is de hoogte 0-3 m representatief voor blootstelling van personen die zich buiten bevinden en 
de hoogte 3-6 m voor de blootstelling van de gevel van de bebouwing.  
Op grond van de in Tabel 20 gepresenteerde afstanden voor de verschillende situaties van inrichting 
van boomgaarden en gebruikte spuittechnieken kan dus geconcludeerd worden dat in de volblad 
situatie van een boomgaard de benodigde afstand vanaf de perceelgrens tussen de 5 m en 30 m moet 
liggen om te kunnen voldoen aan het huidblootstellingrisico voor captan. Ook voor de kale 
boomsituatie moet op grond van het huidblootstellingsrisico van captan afhankelijk van de combinatie 
van inrichting van boomgaard en spuittechniek de afstand minimaal 5 m tot 35 m zijn. Gebaseerd op 
de kale boom situatie is de benodigde veiligheidszone voor de standaard spuittechniek (situatie 1) dus 
voor captan 35 m vanaf de laatste bomenrij. Voor een standaard spuittechniek in combinatie met een 
windhaag (situatie 2) in combinatie met een 3 m teeltvrije zone, is op een afstand van 25 m vanaf de 
laatste bomenrij geen overschrijding meer van het dermale blootstellingsrisico. De benodigde 
veiligheidszones kunnen verder beperkt worden door in de kale boom situatie een volblad windhaag op 
de rand van het perceel te plaatsen (situatie 4) of een tweede windhaag (situatie 3) op bv. 3 m 
afstand van de eerste windhaag (overkant sloot) of houtwal (van 3 m breed) te plaatsen.  
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Tabel 20 
Benodigde afstand vanaf de laatste bomenrij (m) om in de kale boom en in de volblad situatie voor de 
stof captan geen overschrijding van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) te krijgen op de hoogten 
0-3 m en 3-6 m in de lucht. 

Praktijk 
situatie 

Teeltvrije  
zone [m] 

Spuittechniek Wind- 
haag 

0-3 m 3-6 m 

Kale boom Volblad Kale boom Volblad 

1 3 Standaard Nee 35 30 35 30 

2 3 Standaard Ja 25 5 25 10 

3 3 Standaard  Twee 15 51) 15 51) 

4 3 Standaard Groen 15 5 15 5 

5 3 DRT75 Nee 30 20 25 15 

6 3 DRT75 Ja 20 5 15 5 

7 3 DRT75 Twee 51) 51) 51) 51) 

8 3 DRT75 Groen 5 5 5 5 

9 3 DRT90 Nee 25 15 15 10 

10 3 DRT90 Ja 15 5 5 5 

11 3 DRT90 Twee 51) 51) 51) 51) 

12 3 DRT90 Groen 5 5 5 5 
1) een dubbele windhaag of houtwal heeft ook ruimte nodig, 5 m wil zeggen direct achter haag is geen overschrijding 

 
 
Wanneer er in de kale boom situatie een volblad windhaag op de rand van het perceel zou staan 
(situatie 4), of een constructie met een vergelijkbare filterende werking, dan is er vanaf 15 m van de 
laatste bomenrij geen overschrijding van de dermale blootstelling voor captan.  
 
Wanneer er op de rand van het perceel een windhaag (bv 3 m hoge elzen) zou staan, en op 3 m 
afstand van deze windhaag een tweede windhaag of een constructie met een vergelijkbare filterende 
werking (75% driftreductie) of een houtwal, dan is er op 5 m vanaf de tweede windhaag of 15 van de 
laatste bomenrij op de onderste 3 m voor omstanders, personen in de tuin en andere gevoelige 
objecten en op 3-6 m hoogte voor de woning geen overschrijding van de dermale blootstelling voor 
captan bij een bespuiting met een standaard dwarsstroomspuit en conventionele holle kegel 
spuitdoppen. 
 
Wordt van de toekomstige situatie uitgegaan dat een minimaal DRT75 techniek op het perceel 
gebruikt moet worden dan is de benodigde afstand vanaf de laatste bomenrij 30 m in de kale boom 
situatie en 20 m in de volblad situatie. Deze afstand kan verkleind worden tot 20 m en 5 m voor 
respectievelijk de kale boom en volblad situatie door de aanwezigheid van een windhaag. Wordt een 
dubbele windhaag of houtwal of een wintergroene windhaag geplaatst dan is er zowel in de kale boom 
als in de volblad situatie direct achter de haag of houtwal geen overschrijding van de huidblootstelling. 
 
Ligt er langs de boomgaard oppervlaktewater en moet er een minimaal DRT90 techniek op het perceel 
gebruikt worden dan is de benodigde afstand vanaf de laatste bomenrij 25 m in de kale boom situatie 
en 15 m in de volblad situatie. Deze afstand kan verkleind worden tot 15 m en 5 m voor 
respectievelijk de kale boom en volblad situatie door de aanwezigheid van een windhaag. Wordt een 
dubbele windhaag of houtwal of een wintergroene windhaag geplaatst dan is er zowel in de kale boom 
als de volblad situatie direct achter de haag of houtwal geen overschrijding van de huidblootstelling. 
 
De benodigde afstanden die nodig zijn om geen overschrijding meer te hebben van het dermale 
blootstellingsrisico is voor captan in de kale boom situatie groter dan in de volblad situatie. De 
toxiciteit van de middelen speelt hier dus wel degelijk nog een rol. Voor gewasbeschermingsmiddelen 
die zowel in de kale boom situatie als in de volblad situatie gespoten worden zijn de afstanden voor de 
kale boom situatie maatgevend voor een veilige afstand vanaf de boomgaard. 
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6 Conclusie 

Door het bespuiten van een fruitteeltperceel met een dwarsstroom boomgaardspuit kan afhankelijk 
van de weersomstandigheden drift, het verwaaien van spuitvloeistof tot buiten het perceel, optreden. 
Deze drift kan beperkt worden door op de spuit driftreducerende spuitdoppen te gebruiken; één van 
de maatregelen die vereist is volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer om de drift naar een sloot 
naast het perceel te beperken. Door deze maatregelen wordt ook de drift op grotere afstand beperkt. 
Op 5 m afstand van de laatste bomenrij is de driftdepositie op grondoppervlak voor de standaard 
spuittechniek in de fruitteelt in de kale boom situatie 23% en in de volblad situatie 12%. Op 25 m 
afstand is de driftdepositie voor de standaard spuittechniek voor resp. de kale boom situatie (voor 
1 mei) en de volblad (na 1 mei tot 50% bladval) situatie 2,6% en 1,1% en op 50 m afstand wordt een 
driftdepositie ingeschat van 0,5% en 0,02%. Door gebruik te maken van een 90% driftreducerende 
spuittechniek (DRT90) zoals nu minimaal verplicht is bij bespuitingen van boomgaarden waar 
oppervlaktewater langs ligt is de driftdepositie op 5 m afstand 3,2% in de kale boom situatie en 1,5% 
in de volblad situatie, op 25 m afstand resp. 0,11% en 0,06% en wordt op 50 m afstand ingeschat als 
kleiner dan 0,005% (huidige detectiegrens van driftmetingen) voor beide situaties.  
De drift naar de lucht is hoger dan de driftdepositie op grondoppervlak op dezelfde afstand. Zo is voor 
de standaard spuittechniek in de fruitteelt de drift naar de lucht voor de luchtlaag 0-3 m hoog op 5 m 
afstand 68% voor bespuitingen in de kale boom situatie en 30% voor bespuitingen in de volblad 
situatie. Voor een DRT90 spuittechniek is de drift naar de lucht (0-3 m hoog) op 5 m vanaf de laatste 
bomenrij 15% in de kale boom situatie en 5,6% in de volblad situatie. Geschat wordt dat de drift naar 
de lucht afneemt met de afstand en dat op 25 m vanaf de laatste bomenrij de drift naar de lucht in de 
luchtlaag 0-3 m hoog voor de standaard spuittechniek in de fruitteelt in de kale boom situatie 4,4% is 
en in de volblad situatie 1,9%. Voor de DRT90 spuittechniek is de drift naar de lucht op 25 m van de 
laatste bomenrij resp. 0,9% en 0,3% waarbij dit op 50 m afstand nog als resp. 0,03% en 0,009% 
ingeschat wordt. 
Voor de standaard spuittechniek zijn de benodigde afstanden om tot de driftpercentages 1%, 0,5% en 
0,1% te komen zowel voor de drift depositie op grondoppervlak als voor de drift in de lucht (0-3 m 
hoog) ongeveer gelijk. Wel is de benodigde afstand om tot hetzelfde driftpercentage te komen in de 
kale boom situatie aanzienlijk hoger dan in de volblad situatie. Om tot een 1% depositie op de grond 
en in de lucht (0-3 m hoog) te komen is in de volblad situatie 26-30 m, tot 0,5% niveau 31-35 m en 
voor een 0,1% niveau 45-46 m nodig. In de kale boom situatie is de benodigde afstand tot een 
bepaalde drempelwaarde doorgaans ongeveer 10 m groter. Voor de DRT90 spuittechniek is de 
benodigde afstand om tot een bepaald driftpercentage te komen voor de drift naar de lucht (0-3 m 
hoog) 10 -15 m groter dan voor de driftdepositie op de grond. Daarbij wordt een driftdepositie op de 
grond van 1% voor de DRT90 spuittechniek bereikt op 7 m van de laatste bomenrij, van 0,5% op 
12 m en van 0,1% op 22 m in de volblad situatie van de fruitomen. Daarbij is voor de DRT90 de 
benodigde afstand tot de verschillende drempelwaarden in de kale boom situatie 4–8 m groter dan 
voor een bespuiting in de volblad situatie. 
 
Op basis van jurisprudentie wordt in de praktijk een risicozone voor woon- en verblijfsgebieden 
aangehouden van 50 m vanaf de perceelgrens. Door de driftdepositie op verschillende afstanden 
tussen de 10 m en 50 m vanaf de laatste bomenrij van een boomgaard te bepalen en te vergelijken 
met het blootstellingsrisico kon bepaald worden of de benodigde afstand tot gevoelige objecten, 
omstanders, omwonenden, woningen en bebouwing verkleind kon worden. Op grond van de 
berekende drift en als gevolg daarvan de huidblootstelling, de inhalatieblootstelling en de secundaire 
blootstelling door contact met besmette plekken voor diverse veelgebruikte werkzame stoffen in de 
fruitteelt volgde dat vooral de stoffen captan, pirimicarb, clofentezin en cyprodinil de zwaarste 
beperking oplegden. Deze beperking werd veroorzaakt door overschrijding van de criteria voor 
huidblootstelling. Op 5 m van de laatste bomenrij was er geen overschrijding van de inhalatie en de 
secundaire blootstelling. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een standaard dwarsstroomspuit 
uitgerust met Albuz ATR lila spuitdoppen blijkt dat zowel in de volblad (na 1 mei) als de kale boom 
(voor 1 mei) situatie resp. 30 m en 35 m van de perceelgrens een veilige afstand te zijn. Deze 
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beperking van 30-35 m was het gevolg van de overschrijding van de huidblootstelling. Als er op de 
perceelgrens een windhaag (bv 4 m hoge elzen) aanwezig is dan wordt deze afstand verkleind tot 
25 m voor bespuitingen met de standaard boomgaardspuit (in de kale boom situatie).  
 
De afstand tot gevoelige functies zoals omstanders en omwonenden kan verkleind worden of zeker 
gesteld worden door de aanplant van een wintergroene windhaag in de kale boom situatie, een 
dubbele windhaag, een houtwal of een constructie met een vergelijkbare filterende werking. Voor een 
wintergroene windhaag en bespuitingen met een standaard boomgaardspuit wordt berekend dat de 
benodigde veiligheidszone 15 m van de laatste bomenrij is. Door de aanplant van een dubbele 
windhaag, of een houtwal van vergelijkbare hoogte, blijft de dermale blootstellingsgrens voor captan 
op 15 m vanaf de laatste bomenrij (5 m vanaf de tweede windhaag) onder het huidblootstellingsrisico 
voor omstanders en voor personen in de tuin (0-3 m) en voor de woning (3-6 m hoogte).  
Voor de toekomstige situatie (vanaf 2016) waarbij een minimaal DRT75 techniek op het perceel 
gebruikt moet worden is de benodigde afstand 30 m vanaf de laatste bomenrij in de kale boom 
situatie en 20 m in de volblad situatie. Deze afstand kan verkleind worden tot 20 m en 5 m voor 
respectievelijk de kale boom en volblad situatie door de aanwezigheid van een windhaag. Wordt een 
dubbele windhaag of houtwal of een wintergroene windhaag geplaatst dan is er zowel in de kale boom 
als de volblad situatie direct achter de haag of houtwal geen overschrijding van de huidblootstelling. 
Ligt er langs de boomgaard oppervlaktewater en wordt er een minimaal DRT90 techniek op het 
perceel gebruikt dan is de benodigde afstand vanaf de laatste bomenrij 25 m in de kale boom situatie 
en 15 m in de volblad situatie. Deze afstand kan verkleind worden tot 15 m en 5 m voor 
respectievelijk de kale boom en volblad situatie door de aanwezigheid van een windhaag. Wordt een 
dubbele windhaag of houtwal of een wintergroene windhaag geplaatst dan is er zowel in de kale boom 
als de volblad situatie direct achter de haag of houtwal geen overschrijding van de huidblootstelling. 
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 Drift depositie op grond en naar Bijlage 1
de lucht 

Drift naar de lucht (% van uitgebracht spuitvolume) 

Afstand [m] Druppeldrift [%] kale boom 
situatie 

  Druppeldrift [%] volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 67,6 31,4 29,4 14,6 8,6  29,9 9,8 7,0 5,6 2,5 

0-3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3  15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 

 15 17,2 7,9 7,4 3,6 2,1  7,5 2,4 1,7 1,3 0,6 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1  3,8 1,2 0,9 0,7 0,3 

 25 4,4 2,0 1,9 0,9 0,5  1,9 0,6 0,4 0,3 0,15 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3  0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 

 35 1,1 0,5 0,5 0,22 0,13  0,5 0,15 0,10 0,08 0,04 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07  0,24 0,07 0,05 0,04 0,02 

 45 0,3 0,13 0,12 0,05 0,03  0,12 0,04 0,03 0,019 0,009 

 50 0,14 0,06 0,06 0,03 0,02  0,06 0,02 0,01 0,009 0,005 

3-6 m hoogte 5 31,2 11,5 9,6 3,4 2,0  21,6 5,0 3,6 2,0 1,3 

 10 18,3 6,7 5,6 2,0 1,2  12,3 2,8 2,1 1,2 0,7 

 15 10,7 3,9 3,2 1,1 0,7  7,0 1,6 1,2 0,7 0,4 

 20 6,3 2,3 1,9 0,7 0,4  4,0 0,9 0,7 0,4 0,24 

 25 3,7 1,3 1,1 0,4 0,23  2,3 0,5 0,4 0,21 0,14 

 30 2,2 0,8 0,6 0,22 0,13  1,3 0,3 0,21 0,12 0,08 

 35 1,3 0,5 0,4 0,13 0,07  0,7 0,16 0,12 0,07 0,04 

 40 0,7 0,3 0,21 0,07 0,04  0,41 0,09 0,07 0,04 0,02 

 45 0,4 0,15 0,12 0,04 0,03  0,24 0,05 0,04 0,021 0,014 

 50 0,3 0,09 0,07 0,02 0,01  0,13 0,03 0,02 0,012 0,008 

 
 
Drift depositie (% van uitgebracht spuitvolume) op de grond naast perceel [m] 

Afstand [m] Drift [%] kale boom situatie   Drift [%] volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 22,9 17,5 12,0 3,2 1,75  11,9 5,8 2,8 1,5 0,65 

perceel [m] 10 13,3 9,4 6,5 1,3 0,8  6,5 3,0 1,3 0,6 0,3 

 15 7,7 5,1 3,6 0,6 0,35  3,5 1,6 0,6 0,3 0,16 

 20 4,5 2,8 2,0 0,3 0,15  1,9 0,8 0,3 0,13 0,08 

 25 2,6 1,5 1,1 0,11 0,07  1,1 0,4 0,13 0,06 0,04 

 30 1,5 0,9 0,6 0,05 0,03  0,58 0,24 0,06 0,025 0,020 

 35 0,9 0,4 0,3 0,019 0,014  0,3 0,12 0,028 0,011 0,010 

 40 0,5 0,3 0,19 0,009 0,006  0,17 0,07 0,013 0,005 0,005 

 45 0,3 0,13 0,09 0,004 0,003  0,09 0,035 0,006 0,002 0,002 

 50 0,17 0,08 0,06 0,002 0,001  0,05 0,02 0,003 0,001 0,001 
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 Dermale blootstelling Bijlage 2

In de lucht % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van captan 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 4295 1995 1866 924 547  1896 624 444 353 156 

0-3 m 10 2165 1000 936 459 273  951 310 220 174 77 

 15 1091 502 469 228 136  477 154 109 85 38 

 20 550 252 235 113 68  239 76 54 42 19 

 25 277 126 118 56 34  120 38 27 21 9 

 30 140 63 59 28 17  60 19 13 10 5 

 35 70 32 30 14 8  30 9 7 5 2 

 40 36 16 15 7 4  15 5 3 2 1 

 45 18 8 7 3 2  8 2 2 1 1 

 50 9 4 4 2 1  4 1 1 1 0 

3-6 m hoogte 5 1984 731 610 216 129  1373 316 231 130 83 

 10 1162 426 354 124 74  780 178 131 74 47 

 15 681 248 205 72 43  443 100 74 42 27 

 20 399 145 119 41 25  252 56 42 24 15 

 25 233 84 69 24 14  143 32 24 13 9 

 30 137 49 40 14 8  81 18 13 8 5 

 35 80 29 23 8 5  46 10 8 4 3 

 40 47 17 13 5 3  26 6 4 2 2 

 45 27 10 8 3 2  15 3 2 1 1 

 50 16 6 5 2 1  8 2 1 1 1 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van captan 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 1453 1111 762 201 111  755 367 178 92 41 

perceel [m] 10 842 601 416 86 49  412 194 82 41 21 

 15 488 325 227 37 22  225 102 38 18 10 

 20 283 176 124 16 10  123 54 18 8 5 

 25 164 95 68 7 4  67 28 8 4 3 

 30 95 51 37 3 2  37 15 4 2 1 

 35 55 28 20 1 1  20 8 2 1 1 

 40 32 15 11 1 0  11 4 1 0 0 

 45 19 8 6 0 0  6 2 0 0 0 

 50 11 4 3 0 0  3 1 0 0 0 
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Windhaag 
In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van captan 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 1074 499 466 231 137  95 31 22 18 8 

0-3 m 10 541 250 234 115 68  48 15 11 9 4 

 15 273 125 117 57 34  24 8 5 4 2 

 20 138 63 59 28 17  12 4 3 2 1 

 25 69 32 30 14 8  6 2 1 1 0 

 30 35 16 15 7 4  3 1 1 1 0 

 35 18 8 7 3 2  2 0 0 0 0 

 40 9 4 4 2 1  1 0 0 0 0 

 45 4 2 2 1 1  0 0 0 0 0 

 50 2 1 1 0 0  0 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 595 219 183 65 39  137 32 23 13 8 

 10 349 128 106 37 22  78 18 13 7 5 

 15 204 74 62 22 13  44 10 7 4 3 

 20 120 43 36 12 7  25 6 4 2 2 

 25 70 25 21 7 4  14 3 2 1 1 

 30 41 15 12 4 2  8 2 1 1 0 

 35 24 9 7 2 1  5 1 1 0 0 

 40 14 5 4 1 1  3 1 0 0 0 

 45 8 3 2 1 0  1 0 0 0 0 

 50 5 2 1 0 0  1 0 0 0 0 

 

PRI-rapport 609 | 43 



 
Volblad windhaag 
In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van captan 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 215 100 93 46 27  95 31 22 18 8 

0-3 m 10 108 50 47 23 14  48 15 11 9 4 

 15 55 25 23 11 7  24 8 5 4 2 

 20 28 13 12 6 3  12 4 3 2 1 

 25 14 6 6 3 2  6 2 1 1 0 

 30 7 3 3 1 1  3 1 1 1 0 

 35 4 2 1 1 0  2 0 0 0 0 

 40 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 45 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 50 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 198 73 61 22 13  137 32 23 13 8 

 10 116 43 35 12 7  78 18 13 7 5 

 15 68 25 21 7 4  44 10 7 4 3 

 20 40 14 12 4 2  25 6 4 2 2 

 25 23 8 7 2 1  14 3 2 1 1 

 30 14 5 4 1 1  8 2 1 1 0 

 35 8 3 2 1 0  5 1 1 0 0 

 40 5 2 1 0 0  3 1 0 0 0 

 45 3 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 50 2 1 0 0 0  1 0 0 0 0 
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Twee windhagen 
In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van captan 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 268 125 117 58 34  24 8 6 4 2 

0-3 m 10 135 63 58 29 17  12 4 3 2 1 

 15 68 31 29 14 9  6 2 1 1 0 

 20 34 16 15 7 4  3 1 1 1 0 

 25 17 8 7 4 2  1 0 0 0 0 

 30 9 4 4 2 1  1 0 0 0 0 

 35 4 2 2 1 1  0 0 0 0 0 

 40 2 1 1 0 0  0 0 0 0 0 

 45 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 50 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 179 66 55 19 12  41 9 7 4 2 

 10 105 38 32 11 7  23 5 4 2 1 

 15 61 22 18 6 4  13 3 2 1 1 

 20 36 13 11 4 2  8 2 1 1 0 

 25 21 8 6 2 1  4 1 1 0 0 

 30 12 4 4 1 1  2 1 0 0 0 

 35 7 3 2 1 0  1 0 0 0 0 

 40 4 2 1 0 0  1 0 0 0 0 

 45 2 1 1 0 0  0 0 0 0 0 

 50 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 
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In de lucht % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van pirimicarb 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 1994 926 866 429 254  880 289 206 164 72 

0-3 m 10 1005 465 434 213 127  442 144 102 81 36 

 15 507 233 218 106 63  221 71 51 40 18 

 20 255 117 109 53 32  111 35 25 19 9 

 25 129 59 55 26 16  56 18 13 10 4 

 30 65 29 27 13 8  28 9 6 5 2 

 35 33 15 14 6 4  14 4 3 2 1 

 40 16 7 7 3 2  7 2 2 1 1 

 45 8 4 3 2 1  4 1 1 1 0 

 50 4 2 2 1 0  2 1 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 921 339 283 100 60  637 147 107 60 38 

 10 540 198 164 58 35  362 82 61 34 22 

 15 316 115 95 33 20  206 46 34 19 12 

 20 185 67 55 19 12  117 26 19 11 7 

 25 108 39 32 11 7  66 15 11 6 4 

 30 63 23 19 6 4  38 8 6 3 2 

 35 37 13 11 4 2  21 5 4 2 1 

 40 22 8 6 2 1  12 3 2 1 1 

 45 13 5 4 1 1  7 1 1 1 0 

 50 7 3 2 1 0  4 1 1 0 0 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van pirimicarb 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 674 516 354 93 51  350 170 82 43 19 

perceel [m] 10 391 279 193 40 23  191 90 38 19 10 

 15 227 151 105 17 10  104 47 18 8 5 

 20 131 82 58 7 5  57 25 8 4 2 

 25 76 44 31 3 2  31 13 4 2 1 

 30 44 24 17 1 1  17 7 2 1 1 

 35 26 13 9 1 0  9 4 1 0 0 

 40 15 7 5 0 0  5 2 0 0 0 

 45 9 4 3 0 0  3 1 0 0 0 

 50 5 2 2 0 0  2 1 0 0 0 
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In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van methoxyfenozide 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 247 115 107 53 32  109 36 26 20 9 

0-3 m 10 125 58 54 26 16  55 18 13 10 4 

 15 63 29 27 13 8  27 9 6 5 2 

 20 32 14 14 7 4  14 4 3 2 1 

 25 16 7 7 3 2  7 2 2 1 1 

 30 8 4 3 2 1  3 1 1 1 0 

 35 4 2 2 1 0  2 1 0 0 0 

 40 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 45 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 50 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 114 42 35 12 7  79 18 13 7 5 

 10 67 25 20 7 4  45 10 8 4 3 

 15 39 14 12 4 2  26 6 4 2 2 

 20 23 8 7 2 1  15 3 2 1 1 

 25 13 5 4 1 1  8 2 1 1 0 

 30 8 3 2 1 0  5 1 1 0 0 

 35 5 2 1 0 0  3 1 0 0 0 

 40 3 1 1 0 0  2 0 0 0 0 

 45 2 1 0 0 0  1 0 0 0 0 

 50 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van methoxyfenozide 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 84 64 44 12 6  43 21 10 5 2 

perceel [m] 10 49 35 24 5 3  24 11 5 2 1 

 15 28 19 13 2 1  13 6 2 1 1 

 20 16 10 7 1 1  7 3 1 0 0 

 25 9 5 4 0 0  4 2 0 0 0 

 30 5 3 2 0 0  2 1 0 0 0 

 35 3 2 1 0 0  1 0 0 0 0 

 40 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 45 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 50 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
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In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van fenoxycarb 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 1204 559 523 259 153  532 175 124 99 44 

0-3 m 10 607 280 262 129 77  267 87 62 49 22 

 15 306 141 132 64 38  134 43 31 24 11 

 20 154 71 66 32 19  67 21 15 12 5 

 25 78 35 33 16 10  34 11 8 6 3 

 30 39 18 17 8 5  17 5 4 3 1 

 35 20 9 8 4 2  8 3 2 1 1 

 40 10 4 4 2 1  4 1 1 1 0 

 45 5 2 2 1 1  2 1 0 0 0 

 50 3 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 556 205 171 60 36  385 88 65 36 23 

 10 326 119 99 35 21  219 50 37 21 13 

 15 191 70 57 20 12  124 28 21 12 7 

 20 112 41 33 12 7  71 16 12 7 4 

 25 65 24 19 7 4  40 9 7 4 2 

 30 38 14 11 4 2  23 5 4 2 1 

 35 22 8 6 2 1  13 3 2 1 1 

 40 13 5 4 1 1  7 2 1 1 0 

 45 8 3 2 1 0  4 1 1 0 0 

 50 5 2 1 0 0  2 1 0 0 0 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van fenoxycarb 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 407 312 214 56 31  212 103 50 26 12 

perceel [m] 10 236 168 117 24 14  116 54 23 11 6 

 15 137 91 64 10 6  63 29 11 5 3 

 20 79 49 35 4 3  34 15 5 2 1 

 25 46 27 19 2 1  19 8 2 1 1 

 30 27 14 10 1 1  10 4 1 0 0 

 35 15 8 6 0 0  6 2 0 0 0 

 40 9 4 3 0 0  3 1 0 0 0 

 45 5 2 2 0 0  2 1 0 0 0 

 50 3 1 1 0 0  1 0 0 0 0 
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In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van flonicamid 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 782 363 340 168 100  345 113 81 64 28 

0-3 m 10 394 182 170 84 50  173 56 40 32 14 

 15 199 91 85 41 25  87 28 20 16 7 

 20 100 46 43 21 12  44 14 10 8 3 

 25 50 23 21 10 6  22 7 5 4 2 

 30 25 12 11 5 3  11 3 2 2 1 

 35 13 6 5 3 2  5 2 1 1 0 

 40 6 3 3 1 1  3 1 1 0 0 

 45 3 1 1 1 0  1 0 0 0 0 

 50 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 361 133 111 39 23  250 57 42 24 15 

 10 211 77 64 23 14  142 32 24 13 9 

 15 124 45 37 13 8  81 18 13 8 5 

 20 73 26 22 8 5  46 10 8 4 3 

 25 42 15 13 4 3  26 6 4 2 2 

 30 25 9 7 3 2  15 3 2 1 1 

 35 15 5 4 1 1  8 2 1 1 1 

 40 9 3 2 1 0  5 1 1 0 0 

 45 5 2 1 0 0  3 1 0 0 0 

 50 3 1 1 0 0  2 0 0 0 0 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van flonicamid 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 264 202 139 37 20  137 67 32 17 7 

perceel [m] 10 153 109 76 16 9  75 35 15 7 4 

 15 89 59 41 7 4  41 19 7 3 2 

 20 52 32 23 3 2  22 10 3 1 1 

 25 30 17 12 1 1  12 5 1 1 0 

 30 17 9 7 1 0  7 3 1 0 0 

 35 10 5 4 0 0  4 1 0 0 0 

 40 6 3 2 0 0  2 1 0 0 0 

 45 3 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 50 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 
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In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van chlofentezin 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 2899 1346 1259 624 370  1280 421 300 239 105 

0-3 m 10 1461 675 632 310 184  642 209 149 117 52 

 15 737 339 317 154 92  322 104 74 58 26 

 20 371 170 159 76 46  161 52 37 28 13 

 25 187 85 80 38 23  81 26 18 14 6 

 30 94 43 40 19 11  41 13 9 7 3 

 35 48 21 20 9 6  20 6 4 3 2 

 40 24 11 10 5 3  10 3 2 2 1 

 45 12 5 5 2 1  5 2 1 1 0 

 50 6 3 3 1 1  3 1 1 0 0 

3-6 m hoogte 5 1339 493 412 145 87  926 213 156 88 56 

 10 784 287 239 84 50  527 120 88 50 32 

 15 459 167 138 48 29  299 67 50 28 18 

 20 269 98 80 28 17  170 38 28 16 10 

 25 158 57 47 16 10  97 21 16 9 6 

 30 92 33 27 9 6  55 12 9 5 3 

 35 54 19 16 5 3  31 7 5 3 2 

 40 32 11 9 3 2  18 4 3 2 1 

 45 19 7 5 2 1  10 2 2 1 1 

 50 11 4 3 1 1  6 1 1 1 0 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van chlofentezin 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 981 750 514 136 75  509 248 120 62 28 

perceel [m] 10 569 406 281 58 33  278 131 56 28 14 

 15 330 219 153 25 15  152 69 26 12 7 

 20 191 119 84 11 7  83 36 12 5 3 

 25 111 64 46 5 3  45 19 6 2 2 

 30 64 35 25 2 1  25 10 3 1 1 

 35 37 19 14 1 1  14 5 1 0 0 

 40 22 10 7 0 0  7 3 1 0 0 

 45 13 5 4 0 0  4 1 0 0 0 

 50 7 3 2 0 0  2 1 0 0 0 
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In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van Chorus ciprodinil 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 859 399 373 185 109  569 187 133 106 47 

0-3 m 10 433 200 187 92 55  285 93 66 52 23 

 15 218 100 94 46 27  143 46 33 26 12 

 20 110 50 47 23 14  72 23 16 13 6 

 25 55 25 24 11 7  36 11 8 6 3 

 30 28 13 12 6 3  18 6 4 3 1 

 35 14 6 6 3 2  9 3 2 1 1 

 40 7 3 3 1 1  5 1 1 1 0 

 45 4 2 1 1 0  2 1 0 0 0 

 50 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 397 146 122 43 26  412 95 69 39 25 

 10 232 85 71 25 15  234 53 39 22 14 

 15 136 50 41 14 9  133 30 22 12 8 

 20 80 29 24 8 5  76 17 13 7 5 

 25 47 17 14 5 3  43 9 7 4 3 

 30 27 10 8 3 2  24 5 4 2 1 

 35 16 6 5 2 1  14 3 2 1 1 

 40 9 3 3 1 1  8 2 1 1 0 

 45 5 2 2 1 0  4 1 1 0 0 

 50 3 1 1 0 0  3 1 0 0 0 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van Chorus ciprodinil 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 291 222 152 40 22  226 110 53 28 12 

perceel [m] 10 168 120 83 17 10  124 58 25 12 6 

 15 98 65 45 7 4  67 31 11 5 3 

 20 57 35 25 3 2  37 16 5 2 2 

 25 33 19 14 1 1  20 9 2 1 1 

 30 19 10 7 1 0  11 4 1 0 0 

 35 11 6 4 0 0  6 2 1 0 0 

 40 6 3 2 0 0  3 1 0 0 0 

 45 4 2 1 0 0  2 1 0 0 0 

 50 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 
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In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van Switch fludioxonil 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 15 7 7 3 2  7 2 2 1 1 

0-3 m 10 8 4 3 2 1  3 1 1 1 0 

 15 4 2 2 1 0  2 1 0 0 0 

 20 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 25 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 30 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 35 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 40 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 45 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 50 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 7 3 2 1 0  5 1 1 0 0 

 10 4 2 1 0 0  3 1 0 0 0 

 15 2 1 1 0 0  2 0 0 0 0 

 20 1 1 0 0 0  1 0 0 0 0 

 25 1 0 0 0 0  1 0 0 0 0 

 30 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 35 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 40 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 45 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 50 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van Switch fludioxonil 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 5 4 3 1 0  3 1 1 0 0 

perceel [m] 10 3 2 1 0 0  1 1 0 0 0 

 15 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 20 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 

 25 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 30 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 35 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 40 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 45 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 50 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
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In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van Switch cyprodinil 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 1611 748 700 346 205  711 234 166 133 58 

0-3 m 10 812 375 351 172 102  357 116 83 65 29 

 15 409 188 176 85 51  179 58 41 32 14 

 20 206 94 88 42 26  90 29 20 16 7 

 25 104 47 44 21 13  45 14 10 8 4 

 30 52 24 22 10 6  23 7 5 4 2 

 35 26 12 11 5 3  11 4 2 2 1 

 40 13 6 6 3 2  6 2 1 1 0 

 45 7 3 3 1 1  3 1 1 0 0 

 50 3 2 1 1 0  1 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 744 274 229 81 48  515 118 87 49 31 

 10 436 160 133 47 28  293 67 49 28 18 

 15 255 93 77 27 16  166 37 28 16 10 

 20 149 54 45 16 9  94 21 16 9 6 

 25 88 32 26 9 5  54 12 9 5 3 

 30 51 18 15 5 3  31 7 5 3 2 

 35 30 11 9 3 2  17 4 3 2 1 

 40 18 6 5 2 1  10 2 2 1 1 

 45 10 4 3 1 1  6 1 1 1 0 

 50 6 2 2 1 0  3 1 1 0 0 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van Switch cyprodinil 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 545 417 286 75 42  283 138 67 35 15 

perceel [m] 10 316 225 156 32 18  155 73 31 15 8 

 15 183 122 85 14 8  84 38 14 7 4 

 20 106 66 47 6 4  46 20 7 3 2 

 25 62 36 25 3 2  25 11 3 1 1 

 30 36 19 14 1 1  14 6 1 1 0 

 35 21 10 8 0 0  8 3 1 0 0 

 40 12 6 4 0 0  4 2 0 0 0 

 45 7 3 2 0 0  2 1 0 0 0 

 50 4 2 1 0 0  1 0 0 0 0 
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In de lucht  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van dodine 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste  5 419 194 182 90 53  185 61 43 34 15 

0-3 m 10 211 98 91 45 27  93 30 21 17 8 

 15 106 49 46 22 13  47 15 11 8 4 

 20 54 25 23 11 7  23 7 5 4 2 

 25 27 12 12 5 3  12 4 3 2 1 

 30 14 6 6 3 2  6 2 1 1 0 

 35 7 3 3 1 1  3 1 1 0 0 

 40 3 2 1 1 0  1 0 0 0 0 

 45 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 50 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 5 193 71 59 21 13  134 31 23 13 8 

 10 113 42 34 12 7  76 17 13 7 5 

 15 66 24 20 7 4  43 10 7 4 3 

 20 39 14 12 4 2  25 5 4 2 1 

 25 23 8 7 2 1  14 3 2 1 1 

 30 13 5 4 1 1  8 2 1 1 0 

 35 8 3 2 1 0  5 1 1 0 0 

 40 5 2 1 0 0  3 1 0 0 0 

 45 3 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 50 2 1 0 0 0  1 0 0 0 0 

 
 
Op de grond  % invulling dermale blootstellingseindpunt (AEL) van dodine 

Afstand [m] Kale boom situatie   Volblad situatie  

Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95  Stand DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Naast  5 142 108 74 20 11  74 36 17 9 4 

perceel [m] 10 82 59 41 8 5  40 19 8 4 2 

 15 48 32 22 4 2  22 10 4 2 1 

 20 28 17 12 2 1  12 5 2 1 0 

 25 16 9 7 1 0  7 3 1 0 0 

 30 9 5 4 0 0  4 1 0 0 0 

 35 5 3 2 0 0  2 1 0 0 0 

 40 3 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 45 2 1 1 0 0  1 0 0 0 0 

 50 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
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 Inhalatoire blootstelling Bijlage 3

Inhalatie risico naast perceel   

Bijvoorbeeld: pirimicarb    

     

 Toegediende hoeveelheid aktieve stof 25 mg/m2 

 Max dos, Inhalatie 2,205 mg/dag 

     

 Voorwaarden:   

 Wind  3 m/s 

 Wolk passeert in max 60 sec 

 Depositie zit in  180 m3 

 Inademvolume in 1 minuut 0,020833333 m3 (1/60 deel van 1,25 m3/uur) 
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Kaal            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Pirimicarb 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 8,525 3,939 3,684 1,807 1,076 0,04475 0,02068 0,01934 0,00948 0,00565 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 2,166 0,991 0,927 0,446 0,268 0,01137 0,00520 0,00487 0,00234 0,00141 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 0,550 0,249 0,233 0,110 0,067 0,00289 0,00131 0,00122 0,00058 0,00035 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,140 0,063 0,059 0,027 0,017 0,00073 0,00033 0,00031 0,00014 0,00009 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,036 0,016 0,015 0,007 0,004 0,00019 0,00008 0,00008 0,00004 0,00002 

 
 
Volblad            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Pirimicarb 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 3,744 1,222 0,868 0,684 0,305 0,01965 0,00641 0,00455 0,00359 0,00160 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 0,942 0,301 0,214 0,165 0,075 0,00494 0,00158 0,00112 0,00087 0,00039 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,237 0,074 0,053 0,040 0,019 0,00124 0,00039 0,00028 0,00021 0,00010 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,060 0,018 0,013 0,010 0,005 0,00031 0,00010 0,00007 0,00005 0,00002 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,015 0,005 0,003 0,002 0,001 0,00008 0,00002 0,00002 0,00001 0,00001 

 
 

 



 
 

PR
I-rapport 609 | 57

 

Kaal            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch 
voor  

 Methoxyfenozide 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 4,910 2,269 2,122 1,041 0,620 0,00902 0,00417 0,00390 0,00191 0,00114 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 1,248 0,571 0,534 0,257 0,154 0,00229 0,00105 0,00098 0,00047 0,00028 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 0,317 0,144 0,134 0,063 0,038 0,00058 0,00026 0,00025 0,00012 0,00007 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,081 0,036 0,034 0,016 0,010 0,00015 0,00007 0,00006 0,00003 0,00002 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,020 0,009 0,009 0,004 0,002 0,00004 0,00002 0,00002 0,00001 0,00000 

 
 
Volblad            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch 
voor  

 Methoxyfenozide 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 2,157 0,704 0,500 0,394 0,176 0,00396 0,00129 0,00092 0,00072 0,00032 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 0,543 0,174 0,123 0,095 0,043 0,00100 0,00032 0,00023 0,00017 0,00008 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,137 0,043 0,030 0,023 0,011 0,00025 0,00008 0,00006 0,00004 0,00002 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,034 0,011 0,007 0,006 0,003 0,00006 0,00002 0,00001 0,00001 0,00000 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,009 0,003 0,002 0,001 0,001 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Kaal            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Fenoxycarb 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 5,463 2,524 2,361 1,158 0,689 0,01004 0,00464 0,00434 0,00213 0,00127 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 1,388 0,635 0,594 0,285 0,172 0,00255 0,00117 0,00109 0,00052 0,00032 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 0,353 0,160 0,149 0,070 0,043 0,00065 0,00029 0,00027 0,00013 0,00008 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,090 0,040 0,038 0,017 0,011 0,00016 0,00007 0,00007 0,00003 0,00002 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,023 0,010 0,009 0,004 0,003 0,00004 0,00002 0,00002 0,00001 0,00000 

 
 
Volblad            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Fenoxycarb 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 2,399 0,783 0,556 0,438 0,195 0,00441 0,00144 0,00102 0,00081 0,00036 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 0,604 0,193 0,137 0,106 0,048 0,00111 0,00035 0,00025 0,00019 0,00009 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,152 0,048 0,034 0,026 0,012 0,00028 0,00009 0,00006 0,00005 0,00002 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,038 0,012 0,008 0,006 0,003 0,00007 0,00002 0,00002 0,00001 0,00001 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,010 0,003 0,002 0,001 0,001 0,00002 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 
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Kaal            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch 
voor  

 Flonicamid 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 2,387 1,103 1,032 0,506 0,301 0,01754 0,00811 0,00758 0,00372 0,00221 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 0,607 0,277 0,260 0,125 0,075 0,00446 0,00204 0,00191 0,00092 0,00055 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 0,154 0,070 0,065 0,031 0,019 0,00113 0,00051 0,00048 0,00023 0,00014 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,039 0,018 0,016 0,008 0,005 0,00029 0,00013 0,00012 0,00006 0,00003 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,010 0,004 0,004 0,002 0,001 0,00007 0,00003 0,00003 0,00001 0,00001 

 
 
Volblad            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Flonicamid 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 1,048 0,342 0,243 0,192 0,085 0,00770 0,00251 0,00179 0,00141 0,00063 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 0,264 0,084 0,060 0,046 0,021 0,00194 0,00062 0,00044 0,00034 0,00015 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,066 0,021 0,015 0,011 0,005 0,00049 0,00015 0,00011 0,00008 0,00004 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,017 0,005 0,004 0,003 0,001 0,00012 0,00004 0,00003 0,00002 0,00001 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,004 0,001 0,001 0,001 0,000 0,00003 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 
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Kaal            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Captan 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 68,2 31,5 29,5 14,5 8,6 0,1253 0,0579 0,0542 0,0266 0,0158 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 17,3 7,9 7,4 3,6 2,1 0,0318 0,0146 0,0136 0,0065 0,0039 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 4,4 2,0 1,9 0,9 0,5 0,0081 0,0037 0,0034 0,0016 0,0010 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 1,1 0,5 0,5 0,2 0,1 0,0021 0,0009 0,0009 0,0004 0,0002 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0005 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 

 
 
Volblad            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Captan 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 29,955 9,773 6,941 5,472 2,439 0,05503 0,01795 0,01275 0,01005 0,00448 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 7,536 2,410 1,712 1,323 0,601 0,01384 0,00443 0,00314 0,00243 0,00110 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 1,896 0,594 0,422 0,320 0,148 0,00348 0,00109 0,00078 0,00059 0,00027 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,477 0,147 0,104 0,077 0,037 0,00088 0,00027 0,00019 0,00014 0,00007 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,120 0,036 0,026 0,019 0,009 0,00022 0,00007 0,00005 0,00003 0,00002 
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Kaal            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Clofentezin 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 7,672 3,545 3,316 1,626 0,968 0,14095 0,06513 0,06092 0,02987 0,01779 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 1,950 0,892 0,834 0,401 0,241 0,03582 0,01639 0,01533 0,00737 0,00443 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 0,495 0,224 0,210 0,099 0,060 0,00910 0,00412 0,00386 0,00182 0,00110 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,126 0,056 0,053 0,024 0,015 0,00231 0,00104 0,00097 0,00045 0,00027 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,032 0,014 0,013 0,006 0,004 0,00059 0,00026 0,00024 0,00011 0,00007 

 
 
Volblad            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Clofentezin 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 3,370 1,099 0,781 0,616 0,274 0,06191 0,02020 0,01435 0,01131 0,00504 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 0,848 0,271 0,193 0,149 0,068 0,01558 0,00498 0,00354 0,00273 0,00124 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,213 0,067 0,047 0,036 0,017 0,00392 0,00123 0,00087 0,00066 0,00031 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,054 0,016 0,012 0,009 0,004 0,00099 0,00030 0,00022 0,00016 0,00008 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,013 0,004 0,003 0,002 0,001 0,00025 0,00007 0,00005 0,00004 0,00002 
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Kaal            Mg inademen als   Chorus 

            fractie van AEL systemisch voor   cyprodinil 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 10,230 4,727 4,421 2,168 1,291 0,06264 0,02895 0,02708 0,01328 0,00791 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 2,599 1,189 1,112 0,535 0,322 0,01592 0,00728 0,00681 0,00327 0,00197 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 0,661 0,299 0,280 0,132 0,080 0,00404 0,00183 0,00171 0,00081 0,00049 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,168 0,075 0,070 0,033 0,020 0,00103 0,00046 0,00043 0,00020 0,00012 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,043 0,019 0,018 0,008 0,005 0,00026 0,00012 0,00011 0,00005 0,00003 

 
 
Volblad            Mg inademen als   Chorus 

            fractie van AEL systemisch voor   cyprodinil 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 4,493 1,466 1,041 0,821 0,366 0,02752 0,00898 0,00638 0,00503 0,00224 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 1,130 0,362 0,257 0,198 0,090 0,00692 0,00221 0,00157 0,00122 0,00055 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,284 0,089 0,063 0,048 0,022 0,00174 0,00055 0,00039 0,00029 0,00014 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,072 0,022 0,016 0,012 0,005 0,00044 0,00013 0,00010 0,00007 0,00003 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,018 0,005 0,004 0,003 0,001 0,00011 0,00003 0,00002 0,00002 0,00001 

 
 

 



 
 

PR
I-rapport 609 | 63

 

Kaal            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Dithianon 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 18,976 8,769 8,202 4,022 2,395 0,00349 0,00161 0,00151 0,00074 0,00044 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 4,822 2,206 2,063 0,992 0,596 0,00089 0,00041 0,00038 0,00018 0,00011 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 1,225 0,555 0,519 0,245 0,149 0,00023 0,00010 0,00010 0,00004 0,00003 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,311 0,140 0,131 0,060 0,037 0,00006 0,00003 0,00002 0,00001 0,00001 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,079 0,035 0,033 0,015 0,009 0,00001 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 

 
 
Volblad            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Dithianon 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 8,335 2,719 1,931 1,523 0,679 0,00153 0,00050 0,00035 0,00028 0,00012 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 2,097 0,671 0,476 0,368 0,167 0,00039 0,00012 0,00009 0,00007 0,00003 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,528 0,165 0,117 0,089 0,041 0,00010 0,00003 0,00002 0,00002 0,00001 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,133 0,041 0,029 0,022 0,010 0,00002 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,033 0,010 0,007 0,005 0,003 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Kaal            Mg inademen als   Switch 

            fractie van AEL systemisch voor   fludioxonil 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 8,525 3,939 3,684 1,807 1,076 0,00265 0,00123 0,00115 0,00056 0,00033 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 2,166 0,991 0,927 0,446 0,268 0,00067 0,00031 0,00029 0,00014 0,00008 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 0,550 0,249 0,233 0,110 0,067 0,00017 0,00008 0,00007 0,00003 0,00002 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,140 0,063 0,059 0,027 0,017 0,00004 0,00002 0,00002 0,00001 0,00001 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,036 0,016 0,015 0,007 0,004 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
 
Volblad            Mg inademen als   Switch 

            fractie van AEL systemisch voor   fludioxonil 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 3,744 1,222 0,868 0,684 0,305 0,00117 0,00038 0,00027 0,00021 0,00009 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 0,942 0,301 0,214 0,165 0,075 0,00029 0,00009 0,00007 0,00005 0,00002 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,237 0,074 0,053 0,040 0,019 0,00007 0,00002 0,00002 0,00001 0,00001 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,060 0,018 0,013 0,010 0,005 0,00002 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,015 0,005 0,003 0,002 0,001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Kaal            Mg inademen als   Switch 

            fractie van AEL systemisch voor   cyprodinil 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 12,787 5,909 5,527 2,710 1,614 0,07831 0,03619 0,03384 0,01660 0,00988 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 3,249 1,487 1,390 0,668 0,402 0,01990 0,00910 0,00851 0,00409 0,00246 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 0,826 0,374 0,350 0,165 0,100 0,00506 0,00229 0,00214 0,00101 0,00061 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,210 0,094 0,088 0,041 0,025 0,00128 0,00058 0,00054 0,00025 0,00015 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,053 0,024 0,022 0,010 0,006 0,00033 0,00014 0,00014 0,00006 0,00004 

 
 
Volblad            Mg inademen als   Switch 

            fractie van AEL systemisch voor   cyprodinil 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 5,617 1,832 1,301 1,026 0,457 0,03439 0,01122 0,00797 0,00628 0,00280 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 1,413 0,452 0,321 0,248 0,113 0,00865 0,00277 0,00197 0,00152 0,00069 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,355 0,111 0,079 0,060 0,028 0,00218 0,00068 0,00048 0,00037 0,00017 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,089 0,027 0,020 0,014 0,007 0,00055 0,00017 0,00012 0,00009 0,00004 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,022 0,007 0,005 0,004 0,002 0,00014 0,00004 0,00003 0,00002 0,00001 
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Kaal            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Dodine 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 34,1 15,8 14,7 7,2 4,3 29,922 13,827 12,933 6,341 3,776 0,05497 0,02540 0,02376 0,01165 0,00694 

 20 8,7 4,0 3,7 1,8 1,1 7,603 3,479 3,254 1,564 0,941 0,01397 0,00639 0,00598 0,00287 0,00173 

 30 2,2 1,0 0,9 0,4 0,3 1,932 0,875 0,819 0,386 0,234 0,00355 0,00161 0,00150 0,00071 0,00043 

 40 0,6 0,3 0,23 0,11 0,07 0,491 0,220 0,206 0,095 0,058 0,00090 0,00040 0,00038 0,00017 0,00011 

 50 0,14 0,06 0,06 0,027 0,017 0,125 0,055 0,052 0,023 0,015 0,00023 0,00010 0,00010 0,00004 0,00003 

 
 
Volblad            Mg inademen als    

            fractie van AEL systemisch voor   Dodine 

Inhalatie 
gedeelte  

 Druppel 
drift in de 
lucht (%) 

   Mg 
depositie 

    uitgedrukt als % invulling van 
AEL 

  

 Afstand 
[m] 

Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 Standaard DRT50 DRT75 DRT90 DRT95 

Onderste 3 m 10 15,0 4,9 3,5 2,7 1,2 13,143 4,288 3,045 2,401 1,070 0,02415 0,00788 0,00559 0,00441 0,00197 

 20 3,8 1,2 0,9 0,7 0,30 3,306 1,057 0,751 0,580 0,264 0,00607 0,00194 0,00138 0,00107 0,00048 

 30 0,9 0,3 0,21 0,16 0,07 0,832 0,261 0,185 0,140 0,065 0,00153 0,00048 0,00034 0,00026 0,00012 

 40 0,24 0,07 0,05 0,039 0,018 0,209 0,064 0,046 0,034 0,016 0,00038 0,00012 0,00008 0,00006 0,00003 

 50 0,06 0,02 0,013 0,009 0,005 0,053 0,016 0,011 0,008 0,004 0,00010 0,00003 0,00002 0,00002 0,00001 
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 Bij Wageningen UR proberen plantonderzoekers de eigenschappen van 
planten te benutten om problemen op het gebied van voedsel, grondstoffen 
en energie op te lossen. Zo worden onze kennis van planten en onze 
moderne voorzieningen ingezet om de kwaliteit van leven in het algemeen en 
de innovatiekracht van onze opdrachtgevers in het bijzonder te vergroten. 
 
De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore 
the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR 
bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en 
Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met 
ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort 
Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen 
haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de 
samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de 
unieke Wageningen aanpak. 
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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding en doel 
 
Voor een woningbouwplan aan de Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden is een locatiespecifiek 
onderzoek naar spuitdrift van gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd. Dit naar aanleiding 
van het westelijk aangrenzende agrarische perceel waarop fruitbomen aanwezig zijn en het 
tegen het bestemmingsplan ingesteld beroep. In afbeelding 1 is het plangebied aangegeven 
op een luchtfoto. 
 

 
Afbeelding 1 Situering plangebied (bron: bestemmingsplan toelichting) 
 
Het geplande bestemmingsvlak ‘Wonen’ waar mensen kunnen verblijven komt op een korte-
re afstand dan 50 m van de genoemde fruitboomgaard te liggen. Daarom is de vraag aan de 
orde of dit verantwoord is gelet op de mogelijke blootstelling aan gewasbeschermingsmidde-
len via drift. Met de term drift wordt de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel bedoeld die 
bij het spuiten buiten het agrarisch perceel op de grond terecht kan komen en/of op hoogte 
door de lucht passeert. Drift is een belangrijke en directe bron van luchtverontreiniging, 
waardoor mens en dier in contact kunnen komen met gewasbeschermingsmiddelen. Vooral 
bij middelen met een hoge toxiciteit en/of voor kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen of 
zwangere vrouwen, kan dit risico’s voor de gezondheid inhouden. 
 
Het doel van dit onderzoek is te bepalen of de geplande nieuwe functie op de beoogde loca-
tie mogelijk is in relatie tot risico’s voor de volksgezondheid en of er sprake is van eventuele 
belemmeringen voor de teler die de aangrenzende gronden in eigendom heeft.  
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1.2 Situatie 
 
In afbeelding 2 is de ligging en invulling van het beoogde plan gegeven, inclusief driftreduce-
rende maatregelen (in A3-formaat opgenomen in bijlage 1). Op het perceel westelijk van het 
plangebied zijn de rijen met fruitbomen te zien. Westelijk binnen het plangebied (donker-
groen) worden dubbele wintergroene windhagen aangelegd. Oostelijk daarvan komt een 
groenzone (lichtgroen) te liggen, met aan de noord- en zuidzijde een enkele wintergroene 
windhaag. De buiten het plangebied te realiseren houtwallen (noord en zuid ten opzichte van 
het plangebied) zijn eveneens aangegeven. 
 

 
Afbeelding 2 Verkavelingsplan en landschapsplan (bron: bestemmingsplan toelichting) 
 
Het plan omvat naast de bouw van vier woningen met diepe tuin concreet de volgende maat-
regelen om de blootstelling aan drift te voorkomen dan wel afdoende te verminderen:  
 een dubbele wintergroene afscherming op 2 m afstand van de westzijde van het plange-

bied die als volgt is opgebouwd: 
o 1e meter een grondwal 
o 3 meter hekwerk met gaas begroeid met Hedera op de grondwal 
De hoogte van de groene afscherming bedraagt in totaal 4 m vanaf maaiveld en de onder-
linge afstand tussen de hekwerken wordt 5 meter. Bedoelde afscherming komt over de 
volledige breedte van de plangrens. 
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In de oostelijke afscherming komen dichte deuren die nodig zijn om ten behoeve van on-
derhoud in het gebied tussen beide hagen te kunnen komen. Boven de deuren loopt het 
gaas met de Hedera door, zodat er sprake is van een gesloten geheel. 

 Een qua opbouw zelfde wintergroen afscherming als hiervoor beschreven, maar dan in 
enkelvoud, wordt geplaatst over een lengte van 14,5 m langs de noordelijke en zuidelijke 
plangrens. Deze afscherming sluit aan op de dubbele wintergroene afscherming langs de 
westelijke plangrens, waardoor elke enkelvoudige windhaag tot 16,5 m (2 + 14,5) het 
plangebied in loopt, gemeten vanaf de westelijke plangrens. 

 Een (extra) zone van 9,5 m vanaf de tweede windhaag (op 2 + 5 = 7 m van de perceels-
grens) die niet bestemd en ingericht wordt voor verblijf van mensen (bestemming groen-
zone).  

 In het verlengde van de dubbele windhaag (buiten het plangebied langs de westelijk gele-
gen boomgaard) wordt in zowel zuidelijke als in noordelijke richting een houtwal van 4 m 
breed en 4 m hoog aangelegd. Deze wordt eveneens op 2 meter vanaf de perceelsgrens 
gerealiseerd. 
Opgemerkt dient te worden dat de huidige stal, welke grenst aan de boomgaard ten noor-
den van het plangebied, een sloopobject in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling 
betreft. Na de sloop van deze stal wordt de houtwal in noordelijke richting doorgezet, zo-
dat ook na de sloop een voldoende driftreducerend effect wordt behaald. 

 Langs de zuidelijke en noordelijke plangrens wordt, buiten het plangebied en aansluitende 
op de houtwal langs de westelijke plangrens, een gesloten beukenhaag gerealiseerd. Ter 
hoogte van de achtergevelrooilijn van de woningen zal deze een hoogte van 2 meter krij-
gen. Ter hoogte van de zijgevels van de woningen krijgt de beukenhaag een hoogte van 
maximaal 1 meter.  

 
In afbeelding 3 is de invulling van bovengenoemde driftreducerende maatregelen weergege-
ven (in A3-formaat opgenomen in bijlage 2). 
 

 
Afbeelding 3 Doorsnede landschappelijke inpassing (bron: bestemmingsplan toelichting) 
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1.3 Regelgeving en beleid 
 
In bijlage 3 is achtergrondinformatie opgenomen met betrekking tot wet- en regelgeving in-
zake gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Binnen veel gemeenten bestaat de wens om nieuwe gevoelige functies (zoals woningen) op 
minder dan 50 meter vanaf de gewasgrens (planologisch vaak de perceelsgrens) te realise-
ren. Een kleinere afstand is mogelijk mits dat goed onderbouwd wordt. Daarbij geldt dat hoe 
groter de afwijking is (dus hoe kleiner de veiligheidszone), hoe sterker deze onderbouwing 
dient te zijn. Dit is maatwerk, omdat voor iedere afwijkende situatie onderzocht moet worden 
of er bijzondere omstandigheden zijn die een afwijking rechtvaardigen.  
 

1.4 Afbakening onderzoek 
 
Het feit dat de fruitboomgaard aan oppervlaktewater grenst wordt buiten beschouwing gela-
ten, omdat door de teler is aangegeven dat om die reden geen noodzaak bestaat om (ter 
hoogte van het plangebied) een driftreducerende spuittechniek toe te passen. 
 
Eveneens is de mogelijke toekomstige ontwikkeling wat betreft hoogstam kersenbomen, zie 
par. 2.2, buiten beschouwing gelaten. De motivering daarvan is vermeld in paragraaf (5.4). 
 

2. FRUITTEELT 
 

2.1 Gebruikte gewasbeschermingsmiddelen 
 
De volgens de Stoffenwijzer gewasbeschermingsmiddelen fruitteelt (beschermbewust.nl) 
meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt zijn, inclusief hun werkzame 
stof, in bijlage 4 vermeld. Tevens is aangegeven waarvoor elk middel wordt gebruikt. Gede-
tailleerde informatie over de gewasbeschermingsmiddelen is te vinden op de website ctgb.nl.  
 
Door veranderende wetgeving rond gewasbeschermingsmiddelen is het toegestane midde-
lengebruik in de fruitteelt beperkt. Als uitgangspunt is het basispakket toegelaten middelen 
voor gewasbescherming appel – peer gehanteerd. Aanvullend zijn bepaalde maatregelen 
verplicht gesteld, zoals bijvoorbeeld dat de buitenste rij bomen naar binnen moet worden 
gespoten bij een watergang (zie ook bijlage 3). 
 
Naar functie kunnen de volgende middelen worden onderscheiden: 
 fungiciden (bestrijding schimmels) 
 insecticiden (bestijding insecten) 
 herbiciden (onkruidbestrijding) 
 overige (o.a. grondontsmetting, groeistoffen) 
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Per middel verschilt het gehalte aan werkzame stof en daardoor ook de toedieninghoeveel-
heid per hectare. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en bioci-
den (Ctgb) biedt een database1 waarin alle soorten gewasbeschermingsmiddelen zijn opge-
nomen, inclusief de wettelijke gebruiksvoorschriften. 
 

2.2 Praktijksituatie 
 
Op 8 juni 2016 heeft een locatiebezoek plaatsgevonden waarbij via een interview met de 
heer Richelle gegevens zijn verzameld over de bedrijfsvoering. De vragen hebben zich ge-
richt op het gebruik en de wijze van toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de fruit-
boomgaard die grenst aan het plangebied. De verkregen informatie is verwerkt in het vragen-
formulier dat is opgenomen als bijlage 5. Deze informatie is in hoofdstuk 4 gebruikt en komt 
daar verder aan bod. 
 
In de westelijke fruitboomgaard worden in hoofdzaak appels van het ras Elstar geteeld. 
Kenmerken van de boomgaard zijn: 
 de boomrijen maken een scherpe hoek met de westelijke plangrens. Dat wil zeggen dat 

de boomrijen niet geheel evenwijdig met genoemde plangrens lopen (zie ook afbeelding 
2); 

 de huidige afstand tussen de appelbomen en de perceelgrens bedraagt ten minste circa 
3 m; 

 tussen de fruitboomgaard en het plangebied bevindt zich geen oppervlaktewater. Iets 
noordelijker van het plangebied grenst het perceel van de boomgaard aan de Voer. Dit is 
een stromende (watervoerende) watergang; 

 in de fruitboomgaard zijn op dit moment vier hoogstam pruimenbomen aanwezig. Dit aan-
tal is zeer beperkt van omvang en heeft volgens de teler enkel GAP-certificering als re-
den. De mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst hoogstam kersenbomen worden aan-
geplant in de boomgaard. Van concrete initiatieven daartoe is niets gebleken. 

 

3. WETENSCHAPPELIJK INZICHT 
 

3.1 Gezondheidseffecten 
 
Beoordeling van gezondheidsrisico’s vindt plaats aan de hand van gegevens met resultaten 
van proefdierstudies of andere testsystemen. Daaruit zijn zogenaamde waarden voor de Ac-
ceptable Exposure Level (AEL) en Acceptable Daily Intake (ADI) afgeleid. Bij de afleiding 
wordt rekening gehouden met toxiciteit van metabolieten en wordt met een veiligheidsfactor 
100 gewerkt. Deze veiligheidsfactor is opgebouwd uit een factor 10 voor onzekerheden rond 
dierproeven en een factor 10 om rekening te houden met extra gevoelige mensen (kinderen 
en zwangere vrouwen). 
 
  

                                                 
1 http://www.ctgb.nl/toelatingen   
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3.2 Blootstellingsroutes 
 
De blootstellingsroutes en bronnen zijn bij pesticiden goed in kaart gebracht door de Ge-
zondheidsraad (2014). De belangrijkste bronnen zijn: 
 huidblootstelling (dermaal) 
 luchtwegblootstelling (inhalatoir)  
 spijsverteringsblootstelling (oraal) 
 
Veel pesticiden worden door de huid heen opgenomen in het lichaam. Huidblootstelling kan 
optreden door druppeldrift (directe blootstelling) of aanraking van oppervlakten waarop pesti-
ciden terecht zijn gekomen (indirecte blootstelling, via herbetreding van gebied met spuitde-
positie buiten de boomgaard of insleep van middel naar de woning).  
Blootstelling via de lucht gebeurt door inademing van druppeldrift en vluchtig verbindingen 
(direct) of kleine stofdeeltjes waarop pesticiden aanwezig zijn (indirect). Door consumptie 
van gewassen, eigen teelt of gekocht, kunnen resten pesticiden het lichaam binnenkomen. 
Voor jonge kinderen kan ook, bij spelen in de (speel)tuin sprake zijn van blootstelling via het 
in de mond stoppen van voorwerpen of de eigen hand.  
 
De directe dermale expositieroute is maatgevend voor de acute blootstelling. Voor de lange 
termijn blootstelling is dit de indirecte dermale route. Uit alle literatuuronderzoeken over dit 
onderwerp blijkt dat blootstelling via inhalatie van druppels (in diameter kleiner dan 10 mi-
cron) van ondergeschikt belang is. Dit komt overeen met de verwachting2, aangezien deze 
fractie qua massa en daarmee werkzame stof verwaarloosbaar klein is.  
 
Een piekmoment waarbij relatief grote hoeveelheden pesticide in de omgeving van omstan-
ders en omwonende gebracht wordt, is tijdens bespuitingen door de agrariër. In dit geval kan 
directe blootstelling plaatsvinden. Ook voor het plangebied vormt het spuiten van gewasbe-
schermingsmiddelen een risicomoment. De omvang van het risico wordt naast de toxiciteit 
van het middel gevormd door de mate van drift. Drift is afhankelijk van diverse factoren, zo-
als: 
1. De aanwezigheid van bedekking (kleding) op het lichaam. 
2. Vakbekwaamheid van de toepasser. 
3. Meteorologische omstandigheden, waarbij o.a. windrichting, windsnelheid, temperatuur en 

relatieve luchtvochtigheid een rol speelt. 
4. Neerwaarts gericht spuiten of zijwaarts en opwaarts. 
5. Gewaskenmerken, waarbij o.a. ontwikkelingsfase en hoogte een rol speelt. 
6. Gebruikte apparatuur, waarbij o.a. type spuit en spuitdop, plaatsing spuitdop, gebruik 

luchtondersteuning en rijsnelheid een rol speelt. 
7. Chemische en toxische eigenschappen van de werkzame stof en de spuitmix die wordt 

gebruikt (hulpstof, meststof, ander pesticide). 
 
De variabelen 1 t/m 4 zijn meer algemeen van aard en variabelen 5 t/m 7 zijn meer ge-
valspecifiek. 
 

                                                 
2 Pesticides: Health, safety and Environment, Edition 2, Graham Matthews, 13 januari 2016, zie p. 261 Inhalation 
exposure 
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Afhankelijk van de risicogroep (jong/oud, zwanger/ziek enz.) kan eenzelfde blootstelling an-
dere gezondheidskundige effecten veroorzaken.  
 

3.3 PRI 
 
“Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen”. J.C. van 
de Zande en M. Wenneker. Plant Research International, Rapport 609, maart 2015. 
 
In genoemd PRI rapport zijn de resultaten beschreven van onderzoek naar de benodigde 
afstand tot omstanders en omwonenden vanwege blootstellingsrisico door drift. Dat is ge-
beurd door de driftdepositie en de drift naar de lucht op verschillende afstanden tussen de 
5 m en 50 m vanaf de buitenste bomenrij te bepalen. Op grond van de berekende drift is de 
huidblootstelling, de inhalatieblootstelling en de secundaire blootstelling (door contact met 
besmette plekken) voor diverse veelgebruikte werkzame stoffen in de fruitteelt beoordeeld. 
Daaruit volgde dat vooral de werkzame stof Captan de zwaarste beperkingen oplegt en 
daarmee meest kritisch is. Deze beperking werd veroorzaakt door overschrijding van de cri-
teria voor huidblootstelling. Voor inhalatieblootstelling en secundaire blootstelling kon op 5 m 
van de gewasrand voor de onderzochte gewasbeschermingsmiddelen geen overschrijding 

van de blootstellingsrisico’s vastgesteld worden. Voor de inhalatieblootstelling is de werkza-
me stof Clofentezin maatgevend (zie bijlage II, blz. 58 van het PRI rapport). 
 

N.B. Bespuitingen met Captan (fungicide) tegen schurft vinden veelvuldig plaats, soms zelfs wekelijks. 
Gezien de hoge frequentie van gebruik van fungiciden ten opzichte van insecticiden is het risico voor 
blootstelling van middelen op basis van Captan dus hoger als van andere middelen. Een andere reden 
die het risico verhoogt is dat middelen met Captan ook in het voor- en najaar mogen worden gebruikt, als 
de fruitbomen nog kaal zijn en er meer drift optreedt. 

 
Opgemerkt wordt dat PRI het blootstellingsrisico bepaalt uitgaande van een enkele bespui-
ting. De frequentie van het middelengebruik is daarmee niet relevant.  
 

3.4 Ontwikkelingen 
 

3.4.1 Onderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden 
 
De Gezondheidsraad (2014) concludeert dat weinig bekend is over blootstelling van omwo-
nenden aan bestrijdingsmiddelen in Nederland. Zowel de Gezondheidsraad als de overheid 
(Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023) stellen vast dat tot nu toe bij de 
toelatingsprocedure van bestrijdingsmiddelen, alleen de blootstelling van omwonenden van 
kassen is ingeschat. Voor alle andere omwonenden is aangenomen dat de beoordeling van 
de risico's voor met name toepassers en omstanders, voldoende 'worst case' zijn om het 
risico voor omwonenden af te dekken. Die aanname zal worden getoetst binnen het Onder-
zoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO). Het onderzoek wordt in opdracht van 
het RIVM uitgevoerd.  
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In eerste instantie wordt op meerdere locaties met bollenteelt in Noord-Holland en Zuid-
Holland gemeten of bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in de lucht en in huisstof bij mensen 
thuis en in urine. Deze blootstelling wordt vergeleken met de verspreiding vanuit bespuitin-
gen op nabije percelen. De meetresultaten worden gebruikt om rekenmodellen te maken 
waarmee ook voor andere situaties (bijvoorbeeld bij verschillende weersomstandigheden en 
afstanden) voorspellingen gedaan kunnen worden.  
 
Het lopende onderzoek houdt in dat in 2016 en 2017 veel metingen worden verricht. De re-
sultaten van de blootstelling van omwonenden rondom bloembollenvelden geven een beeld 
van de blootstelling, maar niet van de gezondheid. De resultaten zelf worden niet voor 2018 
gepubliceerd. Aan de hand van de uitkomsten en ervaringen, kan worden bezien welk aan-
vullend onderzoek nodig is voor de fruitteelt, in een volgende fase. 
 

3.4.2 Browse project 
 
Momenteel werkt men in Europa aan een model, het zogenaamde Browse project, waarmee 
de driftwaarden tussen verschillende Europese landen met verschillende windsnelheden 
vergeleken kunnen worden. Er is een proefversie van het model beschikbaar voor weten-
schappelijke beoordeling, maar die versie is nadrukkelijk nog niet geschikt voor gebruik.  
 
Nederland heeft ten opzichte van de andere Europese landen een relatief hoge windsnel-
heid, behalve ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daardoor is de kans op 
verspreiding door de wind (drift) groter. Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden (Ctgb) maakt tot nu toe bij de beoordeling van toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen gebruik van eigen driftwaarden en van beoordelingen uitgevoerd door Vere-
nigd Koninkrijk of Ierland (zie voor toelating ook bijlage 3). 
 

4. KENMERKEN VAN HET GEVAL 
 

4.1 Inleiding 
 
Voor de uitwerking van het locatiespecifieke onderzoek wordt gebruikgemaakt van het hier-
voor genoemd wetenschappelijk rapport van PRI 2015 in Wageningen (dit rapport is inte-
graal aan de toelichting van het bestemmingsplan toegevoegd). Dit rapport geeft op basis 
van de meest recente wetenschappelijke inzichten een inschatting van de mate van drift-
blootstelling bij bespuiting van fruitbomen. Aan de hand van de toegelaten gewasbescher-
mingsmiddelen in de fruitteelt is nagegaan welk middel de maatgevende werkzame stof be-
vat qua toxiciteit in relatie tot toegestane dosering.  
 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten die in het PRI onderzoek zijn gehanteerd verge-
leken met die van de situatie in de omgeving van het plangebied. Daar waar er verschillen 
zijn, is aangeven wat het effect daarvan is op de conclusies die in het PRI onderzoeksrapport 
worden getrokken. 
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Voor zover door de gebruiker van het westelijk de aangrenzende agrarische perceel geen of 
onvoldoende informatie is verstrekt over de feitelijke situatie, is een worst case benadering 
aangehouden door voor de vergelijking uit te gaan van de meest ongunstigste praktijksitua-
tie. Bij de interpretatie van de verschillen is onder meer gebruikgemaakt van het document 
“Driftarme Spuitdoppen, de nevel trekt op”, Technische Commissie Techniekbeoordeling, 
versie 19 feb 2016. 
 

4.2 Algemene variabelen 
 

4.2.1 Kleding 
 
In het onderzoeksrapport van PRI (2015) is een onbedekt lichaam als uitgangspunt aange-
houden. Dit is een worst case situatie ten opzichte van wat verwacht mag worden hoe de 
mensen binnen het plangebied gekleed zullen gaan. Geschat wordt dat er daardoor sprake 
is van een overschatting van de dermale blootstelling. 
Ondanks dat geen sprake zal zijn van een onbedekt lichaam, is hiervoor niet gecorrigeerd. 
De reden daarvan is dat op deze manier rekening wordt gehouden met het mogelijk door-
dringen van gewasbeschermingsmiddel in de lichte zomerkleding. Als gevolg daarvan zou 
alsnog huidblootstelling kunnen optreden. 
 

4.2.2 Ademvolume 
 
Voor het inhalatierisico wordt in de risicobeoordeling uitgegaan van een bepaalde belasting 
die ontstaat door een concentratie van de actieve stof in de lucht en een bepaalde inname 
hiervan door inademen. PRI gaat ervan uit dat een persoon bij rustige belasting 1,25 m3/uur 
lucht inademt. Dit is gezien de functies die het plan mogelijk maakt een goed uitgangspunt 
en is een correctie overbodig.  
 
Wel is aangehouden dat de bewoners langer dan 1 minuut aan drift blootgesteld kunnen 
worden in geval van bespuiting van het naastgelegen perceel. Langer verblijf in de tuin kan 
tot een hogere blootstelling leiden. De rijrichting tijdens bespuiting (nagenoeg parallel aan de 
westelijke plangrens) en de rijsnelheid waarmee dat gebeurt bepaalt de tijdsduur waarin 
blootstelling mogelijk is. De passage die het dichtstbij plaatsvinden hebben het grootste ef-
fect op de blootstelling. Alle andere passages dragen minder bij. 
Bij een conservatieve aanname dat gedurende 3 uur blootstelling mogelijk is en niet 1 minuut 
waar PRI vanuit gaat, bedraagt de correctiefactor 180 (3 x 60 / 1).  
 

4.2.3 Vakbekwaamheid van de toepasser 
 
Toepassers van gewasbeschermingsmiddelen dienen in het bezit te zijn van een gewasbe-
scherminglicentie (spuitlicentie) die afgegeven wordt door Bureau Erkenningen. Aangeno-
men wordt dat er op dit punt geen wezenlijke verschillen zijn tussen de omstandigheden tij-
dens onderzoek en de praktijk op het aangrenzende perceel. 
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4.2.4 Meteorologie 
 
Windrichting 
Wat betreft windrichting is door PRI uit te gaan van 100% meewindomstandigheden, hetgeen 
worst case is voor de blootstelling. Om die reden is geen correctie nodig.  
De windrichting zelf is overigens niet van invloed op de hoeveelheid drift. 
 
Windsnelheid 
Van alle meteorologische parameters heeft de windsnelheid de grootste impact op de drift. 
Spuiten bij een hogere windsnelheid leidt tot meer drift en verspreiding van drift over grotere 
afstand (RIZA rapport-2001.0083). 
De windsnelheid tijdens het onderzoek van PRI bedroeg voor de kale boom situatie gemid-
deld op 1 m boven boomhoogte 3,2 m/s en maximaal 5 m/s. De maximale windsnelheid4 
vormt tevens de begrenzing waarop gewasbeschermingsmiddelen mogen worden toegepast. 
Voor hogere (gemiddelde) windsnelheden hoeft niet extra gecorrigeerd te worden, omdat in 
de algemene correctiefactor (10) die in de PRI onderzoeksmethode gehanteerd wordt, al 
rekening is gehouden met een opwaardering van de gemiddelde windsnelheid naar de 
maximaal toegestane windsnelheid (windkracht 3, is 5 m/s) voor toepassing. Dat is gedaan 
door te vermenigvuldigen met een factor 2 (PRI 2015, bladzijde 15). 
Op grond daarvan wordt het PRI onderzoek representatief geacht voor de praktijksituatie in 
de omgeving van het plangebied. In dat verband is niet met een (aanvullende) correctie ge-
werkt voor de windsnelheid. 
 
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
De luchttemperatuur is van invloed op het vervluchtigen van (volatiele) gewasbescher-
mingsmiddel. Daardoor kan de inhalatoire blootstelling toenemen bij hogere temperaturen. 
 
Voor druppeldrift geldt dat lage temperaturen in combinatie met lage windsnelheden op korte 
afstanden (tot 5 m) hogere dermale exposities geeft dan in andere gevallen.  
Hogere temperaturen (vanaf 25 ºC) en lage relatieve luchtvochtigheid daarentegen kunnen 
er voor zorgen dat grote druppels door verdamping in omvang afnemen en daardoor fijner 
worden (zie par. 4.4.1 van dit rapport). De afstand waarover de drift zich kan verspreiden 
neemt daardoor toe.  
De invloed van de luchtvochtigheid op de drift is overigens nog niet geheel wetenschappelijk 
duidelijk.  
 
De PRI metingen zijn verricht in april (kale boom), mei en oktober. Deze maanden komen 
overeen met de gemiddelde situatie tijdens het spuitseizoen. In dat opzicht is de verwachting 
dat verschillen in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid tussen de PRI metingen en de 
omgeving van het plangebied geen rol van betekenis spelen. Om die reden is voor deze pa-
rameters geen correctiefactor toegepast bij de vertaling van de blootstelling naar lokale om-
standigheden.  
 
  

                                                 
3 http://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/1937/riza_2001_008_een_literatuurstudie_naar_driftbeperking.pdf  
4 Op spuitdophoogte, Activiteitenbesluit artikel 3.83, lid 6 
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4.2.5 Spuitrichting 
 
Er is geen verschil in bespuitingen tussen het PRI onderzoek en de lokale praktijksituatie, 
want in beide gevallen is en wordt er zij- en opwaarts gericht gespoten.  

4.3 Gewaskenmerken 
 
Het PRI is voor de gewassituatie uitgegaan van twee situaties, namelijk voor de kale boom 
en een boom vol in blad. De kale boom vormt de worst case situatie. Er is gemeten in een 
appelboomgaard, waarvan de bomen op dat moment een hoogte hadden van ca. 2,25 - 
2,5 m en de rijen 3 m uit elkaar stonden. Wat betreft gewaskenmerken is het PRI onderzoek 
goed bruikbaar voor de lokale situatie, zij het dat gecorrigeerd zal moeten worden voor de 
spuithoogte, zie daarvoor par. 4.4.4 van dit rapport.  
 
Uit het locatiebezoek en luchtfoto’s is gebleken dat de boomrijen nagenoeg parallel aan de 
westelijke plangrens liggen (hoek van ca 15 graden). Er is dus geen sprake van een kopak-
ker ter hoogte van het plangebied, wat gunstig is omdat de rijen bomen de wind breken en 
deels zelf drift reduceren. De situatie in de fruitboomgaard valt wat betreft windrichting daar-
mee binnen de begrenzingen die in het PRI onderzoek zijn aangehouden (10 graden 

 8 graden ten opzichte van de lijn loodrecht op de bomenrij).  
 
Andere gewaskenmerken die van belang kunnen zijn voor de drift, zoals leeftijd van de bo-
men of uitval, zijn vergelijkbaar met de omstandigheden in het PRI onderzoek of niet aan de 
orde.  
 

4.4 Gebruikte apparatuur 
 
De gebruikte apparatuur is in hoge mate van invloed op de drift. Relevante factoren daarbij 
zijn: 
1. druppelgrootte 
2. spuitdruk 
3. rijsnelheid 
4. spuit(boom)hoogte 
5. spuitvolume 
6. drift-reducerende spuittechniek 
 
De druppelgrootte is de invloedrijkste factor voor de (hoeveelheid) drift en deze wordt wat 
betreft apparatuur bepaald door: 
 type spuitdop/dopgrootte 
 spuitdruk 
 
Druppels met een diameter kleiner dan 200 micron kunnen gemakkelijk verwaaien. Doppen 
die een hoog percentage druppels van genoemde fractie geven veroorzaken meer drift. Al-
gemeen geldt dat kleinere doppen of dopopeningen en een hogere spuitdruk een groter 
driftpotentieel hebben. 
 
  



 
 
  - 14 - 21620232.R01 
  definitief 

 

Zoals in paragraaf 4.2.4 gemeld vormt de windsnelheid de belangrijkste meteorologische 
factor voor drift. De windsnelheid neemt toe met de hoogte en daardoor neemt de kans op 
drift toe als op grotere hoogte wordt gespoten. Ook de rijsnelheid (bij veldbespuitingen) is om 
die reden van belang, omdat hoger rijsnelheden wervels achter de tractor/spuitapparatuur 
veroorzaken waardoor de druppels hoger in de lucht kunnen komen.  
 

4.4.1 Druppelgrootte 
 
Driftarme doppen geven meer grove druppels, die zwaarder zijn en minder snel verwaaien 
(dus tot minder drift leiden). Kleinere druppels leveren meer drift op, omdat ze gevoeliger zijn 
voor verwaaiing. De druppelgrootte wordt bepaald door het type dop in combinatie met de 
spuitdruk. De keuze voor een bepaalde druppelgrootte heeft te maken met het soort gewas-
beschermingsmiddel en het gewas dat gespoten wordt in verband met de te behalen dek-
kingsgraad. Fijnere druppels maken in het algemeen beter contact met het gewas, wat ove-
rigens niet altijd nodig is voor de werking van het middel. 
 
De vormgeving van de spuitdop bepaalt de grootte van de druppels die ontstaan. Een veel-
gebruikt classificatieschema5 voor druppelgrootte of druppelklasse is:  
 zeer fijn (mist, vooral gebruik in kassen)  
 fijn  
 middel  
 grof 
 
Doptype, druk en spuitvolume bepalen de klasse. Een indicatie over driftpotentie vormt de 
fijne fractie aan druppels die ontstaan. Daarbij wordt gekeken naar het percentage druppels 
kleiner dan 100 tot 200 micron die in de spuitwaaier voorkomen6.  
 
In het PRI onderzoek (blz. 7) is vermeld dat een Munkhof dwarsboomspuit uitgerust met Al-
buz ATR lila werveldoppen is gebruikt voor de referentiesituatie (zonder driftreductie). De 
gebruikte doppen leveren over het gehele drukbereik een zeer fijne tot fijne spray7. Daarmee 
is het volumeprocent fijne fractie groot (meer dan 90% v/v is kleiner dan 200 micron) en 
worst case wat betreft druppelgrootte. Om die reden is geen correctie nodig. 
 

4.4.2 Spuitdruk 
 
De benodigde spuitdruk wordt mede bepaald door de rijsnelheid, gewenste afgifte, onderlin-
ge dopafstand en dopgrootte. De rijsnelheid komt in paragrafen 5.4.3 aan bod.  
De gewenste afgifte is wat betreft gewasbeschermingsmiddel beperkt door toepassingsvoor-
schriften. De hoeveelheid water en hulpstoffen die wordt gebruikt is onder andere afhankelijk 
van de gewenste druppelgrootte, zie de vorige paragraaf. 

                                                 
5 A system for classifying hydraulic nozzles and other atomisers into categories of spray quality, S.J. Doble, G.A. 
Matthews, I. Rutherford, E.S.E. Southcombe, Proceedings British Crop protection Conference – Weeds 9A-5, 
1985 
6 Effectiviteit van additieven en adjuvantia op de efficiëntie van spuittoepassingen van gewasbeschermingsmidde-
len, ir. P. Spanoghe, Universiteit Gent, juni 2005.  
7 Spray drift and bystander risk from fruit crop spraying, J.C. van de Zande, M.C. Butler Ellis, M. Wenneker, P.J. 
Walklate and M. Hennedy, Aspects of Applied Biology 122, 2014 International Advances in Pesticide Application 
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Een kleinere onderlinge dopafstand verlaagt doorgaans de spuitdruk en daarmee de kans op 
drift.  
Het gebruik van een kleine dopopening leidt in de regel tot een hoge spuitdruk. Bij een grote-
re dopopening is de spuitdruk lager.  
 
Algemeen geldt dat een hogere spuitdruk nadelig is voor de drift indien tevens wordt gewerkt 
met veel kleine spuitdoppen. Het onderzoek van het PRI is uitgevoerd met een spuitdruk van 
7 bar. Deze is lager dan de bovenwaarde van de spuitdruk die door de teler is opgegeven, te 
weten 8 bar. Om die reden bestaat de mogelijkheid dat de dermale blootstelling in een 
worstcase situatie hoger kan zijn.  
Op basis van vuistregels en empirie8 kan aangehouden worden dat een tweemaal hogere 
druk een bijna tweemaal hoger percentage druppels met een grootte kleiner dan 200 micron 
geeft. Ondanks dat er geen sprake is van een lineair verband, is toch een verhoging van de 
PRI uitkomsten met een factor 1,14 (8/7) aangehouden.  
 

4.4.3 Rijsnelheid 
 
Driftarme spuitdoppen in Nederland (TCT doppenlijst) worden officieel getest en goedge-
keurd voor rijsnelheden van 3-9 km/uur, waarbij de voor bespuiting beste resultaten verkre-
gen worden. Onderzoek laat zien dat de drift bij gelijkblijvende spuitdruk (door aanpassing 
van het spuitvolume c.q. de watergift of de keuze voor grotere dopopeningen) toch toeneemt 
met een oplopende rijsnelheid. Uit metingen bij veldbespuitingen blijkt dat bij een verhoging 
van de rijsnelheid met 6 km/u de drift niet evenredig, maar met ca. 20% toeneemt. 
 
In de praktijk wordt door de teler een rijsnelheid tussen 6 en 7 km/uur aangehouden, zoals in 
90% van de praktijksituaties wordt gedaan. In het PRI onderzoek is tijdens de metingen ge-
werkt met een rijsnelheid van 6,5 km/uur (J. v.d. Zande, pers.med.)9. Aangezien de rijsnel-
heid nagenoeg vergelijkbaar is en de procentuele toename van de drift gering, is geen cor-
rectie nodig.  
 

4.4.4 Spuit(boom)hoogte 
 
Door gebruik van een hogere spuitboom of door hoger geplaatste spuitdoppen ontstaat er 
meer drift. Het omgekeerde is ook het geval. Uit meetgegevens in Nederland en Engeland, 
die via het Browse-project beschikbaar zijn, is af te leiden dat een verdubbeling van de 
spuithoogte ca. 65% (factor 1,65) meer drift oplevert. 
 
In het onderzoek van PRI is, gelet op de hoogte van de fruitbomen, gewerkt met een spuit-
boom van 2 tot 2,5 m. Exacte gegevens daarover ontbreken. De hoogste spuitdop op de 
spuit die momenteel in de aangrenzende fruitboomgaard wordt gebruikt bedraagt circa 3 m. 
 
  

                                                 
8 Op basis van beperkt en divers wetenschappelijk onderzoek naar het druppelspectrum van nozzels bij verschil-
lende druk (o.a. Effect of nozzle type, size and pressure on spray droplet characteristics, D. Nuyttens, K. Baetens, 
M. De Schampheleire, B. Sonck, Biosystems Engineering 97 (2007) p. 333-345) 
9 Risk estimation of bystander and residential exposure from orchard spraying based on measured spray drift 
data, J.C. van de Zande, M. Wenneker, and J.M.G.P. Michielsen, International Advances in Pesticide Application, 
Aspects of Applied Biology 99, 2010 
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Een indicatie van het effect van spuithoogte kan verkregen worden door te kijken naar on-
derzoek dat is uitgevoerd in kwekerijen voor hoge laanbomen (6 m)10. Voor de bespuiting 
van deze hoge bomen met gewasbeschermingsmiddelen wordt van hetzelfde type spuit-
techniek gebruikgemaakt als in de fruitteelt. Een voor drift belangrijk verschil is de boomvorm 
en -hoogte. In onderzoek voor boomkwekerijen wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen 
spillen (< 2,5 m), opzetters (2,5-5 m) en hoge bomen (> 5m). Dit blijkt ook uit grafieken voor 
de drift naar de lucht waarbij de meethoogte is uitgezet, zie bijlage 6. Een grafiek voor de 
drift naar de lucht vanuit een fruitboomgaard heeft grote gelijkenis met die van opzetters. Op 
basis daarvan is een schatting gemaakt van het verschil in drift tussen reguliere fruitbomen 
(2,5 tot 4 m) en hoogstam fruitbomen (5 tot 6 m).  
 
Gemiddeld over de luchtlaag tot 6 m hoogte is de drift bij bespuiting van opzetters 2,4% en 
hoge bomen 3,6% op 7,5 meter vanaf de laatste bomenrij. Dit betekent dat de drift voor hoge 
bomen een factor 1,5 (3,6/2,4) hoger is dan voor opzetters. Dit is in lijn met het hiervoor ge-
noemde resultaat uit het Browse-project. In analogie voor fruitbomen kan deze factor als 
schatting aangehouden worden. Vanwege onzekerheden is als correctiefactor voor het ver-
schil in spuithoogte 2 gehanteerd.  
 

4.4.5 Spuitvolume 
 
Door PRI is gemeten tijdens een spuitvolume van 200 l/ha.  
 
Enkel een verhoging van het spuitvolume door verhoging van de druk zal leiden tot een ver-
hoging van het risico op drift. Maar een verhoging van het spuitvolume gaat in de praktijk 
gepaard met andere wijzigingen die de driftverhoging weer teniet doen. Zoals het gebruik 
van meer of andere spuitdoppen (die grotere druppels geven) of door een lagere rijsnelheid 
aan te houden. Uit studies in het kader van het Browse project11 blijkt dat de afstand van de 
spuitdoppen onderling geen fundamentele parameter is die drift beïnvloedt  
Het spuitvolume is daardoor, naast andere eerder beschreven factoren, van ondergeschikt 
belang voor het driftpercentage. Om deze reden is voor het spuitvolume geen afzonderlijke 
correctiefactor toegepast.  
 

4.4.6 Drift-reducerende spuittechniek 
 
Door de teler is aangegeven op het aangrenzende perceel geen gebruik te maken van drift-
reducerende spuittechnieken voor zover het de bespuiting van de fruitbomen betreft. Voor 
het spuiten van onkruidbestrijdingsmiddelen wordt een veldspuit met kappen gebruikt. 
 
Om die reden zijn de resultaten voor de standaard spuit (geen driftreductie) uit het PRI-
rapport gebruikt.  
  

                                                 
10 ‘Driftblootstelling van omwonenden door bespuitingen in de laanboomteelt – situatie Bonegraafseweg te Och-
ten’, J.C. van de Zande, H. Stallinga en J.M.G.P. Michielsen. Plant Research International, Rapport 604, decem-
ber 2014. 
11 Zie tabel 9 van Appendix 7 (Work Package 3: Models of exposure to agricultural pesticides  for bystanders and 
residents) 
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4.5 Gebruikte gewasbeschermingsmiddelen 
 
De algemeen veelvuldig in de fruitteelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zijn in para-
graaf 3.2 vermeld. Per middel verschilt het gehalte aan werkzame of actieve stof en daardoor 
ook de toedieningshoeveelheid per hectare. Aangezien het de fruitteler vrij staat alle voor 
betreffende teelt toegelaten middelen te gebruiken, is het minder zinvol te kijken naar uitslui-
tend het huidige specifiek gebruik. Gebruikelijk is het om een worst case benadering aan te 
houden die uitgaat van de qua toxiciteit meest risicovolle werkzame stof die in de fruitteelt 
toegelaten is. Dit is ook in het PRI onderzoek zo gedaan. 
 
Captan is voor de gezondheid het maatgevende gewasbeschermingsmiddel. Deze werkza-
me stof is aanwezig in de in tabel 1 genoemde toegelaten gewasbeschermingsmiddelen (si-
tuatie t/m 22 juni 2016).  
 
Tabel 1 Overzicht van Captan houdende gewasbeschermingsmiddelen 
Soort gewasbeschermingsmid-
del in de fruitteelt 

Naam middel Werkzame 
stof 

Gebruikt in teelt van

Fungicide (water dispergeerbaar 
genulaat) 
 

Captan 80 WG Captan (80%) Appels en peren in volblad 
situatie 

Fungicide (granulaat of korrel) 
 

Captosan spuitkorrel 80 
WG 

Captan (80%) Appels en peren 

Fungicide (suspensie concen-
traat) 
 

Captosan 500 SC Captan (50%) Appels en peren 

Fungicide (suspensie concen-
traat) 
 

Merpan Flowable Captan (50%) Appels en peren 

Fungicide (granulaat of korrel) 
 

Merpan Spuitkorrel Captan (80%) Appels en peren 

Fungicide (water dispergeerbaar 
genulaat) 
 

Malvin WG Captan (80%) Appels en peren in volblad 
situatie 

Fungicide (granulaat of korrel) 
 

Pro-Captan 80% WG Captan (80%) Appels en peren 

Fungicide (suspensie concen-
traat) 

Captor SC Captan (50%) Bloembollen en bolbloemen 

 
In het rapport PRI 2015 is uitgegaan van de maximaal toegestane dosering, te weten 
2,5 kg/ha, waarmee de toegediende hoeveelheid werkzame stof Captan 200 mg/m² be-
draagt. Met deze werkzame stof heeft het PRI de aan te houden afstanden voor verschillen-
de situaties berekend. 
 
De spuitoplossing kan naast een hulpstof en/of meststof bestaan uit meer dan een gewasbe-
schermingsmiddel. Als er meer gewasbeschermingsmiddelen tegelijkertijd worden gedo-
seerd, zijn er meer of hogere concentraties werkzame stoffen in de drift aanwezig. Door PRI 
(2015) is in haar beoordeling enkel gekeken naar een werkzame stof (in de maximaal toege-
stane dosering) in de spuitoplossing. 
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De European Food and Safety Agency (2013) heeft geconcludeerd dat de gezondheidsrisi-
co’s vanwege gelijktijdige blootstelling aan meerdere gewasbeschermingsmiddelen gering is, 
omdat er geen bewijs is dat bepaalde werkzame stoffen elkaar versterken. Het wordt aan-
nemelijk geacht dat chemische stoffen die verschillen in werkingsmechanisme elkaar niet 
beïnvloeden en elkaar enkel versterken als het werkingsprincipe gelijk is. Op dit punt vindt 
momenteel verder wetenschappelijk onderzoek plaats en is sprake van een leemte in de 
kennis. Om die reden is geen correctiefactor toegepast, omdat onduidelijk is hoe hoog die 
zou moeten zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat in de beoordeling van gezondheidsrisico’s 
reeds een veiligheidsfactor 100 wordt gehanteerd, zie paragraaf 3.1. 
 
Wel wordt opgemerkt dat het niet gebruikelijk of zelfs zeer uitzonderlijk is, dat meerdere ge-
wasbeschermingsmiddelen met dezelfde werkzame stof of stoffen tegelijkertijd worden ver-
spoten. Dit ondanks dat het wettelijk toelaatbaar is meerdere middelen met dezelfde werk-
zame stof gelijktijdig toe te passen. Voor de middelen die de werkzame stof Captan bevatten 
zijn daarover in de wettelijke gebruiksvoorschriften namelijk geen restricties opgenomen.  
 

4.6 Eigenschappen werkzame stof 
 
De stof Captan komt niet voor op de lijst van Zeer Zorgzame Stoffen (ZZS-lijst) of op de lijst 
Carcinogeen Mutageen en Reprotoxische (CMR-lijst, categorie A1 en 1B). Door de World 
Health Organization is Captan geclassificeerd als stof waarvan het onwaarschijnlijk is dat er 
acuut gevaar bestaat bij normaal gebruik12. 
 

4.7 Driftreducerende voorzieningen overdrachtsgebied 
 
Binnen het plangebied zijn wintergroene windhagen voorzien en daarbuiten houtwallen van 
4 m hoog. Een groenblijvende windhaag (of een houtwal of een constructie met een verge-
lijkbare filtrerende werking) heeft gemiddeld 97% driftreductie over een hoogte van 0 tot 4 m 
en gemiddeld 90% over een hoogte van 3 tot 6 m, zoals vermeld in en onder tabel 14 van 
het PRI-rapport. Daar waar in het PRI rapport wordt gesproken over dubbele windhagen be-
treft het in alle gevallen niet wintergroene windhagen die elk een lagere driftreductie hebben, 
van 83% gemiddeld over 0-4 m en 70% gemiddeld over een hoogte van 3 tot 6 m).  
Om die reden wordt er met de voorziene dubbele groenblijvende windhagen meer driftreduc-
tie bereikt als met de dubbele windhagen in het PRI rapport. Vandaar dat voor de dubbele 
windhagen bij de westelijke plangrens uitgegaan dient te worden van de gegevens uit het 
PRI-rapport voor de situatie met een wintergroene windhaag en moet een correctie voor ex-
tra reductie die plaatsvindt voor de tweede wintergroene haag. Dat laatste moet gebeuren 
door vermenigvuldiging met een factor 0,03 ((100-97)/100)13. 
 
Voor de enkelvoudige wintergroene windhagen (deels langs de noord- en zuidelijke 
plangrens) en de houtwallen is geen correctie op de PRI waarden nodig en kan uitgegaan 
worden van desbetreffende tabellen.  
 

                                                 
12 The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 2000-2002, IPSC 
(01.5) 
13 De windhagen bevinden zich in het traject tussen 0 en 4 m hoogte 
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5. BEOORDELING BLOOTSTELLINGSRISICO’S EN GEZONDHEIDSEFFECTEN 
 

5.1 Luchtwegblootstelling (inhalatoir) 
 
In paragraaf 4.2.2 is aangegeven welke correctiefactoren gehanteerd worden op de door PRI 
2015 berekende en in tabel 11 gepresenteerde inhalatieblootstelling in de kale boom situatie. 
Er wordt gecorrigeerd voor de blootstellingsduur (x 180) om tot een worst case benadering 
voor het plangebied te komen.  
 
Als de resultaten voor blootstelling aan Captan en Clofentezin (hoogste % invulling AEL, zie 
bijlage II, blz. 58 van het PRI-rapport) via inhalatie met een factor 180 vermenigvuldigd wor-
den, dan blijven de percentages nog steeds ruim (voor de standaard spuit) onder de grens 
van het 100% inhalatoire blootstellingseindpunt. Dit terwijl er geen rekening wordt gehouden 
met driftreductie vanwege de aan te leggen windhagen en/of houtwallen. 
Op basis daarvan kan gesteld worden dat inhalatieblootstelling ook in dit specifieke geval 
niet tot een relevant gezondheidsrisico leidt.  
 

5.2 Huidblootstelling (dermaal) 
 
Door PRI is gekeken naar de dermale blootstelling via direct en indirect contact.  
 
Direct contact 
In tabel 1714 van PRI (2015) is gepresenteerd wat het blootstellingsrisico van Captan is wan-
neer er een volblad c.q. groenblijvende windhaag (of een houtwal of een constructie met een 
vergelijkbare filtrerende werking) op de perceelsgrens aanwezig is. De voor het plangebied 
relevante percentages voor de invulling van het dermale blootstellingseindpunt zijn voor de 
eerste 30 m vanaf de perceelgrens vermeld in de kolom “stand” van tabel 17 PRI (2015). 
Betreffende percentages zijn weergegeven in tabel 2.  
 
In tabel 2 is tevens aangegeven wat de percentages voor het specifieke geval zijn, na cor-
rectie voor afwijkingen t.o.v. het PRI rapport met de hiervoor beschreven factoren. Er moet 
een correctie worden toegepast op het PRI rapport vanwege mogelijke effecten door afwij-
kingen in spuithoogte (x 2) en spuitdruk (x 1,14) om tot een conservatieve benadering te ko-
men voor de onderzoekslocatie. In totaal bedraagt de correctiefactor 2,28 (= 2 x 1,14). 
 
Tabel 2 AEL voor Captan in kale boomsituatie en (enkele) volblad windhaag 

Afstand 0-3m 3-6m Cor.factor 0-3m 3-6m 

stand stand stand gecor. stand gecor. 

5 215 198 2,28 490 451 

10 108 116 2,28 246 264 

15 55 68 2,28 125 155 

20 28 40 2,28 64 91 

25 14 23 2,28 32 52 

30 7 14 2,28 16 32 

                                                 
14 de percentages op 5 m afstand zijn opgenomen in bijlage 1 van het PRI rapport 
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Aanvullend moet gecorrigeerd worden voor de extra wintergroene windhaag (x 0,03) langs 
de westzijde van het plangebied. Een en ander conform de beschreven methode voor een 
tweede (kale) windhaag op 4 m afstand van elkaar (zie blz. 25 van het PRI rapport). De cor-
rectiefactor komt daarmee op 0,07 (2,28 x 0,03). 
 
Tabel 3 AEL voor Captan in kale boomsituatie en een dubbele volblad windhaag 

Afstand 0-3m 3-6m Cor.factor 0-3m 3-6m 

stand stand stand gecor. stand gecor. 

5 215 198 0,07 15 14 

10 108 116 0,07 7 8 

15 55 68 0,07 4 5 

20 28 40 0,07 2 3 

25 14 23 0,07 1 2 

30 7 14 0,07 0 1 
 
Uit de laatste kolom van tabel 3 blijkt dat de percentages voor het dermale blootstel-
lingseindpunt op alle afstanden onder de norm (getalswaarde 100) blijven. Op grond daarvan 
kan worden geconcludeerd dat ter hoogte van de dubbele windhaag op 5 meter vanaf de 
gewasrand (planologisch de perceelsgrens) geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn als 
gevolg van bespuitingen met maatgevende gewasbeschermingsmiddelen die Captan bevat-
ten. 
 
In tabel 18 van PRI (2015) is gepresenteerd wat het blootstellingsrisico van Captan is wan-
neer er een dubbel niet groenblijvende windhaag of een houtwal op de perceelsgrens aan-
wezig is. De voor het plangebied relevante percentages voor de invulling van het dermale 
blootstellingseindpunt zijn voor de eerste 30 m vanaf de perceelgrens vermeld in de kolom 
“stand” van tabel 18 PRI (2015). Betreffende percentages zijn weergegeven in tabel 4.  
 
In de tabel is tevens de eerder beschreven en ook nu toe te passen totale correctiefactor 
aangegeven. 
 
Tabel 4 AEL voor Captan in kale boomsituatie en een houtwal  

Afstand 0-3m 3-6m Cor.factor 0-3m 3-6m 

stand stand stand gecor. stand gecor. 

5 268 179 2,28 611 408 

10 135 105 2,28 308 239 

15 68 61 2,28 155 139 

20 34 36 2,28 78 82 

25 17 21 2,28 39 48 

30 9 12 2,28 21 27 
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De waarden in tabel 4 zijn relevant voor de verspreidingsroutes in de lucht waar zich tussen 
de fruitboomgaard en het plangebied enkel een houtwal bevindt. In dat geval wordt in het 
traject tussen 15 en 20 m van de laatste bomenrij een percentages voor het dermale bloot-
stellingseindpunt bereikt dat onder de norm (getalswaarde 100) ligt. 
Voor de andere gevallen moet aanvullend gecorrigeerd worden voor de extra wintergroene 
windhaag (2,28 x 0,03), namelijk die langs een deel (16,5 m) van de noord- en zuidzijde van 
het westelijk deel van plangebied.  
 
Tabel 5 AEL voor Captan in kale boomsituatie en een houtwal en wintergroene windhaag 

Afstand 0-3 m 3-6 m Cor. factor 0-3 m 3-6 m 

stand stand Stand gecor. Stand gecor. 

5 268 179 0,07 18 12 

10 135 105 0,07 9 7 

15 68 61 0,07 5 4 

20 34 36 0,07 2 2 

25 17 21 0,07 1 1 

30 9 12 0,07 1 1 
 
Uit de laatste kolom van tabel 5 blijkt dat de percentages voor het dermale blootstel-
lingseindpunt op alle afstanden onder de norm (getalswaarde 100) blijven. Op grond daarvan 
kan worden geconcludeerd dat ter hoogte van de houtwal en wintergroene windhaag, op 
5 meter vanaf de perceelsgrens geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn als gevolg van 
bespuitingen met maatgevende gewasbeschermingsmiddelen die Captan bevatten. 
 
Aangezien in dit onderzoek is uitgegaan van een conservatieve benadering, die is toege-
spitst op de plaatselijke praktijk, biedt een spuitzone van minimaal 5 m vanaf de plangrens 
die aansluit op het perceel van de fruitboomgaard voldoende garantie op een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat.  
 
Indirect contact 
Voor indirect contact zijn de resultaten van modeluitkomsten voor de verschillende stoffen en 
de meest kritische situatie gepresenteerd in tabel 13. De meest kritische situatie is van toe-
passing op een rondkruipende baby (8,7 kg) en voor de driftdepositie van een standaard 
spuittechniek op 5 m afstand van het perceel en zonder filtrerende voorzieningen op de per-
ceelsgrens. Voor Merpan / Captosam (werkzame stof Captan) is het hoogste herbetredings-
risico berekend van 27,7%. 
 
De eerder genoemde totale correctiefactor voor de drift voor dit specifieke geval (2,28) is ook 
van toepassing op de uitkomsten voor indirect contact. Echter moet ook hier nog gecorri-
geerd worden voor ten minste een wintergroene windhaag of houtwal, want het effect daar-
van is niet in tabel 13 verdisconteerd. De totale correctiefactor komt daarmee dan op 0,07 
(2,28 x 0,03) en het herbetredingsrisico op 1,9%. De conclusie van het PRI blijft daarmee dat 
er op 5 m afstand van de rand van het gewas bij toepassing van de verschillende middelen 
voor fruitteelt geen blootstellingsrisico's optreedt als gevolg van indirect contact. 
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5.3 Spijsverteringsblootstelling (oraal) 
 
In het PRI onderzoek is geen rekening gehouden met blootstelling via het spijsverteringska-
naal, behalve de aanvullende blootstelling via hand-mond-contact van kleine kinderen door 
indirect contact met driftresidu. Blootstelling via de spijsvertering valt naar onze mening bui-
ten de reikwijdte van dit onderzoek dat zich richt op blootstelling door drift. In algemene zin 
kan over orale blootstelling opgemerkt worden dat diverse wetenschappelijke studies laten 
zien dat dit risico vele malen kleiner is (factor 100) dan dermale blootstelling aan drift via di-
rect contact. 
 

5.4 Discussie 
 

5.4.1 Veiligheidsmarge 
 
Het is goed professioneel gebruik om te spuiten bij zo laag mogelijke windsnelheden en niet 
sneller te rijden dan 9 km/u of, als dat niet anders kan, te spuiten met doppen die grotere 
druppels geven en de drift te beperken. In de ochtend zijn windsnelheid en temperatuur laag 
en is de relatieve luchtvochtigheid hoger dan gedurende de rest van de dag. Door de teler is 
aangegeven ook bij voorkeur in de ochtenduren te spuiten.  
 
Ook wordt in de praktijk gestreefd naar een goede bedekking van het gewas met bescher-
mingsmiddel. Er is altijd een optimum tussen spuitdop, spuitdruk, rijsnelheid en het chemisch 
effect van het middel. Om die reden zal het nagenoeg nooit voorkomen dat alle parameters 
worst case zijn. Naar onze mening is daarom door de in dit onderzoek gebruikte additionele 
correctiefactoren ruim voldoende veiligheidsmarge ingebouwd. 
 

5.4.2 Hoogstambomen 
 
De hoogstam kersenbomen die mogelijk in de toekomst geplant worden kunnen volgens de 
teler een hoogte van 5 of 6 m gaan bereiken. Als dit voornemen werkelijkheid wordt, zal 
voordat deze hoogte bereikt wordt enige tijd verstrijken. Verwacht wordt dat ruim voor die tijd 
voor open teelt-bedrijven de verplichting gaat gelden om bij het uitvoeren van bespuitingen in 
gewassen op het gehele perceel driftreducerende technieken toe te passen met een rende-
ment van minimaal 75%. De regels worden aangescherpt, omdat er via drift van gewasbe-
schermingsmiddelen nog steeds te veel vervuiling van het oppervlaktewater plaatsvindt. De 
nieuwe regels worden opgenomen in het Activiteitenbesluit, als maatregel vanuit de tweede 
Nota Duurzame Gewasbescherming15. Gezien de voorbereidingen van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en de voorpublicatie van het Besluit tot wijziging van het Activiteiten-
besluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbescher-
mingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten16, valt te verwachten dat begin 2017 het 
Activiteitenbesluit op dit punt is aangepast.  
  

                                                 
15 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2013/05/14/gezonde-groei-duurzame-
oogst-tweede-nota-duurzame-gewasbescherming/gezonde-groei-duurzame-oogst-tweede-nota-duurzame-
gewasbescherming.pdf  
16 Staatscourant nr. 32229 d.d. 6 juli 2016 
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Het toepassen van 75% driftreductie bij bespuiting van hoge bomen, zoals laanbomen en 
hoogstam fruitbomen, is moeilijk maar niet uitgesloten. Voor het geval er hoogstam kersen-
bomen in de boomgaard komen, en in de situatie dat de verplichting van 75% driftreductie 
wel geldt, is er gekeken naar de dan aan te houden ruimtelijke scheiding. Daarbij uitgegaan 
van tabel 9 op bladzijde 17 van het PRI-rapport (2015). In de tabel is de invulling van de 
dermale eindpuntblootstelling vermeld voor de kale boom situatie zonder windhaag of af-
scherming op de perceelgrens. Dat laatste is van belang, omdat hoogstambomen hoger 
kunnen worden dan de aan te leggen windhagen / afschermingen die 4 m hoog zijn. Enkel 
de AEL percentages voor het traject van 3 tot 6 m zijn daarom relevant. De percentages zijn 
indicatief, omdat de meetomstandigheden waaronder ze zijn bepaald in spuithoogte afwijken 
van de situatie die voor hoogstambomen zal gelden (er is in dit geval een hogere spuithoogte 
vereist dan waarmee in het PRI onderzoek is gewerkt).  
Dat indicatieve karakter wordt niet weg genomen door te werken met de hiervoor beschreven 
correctiefactor.  
 
Uit tabel 9 (PRI 2015) blijkt dat op 30 m afstand, hetgeen gelijk is aan de afstand waarop de 
bouwvlakken minimaal van de westelijke perceelgrens liggen, voor DTR75 en 3-6 m hoogte 
een AEL percentage van 40 is vermeld. Na correctie (x 2,28) bedraagt het AEL percentage 
91, wat betekent dat er geen gezondheidsnorm wordt overschreden, want het percentage is 
kleiner dan 100.  
 
De beoordeling van de blootstelling kan in de situatie met hoogstambomen ons inziens be-
perkt blijven tot de bouwvlakken, omdat de hoge drift waar het hier over gaat vanwege de 
hoge spuitdruk vooral zal bestaan uit kleine druppels die als gevolg van de zwaartekracht 
niet snel uitzakken en in de hogere luchtlaag (tussen 3 en 6 m) aanwezig blijven tot ze ver-
dampt zijn. In dat verband is blootstelling van mensen binnen het plangebied alleen mogelijk 
als ook zij zich in die luchtlaag bevinden. Dat kan alleen vanaf de verdiepingsvloer van de 
woning, via een open raam bijvoorbeeld. Zoals vermeld bevinden de bouwvlakken zich op 
ten minste 30 m afstand van de westelijke perceelgrens. Op basis daarvan is het aanneme-
lijk dat, ook als er voor de bedrijfsvoering relevante aantallen hoogstambomen in de boom-
gaard aanwezig zijn, er sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 

6. CONCLUSIE 
 
Voor een woningbouwplan aan de Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden is een locatiespecifiek 
onderzoek naar spuitdrift van gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd. Er is rekening ge-
houden met windhagen en houtwallen die worden aangeplant en met het gebruik van voor 
de gezondheidsrisico’s maatgevende gewasbeschermingsmiddelen en de wijze van toepas-
sen daarvan.  
 
Uitgegaan van een conservatieve en worst case benadering en de bestaande bedrijfsvoering 
in de aangrenzende fruitboomgaard, kan worden geconcludeerd dat een spuitzone van mi-
nimaal van 5 m vanaf de plangrens voldoende garantie biedt op een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat.  
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In het geval de bedrijfsvoering in de toekomst overschakelt naar (relevante aantallen) hoog-
stam fruitbomen is er een spuittechniek met minimaal 75% driftreductie vereist om tot een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat te komen. Deze eis wordt naar verwachting op korte 
termijn via het Activiteitenbesluit voor alle teelten en op het volledige agrarische perceel wet-
telijk verplicht.  
 
Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden, dat de bedrijfsvoering in de wes-
telijk van het plangebied aangrenzende fruitboomgaard niet belemmerd wordt als gevolg van 
het woningbouwplan.  
 
 
SPAingenieurs 
 
 
 
 
 
De heer ir. R.J.P. Henderickx 
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REGELGEVING 
 

1.1 Europese en nationale regelgeving  
 
Het Nederlandse gewasbeschermingbeleid wordt in hoge mate door EU-regelgeving 
beïnvloed en bepaald. In het zesde milieuactieprogramma (MAP) van de Europese 
Gemeenschap is speciale aandacht besteed aan gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor 
zijn twee EU verordeningen en twee EU-richtlijnen met betrekking tot 
gewasbeschermingsmiddelen opgesteld. Ze vormen samen de vier kernelementen van het 
gewasbeschermingbeleid. 
 
 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 
91/414/EEG (PbEU 2009, L 309), in het kort: de Verordening Gewasbeschermings-
middelen. 

 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PbEU 2009, L 309), in het 
kort: de Richtlijn duurzaam gebruik. 

 Richtlijn 2009/127/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 21 oktober 2009 tot wijziging van de Richtlijn 2006/42/EG met betrekking tot 
machines voor de toepassing van pesticiden (PbEU 2009, L 310), in het kort: de 
Machinerichtlijn. 

 Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (PbEU 
2009, L324), in het kort: de Statistiekverordening. 

Ook andere Europese regelgeving is bepalend voor het gewasbeschermingbeleid, zoals de 
Residuverordening1 en de Kaderrichtlijn Water (KRW)2.  
 
De volgende nationale regelgeving is van belang voor het gewasbeschermingsmiddelen-
beleid. Deze vloeit grotendeels rechtstreeks voort uit de EU-regelgeving.  
 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). De Wgb bevat regels voor de 

toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en 
biociden. In de Wgb en het daarop gebaseerde Besluit gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Bgb) en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) zijn 
bepalingen opgenomen ter uitvoering van Europese regelgeving. Onder andere worden 
eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van de toepasser, het maken van een 
gewasbeschermingsmonitor en de (periodieke) keuring van spuitapparatuur. 
Bovendien voorziet de Wgb in een College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Eén van de belangrijkste taken van dit 
college is de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingstoffen op de 
Nederlandse markt. Aan de toelating worden voorschriften verbonden wat betreft het 
gebruik van de middelen. 

  

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van 
maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en dier-voeders van plantaardige en dierlijke 
oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG (PbEU l 70). 
2 Richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling 
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG l 327) 
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 Wet milieubeheer en dan met name het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (‘Activiteitenbesluit). In het Activiteitenbesluit zijn onder meer voorschriften 
voor het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen opgenomen. Die 
voorschriften hebben bijvoorbeeld betrekking op de bescherming van het 
oppervlaktewater of de opslag van gewasbeschermingsmiddelen.  

 Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen. Deze regeling is van toepassing op 
residuen van bestrijdingsmiddelen die niet vallen onder de werkingssfeer van de 
Residuverordening. 

 

1.2 Beschermen omwonenden en passanten 
 
Mensen die in de buurt van een agrarisch bedrijf of perceel wonen (omwonenden) en 
mensen die zich incidenteel in de omgeving daarvan bevinden (passanten) kunnen langdurig 
of kortdurend aan gewasbeschermingsmiddelen worden blootgesteld. Tot voor kort werden 
in de toelatingsbeoordelingen door het Ctgb eventuele risico’s voor omwonenden en 
passanten niet meegenomen. Verondersteld werd dat de risico’s afgedekt worden via de 
beoordeling van de risico’s voor de toepasser, die logischerwijs aan hogere concentraties 
blootgesteld wordt doordat deze zich dichterbij de bron bevindt. Over deze aanname is 
nationaal en internationaal discussie ontstaan en risicobeoordeling van gewasbeschermings-
middelen is nog steeds een proces van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. 
 
Het Ctgb heeft in het licht van het advies van de Gezondheidsraad van 20143 aanvullend 
onderzoek uitgevoerd. In de brief van het Ctgb van 21 oktober 2015 daarover aan 
Staatssecretaris Mansveld wordt geconcludeerd dat alle 116 gewasbeschermingsmiddelen 
die zijn doorgerekend, waaronder de meest belastende gewasbeschermingsmiddelen die 
gebruikt worden, geen gevaar opleveren voor de gezondheid van omwonenden of 
omstanders.  
 
Tevens heeft het Ctgb via haar website gemeld dat sinds 2016 bij nieuwe toelatingen van 
gewasbeschermingsmiddelen in de beoordeling de blootstelling van omwonenden en 
passanten wordt meegenomen. Andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, met 
vergelijkbare meteorologische omstandigheden (zie ook par. 5.5.2), beoordelen de 
gezondheidseffecten voor omwonenden al langer. Veel van de daar toegelaten middelen 
worden ook in Nederland gebruikt.  
 

1.3 Teeltvrije zones 
 

1.3.1 Grondontsmetting 
Een grondontsmetting mag alleen uitvoeren als een melding is gedaan bij de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en een ontvangstbevestiging van deze melding kan 
worden getoond. Vanaf 25 augustus 2014 gelden er aanvullende voorwaarden voor het 
gebruik van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium. Deze zijn: 

 Er mag een maximale oppervlakte van 1 hectare behandeld worden, met minimaal 
150 meter afstand tussen behandelde velden. 

 De behandelde grond moet direct na toepassing afgedekt met VIF (Virtually 
Impermeable Film) folie gedurende een periode van ten minste 14 dagen. 

 Er moet een bufferzone van ten minste 150 meter toegepast worden tussen de te 
behandelen velden en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen 
waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren. 

  

                                                 
3 Het advies van de Gezondheidsraad van 2014 betreft de mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden van 
landbouwpercelen bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. 
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 Het middel dient op ten minste 20 cm diepte ingebracht te worden. Deze 
gebruiksvoorwaarden gelden aanvullend op de wettelijke gebruiksvoorschriften van 
de genoemde middelen en blijven verplicht totdat een communautaire maatregel als 
bedoeld in artikel 71, derde lid Verordening (EG) 1107/2009 is vastgesteld. 

 
1.3.2 Oppervlaktewater 

In de open teelt ligt de focus beleidsmatig en via regelgeving op de afname van het 
verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater (drift). Drift veroorzaakt 
een groot deel van de normoverschrijdende piekconcentraties in het oppervlaktewater. Hier 
is wetgeving voor opgesteld die in het Activiteitenbesluit is opgenomen. Emissiereductie van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater wordt via teeltvrije zones en via 
driftreducerende maatregelen bereikt. De Technische Commissie Techniekbeoordeling 
(TCT) geeft over driftreducerende maatregelen advies aan waterbeheerders.  
 
Teeltvrije zones zijn multifunctionele stroken land waar geen agrarische productie plaatsvindt 
en daarom ook geen gewasbeschermingsmiddelen (en mestgift) worden toegepast. Op deze 
wijze wordt tevens een ruimtelijke scheiding gerealiseerd. Teeltvrije zones dragen bij aan 
meerdere doelen zoals biodiversiteit en waterkwaliteit. Een teeltvrije zone die aan het 
oppervlaktewater grenst, is een robuuste maatregel die rechtstreeks bijdraagt aan de 
verbetering van de waterkwaliteit en indirect dus ook aan een goed woon- en leefklimaat. 
 
Het veelvuldig aantreffen van een bepaald middel in (blootstellings)normoverschrijdende 
concentraties kan extra beperkingen tot gevolg hebben: bijvoorbeeld een bredere teeltvrije 
zone of hogere eisen aan driftreductie (technieken met 90% driftreductie). Het is zelfs 
mogelijk dat het gewasbeschermingsmiddel uit de markt gehaald wordt.  
 
In de fruitteelt (zij- en opwaartse bespuiting) is, langs een watervoerende sloot, een teeltvrije 
zone van 9 m verplicht (Activiteitenbesluit, art. 3.90 lid 4). Een vuistregel is dat een teeltvrije 
zone moet worden aangehouden indien er in de periode van 1 april tot 1 oktober water in de 
sloot staat (Activiteitenbesluit, art. 3.79 lid 4). Deze teeltvrije zone mag versmald worden bij 
gebruik van emissiereducerende technieken (zie tabel 1). Voor sommige middelen gelden 
strengere eisen, ze moge bijvoorbeeld enkel gebruikt mogen worden als er voldoende blad 
aan de bomen zit (volblad situatie). 
 
Tabel 1 Teeltvrije zones in de teelt van appel, peer en overige pit- en steenvruchten 

Minimale teeltvrije zone  Emissiebeperkende maatregelen* 

9 meter Geen 

6 meter 
Aangrenzend aan de kopakker, bij enkelzijdige bespuiting van de laatste gewasrij 
in de richting van het perceel  

4,5 meter 

Indien gebruik wordt gemaakt van een reflectiescherm 

Axiaal- of dwarsstroomspuit met 50% of 75% driftreducerende spuitdoppen, 
met enkelzijdige bespuiting van de laatste gewasrij in de richting van het 
perceel  

3 meter 

Wannerspuit met reflectieschermen en venturidop (Spuitdruk max. 7 bar, 
Lechler ID90-015, ventilator 1400 toeren) 

Axiaal- of dwarsstroomspuit met 90% of 95% driftreducerende spuitdoppen, 
met enkelzijdige bespuiting van de laatste gewasrij in de richting van het 
perceel  

KWH meerrijige boomgaardspuit, type k1500-3R2, uitgerust met het Variable 
Lucht Ondersteunings Systeem (VLOS) (Albuz ATR lila spuitdoppen of 
vergelijkbare en/of grovere doppen, spuitdruk max. 7 bar, rijsnelheid max. 
6 km/uur)  

Tunnelspuit 

Biologische teelt 

Dwarsstroomspuit met reflectieschermen en emissiescherm  
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Minimale teeltvrije zone  Emissiebeperkende maatregelen* 

Windhaag of –singel 

* De blauwe/vetgedrukte maatregelen zijn afkomstig van de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) 
en zijn een advies aan waterbeheerders. De waterbeheerder beslist of de maatregelen ook in zijn beheergebied 
mogen worden toegepast. Voor de maatregelen uit het Activiteitenbesluit, art. 4.80 lid 4, (zwart) is geen 
toestemming van het waterschap nodig. (bron Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu) 

 
Een teeltvrije zone of een driftreducerende maatregel draagt ook bij aan de verbetering van 
het woon- en leefklimaat. 
 



BESCHERM BEWUST!

Overzicht meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen    
Fruitteelt

Kumulus S

Thiovit Jet 

Exact Plus 

Malvin WG

Merpan 
Spuitkorrrel

Signum

Switch 

Weedazol

Calypso

Insegar 25 WG 

Madex Plus

Pirimor

Vertimec Gold

Steward 

6147

5395

11222

6782

12892

12630

12819

6049

12452

11643

13302

5794

13087

12371

zwavel

zwavel

triadimenol

captan

captan

pyraclo-
strobin en 
boscalid

� udioxonil 
en 
cyprodinil

amitrol

thiacloprid

fenoxycarb

cydia 
pomonella 
granulose 
virus

pirimicarb

abamectin

indoxacarb

Acaricide, 
Fungicide

Acaricide, 
Fungicide

Fungicide

Fungicide

Fungicide

Fungicide

Fungicide

Herbicide

Insecticide

Insecticide

Insecticide

Insecticide

Insecticide

Insecticide

Irriterend voor de huid.

Kan ontvlambaar stof-lucht mengsel vormen.

Ontvlambaar. Schadelijk bij inademing. Gevaar voor 
ernstig oogletsel. Irriterend voor de huid.

Kankerverwekkende e� ecten niet uitgesloten. Gevaar 
voor ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroor-
zaken bij huidcontact. 

Irriterend voor de ogen. Kankerverwekkende e� ecten 
niet uitgesloten. Kan overgevoeligheid veroorzaken 
bij huidcontact. 

Schadelijk bij inslikken. 

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact.

Gevaar voor ernstige gezondheidsschade bij langdu-
rige blootstelling door inslikken. Mogelijk gevaar voor 
beschadiging van ongeboren kind. 

Schadelijk bij inademing en inslikken. Kankerverwek-
kende e� ecten niet uitgesloten. Kan overgevoeligheid 
veroorzaken bij huidcontact. 

Kankerverwekkende e� ecten niet uitgesloten. Kan 
ontvlambaar stof-lucht mengsel vormen.

Vergiftig bij inslikken. Schadelijk bij inademing. Niet 
gebruiken bij medische indicatie tegen werken met 
anticholinesterase verbindingen. Irriterend voor de 
ogen. Kan ontvlambaar stof-lucht mengsel vormen. 

Schadelijk bij inslikken. Irriterend voor de ademha-
lingswegen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid. 

Schadelijk bij inademing en inslikken. 

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen. Tijdens sorteren en verpakken handschoenen 
en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na 
toepassing is geoogst. Tijdens gewaswerkzaamheden 
en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na toepas-
sing beschermende kleding en handschoenen dragen. 

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/
snijden gedurende 14 dagen na de toepassing 
beschermende kleding en handschoenen dragen. 
Tijdens sorteren en verpakken handschoenen en 
lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de 
toepassing is geoogst.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. 

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/
snijden gedurende 14 dagen na toepassing bescher-
mende kleding en handschoenen dragen. Tijdens 
sorteren en verpakken handschoenen en lange mou-
wen dragen indien binnen 14 dagen na toepassing is 
geoogst. 

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 irriterend milieugevaarlijk

 schadelijk 

Ac
ar

ici
de

, F
un

gi
cid

e
Fu

ng
ici

de
He

rb
ici

de
In

se
ct

ici
de

 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 vergiftig milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

Middel CTGB
nr.

Werkzame 
stof 

Type Gevaar 
symbool1

Arbowaarschuwing Wachttijd en aanbeveling 
gewaswerkzaamheden2

A1P1

A2P3

A2P3

A2P3

A2P3

A2P3

P2 
FFP2

P2 
FFP2

A1P2

A2P3

A1P2

P2 
FFP2

Geen

Geen

Geen Geen

Volgelaatsmasker
Filter A2P3
Kleurcode
A-� lter: bruin

Let bij het combineren van gewasbeschermingsmidde-
len in een ‘cocktail’ altijd op de veiligheidsmaatregelen 
van alle gewasbeschermingsmid delen die worden 
gebruikt.” 

MEER INFORMATIE:
fytostat.nl
Arbocatalogus Fruitteelt agroarbo.nli

Halfgelaatsmasker
Filter A2
Kleurcode 
P-� lter: wit          A-� lter: bruin

GEWASBESCHERMINGSMIDDELENOVERZICHT
OVER Omgaan met beschermingsmiddelen
VOOR Werkgever/Toepasser/Gewaswerker
Sector Fruitteelt

OUD
NIEUW

GEVAARSYMBOLEN 1
Producten met milieugevaarlijk symbool, kunnen 
schadelijk of (zeer) vergiftig zijn voor  waterorganismen, 
en kunnen in watermilieu op lange termijn mogelijk 
schadelijke e� ecten hebben. Zie: Etiket of Veiligheidsblad 
en fytostat.nl.

Let bij keuze van spuitmiddelen ook op mogelijke nega-
tieve e� ecten op gewas of nuttige dieren. Zie: Etiket of 
Actueel Gebruiksvoorschrift, ctgb.nl.

De Milieumeetlat geeft een overzicht van milieubelasting 
van alle in Nederland toegelaten gewasbeschermings-
middelen en maakt het mogelijk om middelen onderling 
te vergelijken (ook  gezondheidsrisico’s van de toepasser). 
Zie: milieumeetlat.nl.

Bij spuitwerkzaamheden met een spuitwagen of trekker 
met overdruk � ltersysteem is een masker niet nodig.

 2
Bij noodzaak tot herbetreden binnen 2 uur of voor het 
gewas droog is: halfgelaatsmasker; � lter A2P3 (zeker  in 
besloten ruimten) .

Gezicht en ademhalingbescher-
ming bij vullen/mengen, toepas-
sen en schoonmaken apparatuur. 

Handschoenen & kleding 
(volgens EN 14605 of EN ISO 
13982); bij mengen/vullen, 
toepassen en schoonmaken 
apparatuur. 

Spuitoverall. 
Katoenen onder-overall

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm. 
of neopreen > 0,5 mm.

Veiligheidsbril

21620232.R01
Bijlage 4



SPAingenieurs   21620232.R01 
Bijlage 5 

Vragenlijst gebruik en toepassing gewasbeschermingsmiddelen 
Opname d.d. 8 juni 2016 
 

 
Fruitsoort en hoogte boom (1) Appel, Elstar /  

bomen ca. 3,75 m (kaal en na terugsnoeien opgroei) 
Ouderdom bomen (1) 10 tot 11 jaar (aanplant 2004 / 2005) 

 
Evt. gaten / uitval in bomenrij Nee 
Fruitsoort en hoogte boom (2) Pruimen/hoogstam (4 stuks), i.v.m. Global-GAP 

Hoogte momenteel ca. 3,75 m 
Ouderdom bomen (2) Ca. 1,5 jaar (aanplant 2015) 

 
Evt. gaten / uitval in bomenrij N.v.t. 

 
  
Toepassing teeltvrije zone Ja, zone langs Voer 

Teeltvrije zone deels 6 m en deels minder i.v.m. gebruik 
doorrijdscherm (windhaag, beuken) 

Toekomst Mogelijk aanplant hoogstam kersenbomen t.h.v. plangrens 
(hoogte bomen dan tot 6 m) 

 
Gewasbeschermingsmonitor Aanwezig en ingezien  

 
Gebruiksrestricties Ja, teeltvrije zone i.v.m. oppervlaktewater (voer) 

 
Merk en type spuit(en) Lochmann RPS 10/90 boomgaardspuit (dwarsstroom) 

Munckhof herbicide sprayer met spuitkappen (veldspuit) 
Beide eigen spuiten 

Keuring spuit 2015 (sticker aanwezig) 
Type spuitdop (t.b.v. fruit) Gele + rode doppen, standaard in draaibare spuitdophouders 

(resp. meeldauw en insecticiden) 
Driftreductie (klasse) spuitdop Nee  % (0, 50, 75, 90 of 95) 

 
Dopafstand (fruit) Tussen ca. 0,25 en 0,35 m 

Elke zijde 10 stuks 
Hoogste spuitdop Ca 3,25 m meter boven maaiveld 

 

 
Luchtondersteuning Nee of laag (in kale boom situatie) 

 
Extra driftreductie  Nee, niet t.h.v. plangebied 

 
Druppelgrootte Grof tot zeer grof (bij 7 bar) 

 
Rijsnelheid spuiten (maximaal) 6 tot 7 km/uur 

 
Windsnelheid spuiten  2 tot 3 m/s bij voorkeur (ochtend of avond) 

 
Windrichting spuiten Voorkeur: n.v.t.  

Niet spuiten/wachten met spuiten bij omwonenden in tuin 

Bedrijfsnaam Maatschap Richelle Eijsden
Straat en huisnummer Kapelkesstraat 66
Postcode en plaats 6245AK Eijsden
Voorletters en achternaam de heer J.M.G.A. Richelle
E-mailadres -
Telefoon 043-4092642

Afgiftehoeveelheid (incl. water) 200 – 250 liter/hectare
Tot 900 l/ha bij bestrijden luis

Spuitdruk 7 tot 8 Bar
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Drift naar de lucht 
 
 
Driftcurve voor laanbomenteelt 

 
 
Driftcurve voor fruitbomen 

 
 
NB. de x-as van beide figuren is verschillend (drift % van de dosering en verspoten volume), 
echter is niet de absolute waarde, maar de vorm van de curve van belang. 
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

Voor een woningbouwplan aan de Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden is door ons bureau in 2016
een locatiespecifiek onderzoek naar spuitdrift van gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd1.
Tegen het bestemmingsplan ‘Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden’ is beroep ingesteld door een
belanghebbende. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) heeft
op 2 augustus 2017 een tussenuitspraak gedaan (nr. 201602007/1/R1). In de tussenuitspraak
heeft de Afdeling onder andere geconcludeerd dat de in casu aangehouden afstand tussen
gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector onvoldoende deugdelijk is ge-
motiveerd. De Afdeling heeft de bestuurlijke lus toegepast en de gemeenteraad van de ge-
meente Eijsden-Margraten de volgende opdracht gegeven:
1. binnen 26 weken na verzending van de tussenuitspraak de geconstateerde gebreken te

herstellen met inachtneming van de overwegingen van de Afdeling;
2. de Afdeling en de andere partijen de uitkomst van de opdracht mede te delen en het

gewijzigde besluit zo spoedig mogelijk op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te ma-
ken en mede te delen.

In dat verband is aanvullend onderzoek naar drift gedaan2. Voor het herstellen van de gecon-
stateerde gebreken is het noodzakelijk gebleken dat het bestemmingsplan ‘Kapelkesstraat 70-
70a te Eijsden’ moet worden aangepast en opnieuw door de raad vastgesteld (gewijzigd)
dient te worden. Er wordt dan ook een aangepast bestemmingsplan met dezelfde plannaam
in procedure gebracht.

Een van de wijzigingen heeft betrekking op de driftreducerende voorzieningen die deel uitma-
ken van de landschappelijke inpassing3. Om die reden heeft een actualisatie van het locatie-
specifiek onderzoek spuitzone plaatsgevonden, waarvan voorliggend rapport het resultaat is.

In afbeelding 1 is het plangebied aangegeven op een luchtfoto.

1 SPA ingenieurs, Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden – locatiespecifiek onderzoek spuitzone, kenmerk 21620232.R02 d.d. 1-
8-2016
2 SPA WNP ingenieurs, Aanvullend onderzoek spuitzone Kapelkesstraat 70 – 70a in Eijsden, kenmerk 21620461.R01 d.d.
20-12-2016. Dit rapport is opgenomen als bijlage 4 van deze rapportage.
3 Landschappelijke inpassing Kapelkestraat 70 – 70a Eijsden, nr. 245-005 d.d. 9-10-2017
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Afbeelding 1:  Situering plangebied (bron: bestemmingsplan toelichting)

Het geplande bestemmingsvlak ‘Wonen’ waar mensen kunnen verblijven komt op een kortere
afstand dan 50 m te liggen van de westelijk aangrenzende fruitbomen. Daarom is de vraag
aan de orde of dit verantwoord is gelet op de mogelijke blootstelling aan gewasbeschermings-
middelen via drift. Met de term drift wordt de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel be-
doeld die bij het spuiten buiten het agrarisch perceel op de grond terecht kan komen en/of
op hoogte door de lucht passeert. Drift is een belangrijke en directe bron van luchtverontreini-
ging, waardoor mens en dier in contact kunnen komen met gewasbeschermingsmiddelen.
Vooral  bij  middelen met een hoge toxiciteit  en/of voor kwetsbare groepen, zoals  jonge kin-
deren of zwangere vrouwen, kan dit risico’s voor de gezondheid inhouden.

Het doel van dit onderzoek is te bepalen of de geplande nieuwe functie op de beoogde
locatie mogelijk is in relatie tot risico’s voor de volksgezondheid en of er sprake is van eventuele
belemmeringen voor de teler die de aangrenzende gronden in eigendom heeft.

1.2 Situatie

In afbeelding 2 is de ligging en invulling van het beoogde plan gegeven, inclusief driftreduce-
rende maatregelen. Op het perceel westelijk van het plangebied zijn de rijen met fruitbomen
te zien.

Westelijk binnen het plangebied worden in een groenzone drie windhagen aangelegd, te we-
ten een Elzenhaag, coniferenhaag en een Elzenhaag. Daarnaast wordt een ruimtelijke schei-
ding aangehouden tussen de erfgrens en bestemmingen die voor drift gevoelige functies mo-
gelijk maken. Afbeelding 3 geeft een beeld van de maatregelen om de blootstelling aan drift
te voorkomen en voor detailinformatie wordt verwezen naar de eerder genoemde landschap-
pelijke inpassing.
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Afbeelding 2:  Verkavelingsplan en landschapsplan (bron: bestemmingsplan toelichting)

Afbeelding 3:  Doorsnede landschappelijke inpassing (bron: bestemmingsplan toelichting)
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Afbeelding 4:  Uitsnede verbeelding (bron: Gemeente Eijsden - Margraten)

In afbeelding 4 is een uitsnede van de verbeelding geven, met daarin aangegeven de be-
stemming “Wonen” de posities van de vier bouwvlakken (dikke lijn) en de ligging van de bouw-
aanduiding bijgebouwen (bg). Binnen elk bouwvlak mag een woning van 2 verdiepingen met
een kap worden gebouwd. Buiten het bouwvlak en binnen de bouwaanduiding bijgebouwen
mogen bijgebouwen met maximaal 1 bouwlaag worden gerealiseerd. Gemeten vanaf de
westelijke erfgrens (is bestemmingsvlak grens ‘Agrarisch met waarden’ en grens boomgaard)
bedraagt de afstand tot de bestemming Wonen 16,5 meter, tot de bouwaanduiding bijge-
bouwen circa 27 meter en tot het dichtstbijzijnde bouwvlak circa 40 meter.
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1.3 Regelgeving en beleid

In bijlage 1 is achtergrondinformatie opgenomen met betrekking tot wet- en regelgeving in-
zake gewasbeschermingsmiddelen. Zo gelden vanuit het Activiteitenbesluit algemene ver-
plichtingen ten aanzien van bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld
voor de fruitteelt dat er per 1 januari 2018 gewerkt moet worden met ten minste 75% driftre-
ducerende technieken4. Met de geldende wet- en regelgeving, die overigens gericht is op het
tegengaan van drift naar het oppervlaktewater, kan in dit onderzoek rekening worden gehou-
den.

Op basis van jurisprudentie wordt in de praktijk een veiligheidsafstand voor bebouwing5 aan-
gehouden van 50 meter, gemeten vanaf de gewasgrens. Deze 50 meter is in diverse uitspraken
van  de  Raad  van  State  (bijvoorbeeld  de  uitspraak  van  23  september  2009  in  zaak  nr.
200900570/1/R2) als “in het algemeen niet onredelijk” bevonden en geldt als een vaste richt-
afstand waar gemotiveerd van kan worden afgeweken.

Binnen veel gemeenten bestaat de wens om nieuwe gevoelige functies (zoals woningen en
bijbehorende tuinen) op minder dan 50 meter vanaf de agrarische perceelsgrens te realiseren.
Een kleinere afstand is mogelijk mits dat goed onderbouwd wordt. Zo accepteerde de Raad
van State in zaak nr. 201506413/1/R2 (uitspraak van 4 mei 2016) een spuitzone van 10 meter
tussen een fruitboomgaard en twee burgerwoningen.

2. FRUITTEELT

2.1 Gebruikte gewasbeschermingsmiddelen

De volgens de Stoffenwijzer gewasbeschermingsmiddelen fruitteelt (beschermbewust.nl) en
Nederlandse Fruit Organisatie (NFO) meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de fruit-
teelt zijn, inclusief hun werkzame stof, in bijlage 2 vermeld. Tevens is aangegeven waar elk mid-
del voor wordt gebruikt. Gedetailleerde informatie over de gewasbeschermingsmiddelen is te
vinden op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden (ctgb.nl).

Door veranderende wetgeving rond gewasbeschermingsmiddelen is het toegestane midde-
lengebruik in de fruitteelt beperkt. Als uitgangspunt is het basispakket toegelaten middelen
voor gewasbescherming appel - peer gehanteerd. Aanvullend zijn bepaalde maatregelen
verplicht gesteld, bijvoorbeeld dat de buitenste rij bomen naar binnen moet worden gespoten
bij een watergang (zie ook bijlage 1).

Naar functie kunnen de volgende middelen worden onderscheiden:
∂ Fungiciden (bestrijding schimmels)
∂ Insecticiden (bestijding insecten)
∂ Herbiciden (onkruidbestrijding)

4 Staatsblad 305 - Besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband
met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teel-
ten dat per 1-1-2018 in werking treedt.

5 daaronder wordt verstaan: een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt
om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een
daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.
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Per middel verschilt het gehalte aan werkzame stof en daardoor ook de toedieninghoeveel-
heid per hectare. Het Ctgb biedt een database6 waarin alle soorten gewasbeschermingsmid-
delen zijn opgenomen, inclusief de wettelijke gebruiksvoorschriften.

2.2 Praktijksituatie

Op 8 juni 2016 heeft een locatiebezoek plaatsgevonden waarbij via een interview met de heer
Richelle gegevens zijn verzameld over de bedrijfsvoering. De vragen hebben zich gericht op
het gebruik en de wijze van toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitboom-
gaard die grenst aan het plangebied. Deze informatie is in hoofdstuk 4 gebruikt en komt daar
verder aan bod.
In de westelijke fruitboomgaard worden in hoofdzaak appels van het ras Elstar geteeld. Ken-
merken van de boomgaard zijn:
∂ de boomrijen maken een scherpe hoek met de westelijke plangrens. Dat wil zeggen dat de

boomrijen niet geheel evenwijdig met genoemde plangrens lopen (zie ook afbeelding 2);
∂ de huidige afstand tussen de appelbomen en de perceelgrens bedraagt ten minste circa

3 m;
∂ tussen de fruitboomgaard en het plangebied bevindt zich geen oppervlaktewater. Iets

noordelijker van het plangebied grenst het perceel van de boomgaard aan de Voer. Dit is
een stromende (watervoerende) watergang;

∂ in de fruitboomgaard zijn op dit moment vier hoogstam pruimenbomen aanwezig. Dit aan-
tal is zeer beperkt van omvang en heeft volgens de teler enkel GAP-certificering als reden.
De mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst hoogstam kersenbomen worden aange-
plant in de boomgaard.

3. WETENSCHAPPELIJK INZICHT

3.1 Gezondheidseffecten

Beoordeling van gezondheidsrisico’s vindt plaats aan de hand van gegevens met resultaten
van proefdierstudies of andere testsystemen. Daaruit zijn zogenaamde waarden voor de Ac-
ceptable Exposure Level (AEL) en Acceptable Daily Intake (ADI) afgeleid. Bij de afleiding wordt
rekening gehouden met toxiciteit van metabolieten en wordt met een veiligheidsfactor 100
gewerkt. Deze veiligheidsfactor is opgebouwd uit een factor 10 voor onzekerheden rond dier-
proeven en een factor 10 om rekening te houden met extra gevoelige mensen.

3.2 Blootstellingsroutes

De blootstellingsroutes en bronnen zijn bij pesticiden goed in kaart gebracht door de Gezond-
heidsraad (2014). De belangrijkste bronnen zijn:
∂ huidblootstelling (dermaal)
∂ luchtwegblootstelling (inhalatoir)
∂ spijsverteringsblootstelling (oraal)

6 http://www.ctgb.nl/toelatingen
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Veel pesticiden worden door de huid heen opgenomen in het lichaam. Huidblootstelling kan
optreden door druppeldrift (directe blootstelling) of aanraking van oppervlakten waarop pes-
ticiden terecht zijn gekomen (indirecte blootstelling, via herbetreding van gebied met spuitde-
positie buiten de boomgaard of insleep van middel naar de woning).

Blootstelling via de lucht gebeurt door inademing van druppeldrift en vluchtig verbindingen
(direct) of kleine stofdeeltjes waarop pesticiden aanwezig zijn (indirect). Door consumptie van
gewassen, eigen teelt of gekocht, kunnen resten pesticiden het lichaam binnenkomen. Voor
jonge kinderen kan ook, bij spelen in de (speel)tuin sprake zijn van blootstelling via het in de
mond stoppen van voorwerpen of de eigen hand.
De directe dermale expositieroute is maatgevend voor de acute blootstelling. Voor de lange
termijn blootstelling is dit de indirecte dermale route. Uit alle literatuuronderzoeken over dit on-
derwerp blijkt dat blootstelling via inhalatie van druppels (in diameter kleiner dan 10 micron)
van ondergeschikt belang is. Dit komt overeen met de verwachting7, aangezien deze fractie
qua massa en daarmee werkzame stof verwaarloosbaar klein is.

Een piekmoment waarbij relatief grote hoeveelheden pesticide in de omgeving van omstan-
ders en omwonenden gebracht wordt, is tijdens bespuitingen door de agrariër. In dit geval kan
directe blootstelling plaatsvinden. Ook voor het plangebied vormt het spuiten van gewasbe-
schermingsmiddelen een risicomoment. De omvang van het risico wordt naast de toxiciteit
van het middel gevormd door de mate van drift. Drift is afhankelijk van diverse factoren, zoals:
1. de aanwezigheid van bedekking (kleding) op het lichaam;
2. vakbekwaamheid van de toepasser;
3. meteorologische omstandigheden, waarbij o.a. windrichting, windsnelheid, temperatuur en

relatieve luchtvochtigheid een rol speelt;
4. neerwaarts gericht spuiten of zijwaarts en opwaarts gericht;
5. gewaskenmerken, waarbij o.a. ontwikkelingsfase en hoogte een rol speelt;
6. gebruikte apparatuur, waarbij o.a. type spuit en spuitdop, plaatsing spuitdop, gebruik lucht-

ondersteuning en rijsnelheid een rol speelt;
7. chemische en toxische eigenschappen van de werkzame stof en de spuitmix die wordt ge-

bruikt (hulpstof, meststof, ander pesticide).

De variabelen 1 t/m 4 zijn meer algemeen van aard en variabelen 5 t/m 7 zijn meer gevalspe-
cifiek.

Afhankelijk van de risicogroep (jong/oud, zwanger/ziek enz.) kan eenzelfde blootstelling an-
dere gezondheidskundige effecten veroorzaken. Zuigelingen en kinderen zijn in het algemeen
kwetsbaarder dan volwassenen voor verontreinigende stoffen, omdat hun lichaam nog in ont-
wikkeling is. Bij senioren neemt in het algemeen het aanpassingsvermogen van het afweersys-
teem af, waardoor ze eerder reageren op lagere concentraties van tal van chemische stoffen.
Het afweersysteem van zieke mensen kan eveneens minder zijn, wat hen eveneens gevoeliger
en kwetsbaarder maakt.

7 Pesticides: Health, safety and Environment, Edition 2, Graham Matthews, 13 januari 2016, zie p. 261 In-
halation exposure
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3.3 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

In de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen (zie ook bijlage 1) is veel aan-
dacht voor risico’s voor de menselijke gezondheid die uit het voorgestelde gebruik van een
middel kunnen voortvloeien. Een aparte beoordeling van de risico’s voor omwonenden maakt
in ons land inmiddels onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Sinds 1 januari 2016 worden
namelijk naast de risico’s voor de toepasser ook de risico’s voor omwonenden beoordeeld.
Het tekstblok hierna is overgenomen uit brief 20L5LO21Ot49 van 21 oktober 2015 van het Col-
lege voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), met als onder-
werp Herbeoordeling van bestaande middelen voor gewasbescherming op het gezondheids-
risico voor omwonenden.

Vanaf 1 januari 2016, de ingangsdatum van de nieuwe Europese richtlijnen, zal het Ctgb de
humaan toxicologische beoordeling voor omwonenden en omstanders als volgt invullen bij
de beoordeling van nieuwe aanvragen voor stoffen en middelen: het EFSA-model zal de
basis zijn voor de risicobeoordeling; waar nodig zal de hiervoor omschreven verfijning op
basis van aanvullende gegevens, overige modellen (de Britse en Duitse methoden) of ex-
pert judgement worden ingevuld. Het College heeft uit de herbeoordeling de conclusie
getrokken dat het gebruik van de reeds toegelaten middelen ook op basis van het nieuwe
model veilig is. ln de resultaten van dit onderzoek ziet het College dan ook geen noodzaak
om in te grijpen in de toelatingsvoorwaarden van deze middelen.

In dit verband wordt eveneens verwezen naar de brief8 van de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit d.d. 17 november 2017, waarin is vermeld:

Alle gewasbeschermingsmiddelen worden vóór goedkeuring van de werkzame stof en vóór
toelating in een lidstaat beoordeeld op risico’s voor mens, dier en milieu. Een middel kan
slechts worden toegelaten als er geen schadelijke effecten zijn voor mens en dier en geen
onaanvaardbare effecten voor het milieu. In de risicobeoordeling van het aanvraagdossier
wordt rekening gehouden met alle relevante groepen mensen die blootgesteld kunnen
worden aan het middel bij gebruik, bewerking en consumptie. Dit betreft behalve degene
die de middelen professioneel toepast ook omwonenden van landbouwgebieden en toe-
vallige omstanders. De risicobeoordeling gaat uit van de meest kwetsbare groepen: kin-
deren en zwangeren. Daarnaast worden aspecten als reprotoxiciteit (schadelijk voor de
voortplanting) en mutageniteit (schadelijk voor het erfelijk materiaal) beoordeeld.

In het advies van de Gezondheidsraad werd verwezen naar een nieuw gemeenschappelijk
Europees model voor de beoordeling van de risico’s voor, onder andere, omwonenden. Dit
model is inmiddels ingevoerd en wordt door het College voor de toelating van gewasbe-
schermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gehanteerd bij de beoordeling. Met dit model
heeft  het Ctgb ook een selectie van eerdere toelatingen beoordeeld en daaruit  kon de
conclusie worden getrokken dat het nieuwe model, ten opzichte van de oorspronkelijke
beoordeling, geen nieuwe inzichten over bestaande middelen opleverde. De tot dan toe
door Nederland gebruikte modellen bleken voldoende beschermend te zijn.

8 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 27 858 Gewasbeschermingsbeleid, nr. 409
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3.4 Plant Research International

“Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen”. J.C. van
de Zande en M. Wenneker. Plant Research International (PRI), Rapport 609, mei 2015. Dit rap-
port is een geactualiseerde versie van onderzoek dat in 2012 en maart 2015 door PRI is gepu-
bliceerd9. De actualisatie omvat onder andere aanpassing (verhoging) van de toegestane
dosering van gewasbeschermingsmiddel, het toevoegen van afstanden voor drift naar de
lucht (van stapgroottes van 10 m naar 5 m) en de verwerking van recente meetdata van en
wetenschappelijke inzichten over drift naar de lucht10. De PRI dataset is verder in diverse publi-
caties11 gebruikt en in internationaal onderzoek12 geëvalueerd.

Regressieanalyse van de meetcijfers uit PRI 2015 voor de dermale blootstelling aan Captan
vanwege druppeldrift naar de lucht in de kale boomsituatie en voor de onderste 0 tot 3 meter,
die voor drift maatgevend is, leidt tot de volgende vergelijking:

Y = 8510 * e^(-0,137 * X)

Y = invulling van de gezondheidskundige norm (AEL) in %
X = afstand vanaf de laatste bomenrij in meter
e = het grondgetal van de natuurlijke logaritme

Met behulp van deze vergelijking is in dit onderzoek berekend welke spuitzone voor omstan-
ders en omwonenden aangehouden dient te worden vanwege blootstellingsrisico door drift.

In de PRI rapporten zijn de resultaten voor een aantal varianten op vaste afstanden vanaf de
buitenste bomenrij bepaald. Op grond daarvan is de huidblootstelling, de inhalatieblootstel-
ling en de secundaire blootstelling (door contact met besmette plekken) voor diverse veelge-
bruikte werkzame stoffen in de fruitteelt beoordeeld. Daaruit volgde dat vooral de werkzame
stof Captan de zwaarste beperkingen oplegt en daarmee meest kritisch is. Deze beperking
werd veroorzaakt door overschrijding van de criteria voor huidblootstelling. Voor inhalatie-
blootstelling en secundaire blootstelling kon op 5 m van de gewasrand voor de onderzochte
gewasbeschermingsmiddelen geen overschrijding van de blootstellingsrisico’s vastgesteld
worden. Voor de inhalatieblootstelling is de werkzame stof Clofentezin maatgevend13.

N.B. Bespuitingen met Captan (fungicide) tegen schurft vinden veelvuldig plaats, soms zelfs
wekelijks. Gezien de hoge frequentie van gebruik van fungiciden ten opzichte van insecti-
ciden is het risico voor blootstelling van middelen op basis van Captan dus hoger dan van
andere middelen.

9 Onderzoek naar driftblootstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Tholen – boomgaardbe-
spuitingen. J.C. van de Zande & M. Wenneker. Plant Research International. Rapport 441, maart 2012
10 Spray drift and bystander risk from fruit crop spraying, Aspects of Applied Biology 122, p 177-186, 2014
International Advances in Pesticide Application, Jan Van De Zande, Clare Butler-Ellis, Marcel Wenneker,
Peter Walklate & Marc Kennedy
11 Zie  bijvoorbeeld Pesticides:  Health,  safety  and Environment,  Edition 2,  Graham Matthews,  13  januari
2016, zie p. 149 Bystander exposure
12 Zie bijvoorbeeld Research Paper The Browse model for predicting exposures of residents and bystanders
to agricultural use of plant protection products: An overview, Biosystems Engineering 154 (2017), special
issue: drift reduction, p 92-104,  M. Clare Butler-Ellis, Jan C. Van De Zande, Frederik van den Berg, Marc C.
Kennedy, Christine M. O’Sullivan, Cor M. Jacobs, Georgios Fragkoulis, Pieter Spanoghe, Rianda Gerrits-
Ebben, Lynn J. Frewer, Agathi Charistou.
13 zie bijlage 3, blz. 61 van het PRI rapport mei 2015
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Een andere reden die het risico verhoogt, is dat middelen met Captan ook in het voor- en
najaar mogen worden gebruikt, als de fruitbomen nog kaal zijn en er meer drift optreedt.

Opgemerkt wordt dat PRI het blootstellingsrisico bepaalt uitgaande van een enkele maatge-
vende bespuiting. De frequentie van het middelengebruik is daarmee niet relevant.

3.5 Ontwikkelingen

Onderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden

Naar aanleiding van advies van de Gezondheidsraad (2014) is in opdracht van de ministeries
van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken in 2016 het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen
en Omwonenden (OBO) gestart. Het onderzoek wordt door het RIVM gecoördineerd.

In eerste instantie is in 2016 en 2017 op meerdere locaties met bollenteelt in Noord-Holland en
Zuid-Holland gemeten of bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in de lucht en in huisstof bij men-
sen thuis en in urine. Deze blootstelling wordt vergeleken met de verspreiding vanuit bespuitin-
gen op nabije percelen. De meetresultaten worden gebruikt om rekenmodellen te maken
waarmee ook voor andere situaties (bijvoorbeeld bij verschillende weersomstandigheden en
afstanden) voorspellingen gedaan kunnen worden.

Begin december 2017 zijn de laatste achtergrondmonsters verzameld die een beeld geven
van de blootstelling als er niet gespoten wordt. De Klankbordgroep komt in maart 2018 bijeen
om de verwachtingen van de metingen en de modelberekeningen te bespreken. De resulta-
ten van de blootstelling van omwonenden rondom bloembollenvelden geven een beeld van
de blootstelling,  maar niet van de gezondheid.  De resultaten zelf  worden in 2019 verwacht.
Aan de hand van de uitkomsten en ervaringen, wordt bezien welk aanvullend onderzoek no-
dig is voor de fruitteelt, in een volgende fase.

Browse project

Momenteel werkt men in Europa aan een model voor zij- en opwaarts bespuiten, het zoge-
naamde Browse project, waarmee de driftwaarden tussen verschillende Europese landen met
verschillende windsnelheden vergeleken kunnen worden. Er is een proefversie van het model
beschikbaar voor wetenschappelijke beoordeling, maar die versie is nadrukkelijk nog niet ge-
schikt voor gebruik.

Nederland heeft ten opzichte van de andere Europese landen een relatief hoge windsnelheid,
behalve ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daardoor is de kans op versprei-
ding door de wind (drift) groter. Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en bioci-
den maakt bij de beoordeling van toelating van gewasbeschermingsmiddelen gebruik van
eigen driftwaarden en van beoordelingen uitgevoerd door Verenigd Koninkrijk of Ierland.
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4. KENMERKEN VAN HET GEVAL

4.1 Inleiding

Voor de uitwerking van het locatiespecifieke onderzoek is als basis gebruik gemaakt van de
hiervoor genoemde wetenschappelijke rapporten van het PRI in Wageningen. Deze rapporten
geven op grond van de meest recente wetenschappelijke inzichten een inschatting van de
mate van driftblootstelling bij bespuiting van fruitbomen. Aan de hand van de toegelaten ge-
wasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt is nagegaan welk middel de maatgevende werk-
zame stof bevat qua toxiciteit in relatie tot toegestane dosering.

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten die in de PRI onderzoek zijn gehanteerd vergeleken
met de die van de situatie van de aangrenzende percelen.
Daar waar er verschillen met het PRI zijn, is aangegeven wat het effect daarvan is op de con-
clusies die in de PRI onderzoeksrapporten worden getrokken. Bij de interpretatie van de ver-
schillen is onder meer gebruikgemaakt van het document “Driftarme Spuitdoppen, de nevel
trekt op14”, Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT), versie 25 april 2017.

4.2 Algemene variabelen

Kleding

Door PRI is een onbedekt lichaam als uitgangspunt aangehouden. Dit is een worst case situatie
ten opzichte van wat verwacht mag worden hoe de mensen binnen het plangebied gekleed
zullen gaan. Geschat wordt dat er daardoor sprake is van een overschatting van de dermale
blootstelling.

Ondanks dat geen sprake zal zijn van een onbedekt lichaam, is hiervoor niet gecorrigeerd. De
reden daarvan is dat op deze manier rekening wordt gehouden met het mogelijk doordringen
van gewasbeschermingsmiddel in de lichte zomerkleding. Als gevolg daarvan zou alsnog huid-
blootstelling kunnen optreden.

Ademvolume

Voor het inhalatierisico wordt in de risicobeoordeling uitgegaan van een bepaalde belasting
die ontstaat door een concentratie van de actieve stof in de lucht en een bepaalde inname
hiervan door inademen. PRI gaat ervan uit dat een persoon bij rustige belasting 1,25 m3/uur
lucht inademt. Dit is gezien de functies die het plan mogelijk maakt een goed uitgangspunt en
is een correctie overbodig.

Wel is, veiligheidshalve en omwille van inzicht in het effect, aangehouden dat de bewoners
langer dan 1 minuut aan drift blootgesteld kunnen worden in geval van bespuiting op de aan-
grenzende percelen. Ook langer verblijf in de tuin zou tot een hogere blootstelling kunnen lei-
den. De rijrichting tijdens bespuiting en de rijsnelheid waarmee dat gebeurt, bepaalt de tijds-
duur waarin blootstelling mogelijk is. De passages die het dichtstbij plaatsvinden, hebben het
grootste effect op de blootstelling. Alle andere passages dragen minder bij.

14http://sklkeuring.nl/media/files/Driftarme%20spuitdoppen/Driftarme%20Spuitdoppen%20en%20tech-
nieken%20TCT%20versie%20feb%202016.pdf
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Bij een conservatieve aanname15 dat gedurende 15 minuten blootstelling mogelijk is en niet
1 minuut waar PRI vanuit gaat, bedraagt de correctiefactor 15 (1 x 15).

Vakbekwaamheid van de toepasser

Toepassers van gewasbeschermingsmiddelen dienen in het bezit te zijn van een gewasbe-
scherminglicentie (spuitlicentie) die afgegeven wordt door Bureau Erkenningen. Aangenomen
wordt dat er op dit punt geen wezenlijke verschillen zijn tussen de omstandigheden tijdens on-
derzoek en de praktijk op het aangrenzend perceel.

Meteorologie

Windrichting
Wat betreft windrichting is door PRI uit te gaan van 100% meewindomstandigheden, hetgeen
worst case is voor de blootstelling. Om die reden is geen correctie nodig. De windrichting zelf
is overigens niet van invloed op de hoeveelheid drift.

Windsnelheid
Van alle meteorologische parameters heeft de windsnelheid de grootste impact op de drift.
Spuiten bij een hogere windsnelheid leidt tot verspreiding van drift over grotere afstand (RIZA
rapport-2001.00816).  De  windsnelheid  tijdens  het  onderzoek  van  PRI  bedroeg  voor  de  kale
boom situatie gemiddeld op 1 m boven boomhoogte 3,2 m/s en maximaal 5 m/s. De maxi-
male windsnelheid17 vormt tevens de begrenzing waarop gewasbeschermingsmiddelen mo-
gen worden toegepast.

Voor hogere (gemiddelde) windsnelheden hoeft niet extra gecorrigeerd te worden, omdat in
de algemene correctiefactor (10) die in de PRI onderzoeksmethode gehanteerd wordt, al re-
kening is gehouden met een opwaardering van de gemiddelde windsnelheid naar de maxi-
maal toegestane windsnelheid (windkracht 3, is 5 m/s) voor toepassing (wettelijk vastgelegd in
het Activiteitenbesluit). Dat is gedaan door te vermenigvuldigen met een factor 218.

Op grond daarvan wordt het PRI onderzoek representatief geacht voor de praktijksituatie in
de omgeving van het plangebied. In dat verband is niet met een (aanvullende) correctie ge-
werkt voor de windsnelheid.

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
De luchttemperatuur is van invloed op het vervluchtigen van (volatiele) gewasbeschermings-
middel. Daardoor kan de inhalatoire blootstelling toenemen bij hogere temperaturen.
Voor druppeldrift geldt dat lage temperaturen in combinatie met lage windsnelheden op
korte afstanden (tot 5 m) hogere dermale exposities geeft dan in andere gevallen.

15 Deze aanname is conservatief, omdat de tijd die voor het bespuiten van de eerste rijen bomen tot de
plangrens nodig is, veel korter is dan hier aangehouden
16  http://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/1937/riza_2001_008_een_literatuurstudie_naar _driftbe-
perking.pdf
17 Op spuitdophoogte, Activiteitenbesluit artikel 3.83, lid 6
18 bladzijde 22 PRI 2015
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Hogere temperaturen (vanaf 25 ºC) en lage relatieve luchtvochtigheid daarentegen kunnen
er voor zorgen dat grote druppels door verdamping in omvang afnemen en daardoor fijner
worden. De afstand waarover de drift zich kan verspreiden neemt daardoor toe. De invloed
van de luchtvochtigheid op de drift is overigens nog niet geheel wetenschappelijk duidelijk.

De PRI metingen zijn verricht in april (kale boom), mei en oktober. Deze maanden komen over-
een met de gemiddelde situatie tijdens het spuitseizoen. In dat opzicht spelen verschillen in
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid tussen de PRI metingen en de omgeving van het
plangebied geen rol van betekenis. Om die reden is voor deze parameters geen correctief-
actor toegepast bij de vertaling van de blootstelling naar lokale omstandigheden.

Spuitrichting

Er is geen verschil in bespuitingen tussen het PRI onderzoek en de lokale praktijksituatie, want
in beide gevallen is en wordt er zij- en opwaarts gericht gespoten.

4.3 Gewaskenmerken

Het PRI is voor de gewassituatie uitgegaan van twee situaties, namelijk voor de kale boom en
een boom vol in blad. De kale boom vormt de worst case situatie. Er is gemeten in een appel-
boomgaard, waarvan de bomen op dat moment een hoogte hadden van ca. 2,25 tot 2,5 m
en de rijen 3 m uit elkaar stonden. Wat betreft gewaskenmerken is het PRI onderzoek goed
bruikbaar voor praktijksituaties, zij het dat de spuithoogte afwijkt, zie daarvoor ‘spuit(boom)-
hoogte’ hierna.

Andere gewaskenmerken, zoals leeftijd van de bomen, oriëntatie van de bomenrij of uitval,
zijn niet of van ondergeschikt belang voor de drift in het geval van kale bomen. Zelfs niet als
het jonge aanplant zou betreffen bij eventuele vervanging van bestaande bomen. Aangezien
de kale boomsituatie worstcase is en als uitgangspunt is genomen, is er geen correctie toege-
past.

4.4 Gebruikte apparatuur

De gebruikte apparatuur is in hoge mate van invloed op de drift. Relevante factoren daarbij
zijn de volgende:
1. druppelgrootte/spuitdop
2. spuitdruk
3. spuitvolume
4. luchtondersteuning
5. rijsnelheid
6. spuit(boom)hoogte
7. aanvullende driftreducerende spuittechniek

De druppelgrootte is de invloedrijkste factor voor de (hoeveelheid) drift en deze wordt wat
betreft apparatuur bepaald door het type spuitdop (dopgrootte) en de spuitdruk. Dat is de
reden dat voor driftreductie zowel eisen worden gesteld aan dop als aan druk (vloeistofdruk
en eventueel luchtdruk in geval van een mengdop). De minimumeis van 75% driftreductie
wordt bereikt door een combinatie van spuitdop en spuitdruk of alternatieven waarbij het
complete maatregelenpakket (van punt 1 t/m 7) als geheel deze reductie oplevert.
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Zoals in paragraaf 4.2 gemeld vormt de windsnelheid de belangrijkste meteorologische factor
voor drift. De windsnelheid neemt toe met de hoogte en daardoor neemt de kans op drift toe
als op grotere hoogte wordt gespoten. Ook luchtondersteuning en de rijsnelheid is om die re-
den van belang, omdat daardoor druppels hoger in de lucht terecht kunnen komen.

Druppelgrootte/spuitdop

Driftarme spuitdoppen geven meer grove druppels, die zwaarder zijn en minder snel verwaaien
(dus tot minder drift leiden). De vormgeving van de spuitdop bepaalt de grootte van de drup-
pels die ontstaan. Een veelgebruikt classificatieschema19 voor druppelgrootte of druppelklasse
is:
∂ zeer fijn (mist, vooral gebruik in kassen)
∂ fijn
∂ middel
∂ grof

Doptype, druk en spuitvolume bepalen samen de druppelgrootte. Een indicatie over driftpo-
tentie vormt de fijne fractie aan druppels die ontstaan. Daarbij wordt gekeken naar het per-
centage druppels kleiner dan 100 tot 200 micron die in de spuitwaaier voorkomen20.

In de PRI onderzoeken is vermeld dat een Munkhof dwarsboomspuit uitgerust met Albuz ATR
lila werveldoppen is gebruikt voor de referentiesituatie (standaard spuit). Ook zijn gegevens
opgenomen voor praktijksituaties met 75% driftreductie. De gebruikte doppen vormen een on-
derdeel van de techniek(en) die gebruikt wordt of worden om tot de vereiste driftreductie te
komen. In dat opzicht, en in onderlinge samenhang met de andere hiervoor genoemde pa-
rameters, is er geen correctie nodig.

Spuitdruk

De benodigde spuitdruk wordt mede bepaald door de rijsnelheid, gewenste afgifte, onder-
linge dopafstand en dopgrootte. De rijsnelheid komt verderop aan bod. De gewenste afgifte
is wat betreft gewasbeschermingsmiddel beperkt door wettelijke gebruiksvoorschriften die aan
de dosering worden gesteld. De hoeveelheid water en hulpstoffen die wordt gebruikt, is onder
andere afhankelijk van de gewenste druppelgrootte, zie hiervoor.

Een kleinere onderlinge dopafstand verlaagt doorgaans de spuitdruk en daarmee de kans op
drift. Het gebruik van een kleine dopopening leidt in de regel tot een hoge spuitdruk. Bij een
grotere dopopening is de spuitdruk lager. Algemeen geldt dat een hogere spuitdruk nadelig
is voor de drift indien tevens wordt gewerkt met veel kleine spuitdoppen.

19 A system for classifying hydraulic nozzles and other atomisers into categories of spray quality, S.J. Doble,
G.A. Matthews, I. Rutherford, E.S.E. Southcombe, Proceedings British Crop protection Conference –
Weeds 9A-5, 1985
20 Effectiviteit van additieven en adjuvantia op de efficiëntie van spuittoepassingen van gewasbescher-
mingsmiddelen, ir. P. Spanoghe, Universiteit Gent, juni 2005.
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Het onderzoek van het PRI is uitgevoerd met een spuitdruk van 7 bar. Deze is lager dan de
bovenwaarde van de spuitdruk die door de teler is opgegeven, te weten 8 bar. Echter is per
1-1-2018 voor bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen 75% driftreductie verplicht. Om
die reden is er geen correctie voor de spuitdruk nodig, ondanks dat in de praktijk een hogere
druk mogelijk is dan waarmee in de PRI onderzoeken is gewerkt. Want het wettelijk uitgangs-
punt voor de totale spuittechniek blijft 75% driftreductie ten opzichte van de standaard spuit.
Een hogere spuitdruk moet zodoende gecompenseerd worden door bijvoorbeeld het ge-
bruikte type spuitdop.

Spuitvolume

Door PRI is gemeten tijdens een spuitvolume van 200 l/ha. Afhankelijk van het toegepaste mid-
del komen enkele malen hogere spuitvolumes voor, bijvoorbeeld voor insecticiden. Enkel een
verhoging van het spuitvolume door verhoging van de druk zal leiden tot een verhoging van
het risico op drift. Een verhoging van het spuitvolume gaat in de praktijk gepaard met andere
wijzigingen die de driftverhoging weer teniet doen. Zoals het gebruik van meer of andere spuit-
doppen (die grotere druppels geven) of door een lagere rijsnelheid aan te houden. Uit studies
in het kader van het Browse project21 blijkt dat de afstand van de spuitdoppen onderling geen
fundamentele parameter is die drift beïnvloedt.
Het spuitvolume is daardoor, naast en in samenhang met andere hiervoor beschreven facto-
ren, van ondergeschikt belang voor het driftpercentage. Om deze reden bestaat geen nood-
zaak om een correctiefactor toe te passen.

Luchtondersteuning

In de onderzoeken van PRI is voor de maatgevende situatie22 (kale boom) gewerkt met lucht-
ondersteuning bij laagtoerental (540 toeren aftakas tractor/1.400 toeren ventilator spuit). Het
bijbehorende gemiddelde debiet bedroeg 26.000 m3/uur en een uitstroom luchtsnelheid van
18 m/s bij 2-zijdige uitblaas23.

Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid drift bij eenzelfde spuit recht evenredig is met het de-
biet van de luchtondersteuning. Bij luchtondersteuning op een hoog toerental valt meer drift
te verwachten dan bij een laagtoerental, omdat een hoog toerental een hoger debiet ople-
vert. Het gebruik van een hoog toerental in de kale boomsituatie is niet gebruikelijk, aangezien
daartoe geen noodzaak bestaat. Want de bomen hebben in die situatie immers geen bla-
deren en daarom is het gebruik van een hoog debiet (om gewasbeschermingsmiddelen in het
bladerdek te krijgen) in strijd met praktijkgebruik en goed vakmanschap. In verband met het
voorgaande en de wettelijke verplichting per 1-1-2018 om op de totale spuittechniek 75% drift-
reductie toe te passen is op dit punt geen correctie toegepast.

21 Zie tabel 9 van Appendix 7 (Work Package 3: Models of exposure to agricultural pesticides  for by-
standers and residents)
22 In de volblad situatie is gewerkt met luchtondersteuning in de stand hoog. Ondanks dat de spuitnevel
dan met een hogere snelheid wordt verplaatst is er geen sprake van een grotere druppeldrift t.o.v. de
kale boom situatie. Dit blijkt uit een vergelijking van de gemeten percentages druppeldrift vermeld in
tabel 10 en tabel 11 voor respectievelijk de kale boom situatie en de volblad situatie.
23 Michielsen, J.M.G.P., Op ’t Hof, M.C.J., Van de Zande, J.C., Wenneker, M., 2008, ‘Verdelingsmetingen
fruitteeltspuiten 2007: spuitmachines en doppen uit Axiaal-Dwarstroom vergelijking, Wageningen UR,
WUR-PRI rapport 552 – p. 26
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Rijsnelheid

Driftarme spuitdoppen in Nederland (TCT doppenlijst) worden officieel getest en goedgekeurd
voor rijsnelheden van 3-9 km/uur, waarbij de voor bespuiting beste resultaten verkregen wor-
den. In het PRI onderzoek is tijdens de metingen gewerkt met een rijsnelheid van 6,5 tot
6,7 km/uur24. Die rijsnelheid valt binnen de range waarmee driftarme spuitdoppen goed func-
tioneren. Datzelfde geldt voor de beroepspraktijk in de fruitteelt, waar tijdens bespuitingen met
een rijsnelheid van 7 tot 8 km/uur wordt gereden25. De teler heeft aangeven, dat een rijsnelheid
tussen 6 en 7 km/uur wordt gehanteerd. Om die reden is er geen correctiefactor nodig.

Spuit(boom)hoogte

In de onderzoeken van PRI is, gelet op de hoogte van de fruitbomen, gewerkt met een spuit-
boom van 2 tot 2,5 m. Exacte gegevens daarover ontbreken. De hoogste spuitdop die mo-
menteel op het aangrenzende perceel gebruikt wordt bevindt zich op een hoogte van circa
3 meter. Daar is ruimschoots rekening mee gehouden door de beoogde afscherming met be-
hulp van windhagen. De windhagen dienen vanwege opwaarts spuiten één meter hoger te
zijn dan de hoogste spuitdop die vanwege de boomgaard nodig is. In dit specifieke geval dus
4 meter, uitgaande van 3 m (spuit)boomhoogte + 1 m overhoogte). Omdat door de teler te
kennen is gegeven dat de fruitbomen inclusief opgroei een maximale eindhoogte van 4 meter
kunnen bereiken26, worden de windhagen op een grondwal geplant die 1 meter boven maai-
veld ligt. Op deze wijze wordt dus een afscherming gecreëerd die tot 5 meter boven maaiveld
komt.
Aangezien deze voorzieningen als landschappelijke inpassing aan het bestemmingsplan wor-
den gekoppeld is er geen correctiefactor nodig.

Driftreducerende spuittechniek en/of maatregelen in het overdrachtsgebied

Niet van toepassing.

4.5 Gebruikte gewasbeschermingsmiddelen

De algemeen veelvuldig in de fruitteelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zijn in para-
graaf 4.2 vermeld. Per middel verschilt het gehalte aan werkzame of actieve stof en daardoor
ook de toedieningshoeveelheid per hectare. Aangezien het een fruitteler vrij staat alle voor
betreffende teelt toegelaten middelen te gebruiken, is het minder zinvol te kijken naar uitslui-
tend het huidige specifiek gebruik. Gebruikelijk is het om een worst case benadering aan te
houden die uitgaat van de qua toxiciteit meest risicovolle werkzame stof die toegelaten is. Dit
is ook door het PRI zo gedaan.

24 Risk estimation of bystander and residential exposure from orchard spraying based on measured spray
drift data, J.C. van de Zande, M. Wenneker, and J.M.G.P. Michielsen, International Advances in Pesticide
Application, Aspects of Applied Biology 99, 2010
25 Zie tabel 9 van Appendix 7 (Work Package 3: Models of exposure to agricultural pesticides for bystand-
ers and residents)
26 Verslag StAB Bestemmingsplan Kappelkesstraat 70 – 70a te Eijsden (gemeente Eijsden-Margraten), ken-
mer 39975 d.d. 2-8-2016
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Captan is voor de gezondheid de maatgevende werkzame stof en voor deze stof zijn de aan
te houden afstanden voor verschillende situaties berekend. Deze werkzame stof is aanwezig in
de in tabel 1 genoemde toegelaten gewasbeschermingsmiddelen (bron Ctgb.nl d.d. decem-
ber 2017).

Tabel 1:  Overzicht van Captan houdende gewasbeschermingsmiddelen

N.B.  Captor SC is niet toegelaten voor de teelt van appels en peren

De spuitoplossing kan naast een hulpstof en/of meststof bestaan uit meer dan een gewasbe-
schermingsmiddel. Als er meer gewasbeschermingsmiddelen tegelijkertijd worden gedoseerd,
zijn er meer of hogere concentraties werkzame stoffen in de drift aanwezig. Door PRI is in haar
beoordeling enkel gekeken naar een werkzame stof (in de maximaal toegestane dosering) in
de spuitoplossing.

De European Food and Safety Agency (EFSA, 2013) heeft geconcludeerd dat de gezondheids-
risico’s vanwege gelijktijdige blootstelling aan meerdere gewasbeschermingsmiddelen gering
is, omdat er geen bewijs is dat bepaalde werkzame stoffen elkaar versterken.

Het wordt aannemelijk geacht dat chemische stoffen die verschillen in werkingsmechanisme
elkaar niet beïnvloeden en elkaar enkel versterken als het werkingsprincipe gelijk is. Op dit punt
vindt momenteel verder wetenschappelijk onderzoek27 28 plaats en is sprake van een leemte
in de kennis.

27 Reffstrup,T.K., Larsen,J.C., and Meyer,O. (2010). Risk assessment of mixtures of pesticides. Current ap-
proaches and future strategies. Regul. Toxicol. Pharmacol., 56 (2), 174-192.
28 Scientific Opinion on the identification of pesticides to be included in cumulative assessment groups on
the basis of their toxicological profile. EFSA Journal, 11(7), 131, 2013.
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Om die reden is, op basis van de meest actuele inzichten over cumulatie29 30 en uit voorzorg,
een correctiefactor 3 voor de spuitoplossing toegepast31. Daarbij wordt opgemerkt dat in de
keuze voor de hoogte van de correctiefactor rekening is gehouden met het volgende:
∂ In de beoordeling van gezondheidsrisico’s wordt reeds een veiligheidsfactor 100 gehan-

teerd, zie paragraaf 3.1, wat een extra correctie eigenlijk overbodig maakt.
∂ Dat het niet gebruikelijk of zelfs zeer uitzonderlijk is, dat meerdere gewasbeschermingsmid-

delen met dezelfde werkzame stof of stoffen tegelijkertijd worden verspoten. De reden
daarvan is dat verhoging van de dosering tot boven de toepassingsnorm per middel niet
tot een betere bescherming van het gewas of bestrijding van de plaag leidt. De werking
van het middel wordt er met andere woorden niet beter door.

∂ Gewasbeschermingsmiddelen zijn kostbaar en worden vanuit bedrijfseconomische rede-
nen zo zuinig mogelijk toegepast. In spuitadviezen van professionele partijen (bv. DLV en
Fruitconsult) is nooit sprake van een dosering aan werkzame stof die hoger is dan de toe-
passingsnorm van het Ctgb, is uit navraag gebleken.

∂ Uit het vraaggesprek met de teler, en de registratie over het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen die is ingezien, is gebleken dat de spuitmix ten hoogste 4 werkzame stoffen
bevat. De hier gehanteerde correctiefactor 3 gaat uit van een spuitmix waarin de 7 meest
risicovolle werkzame stoffen in de maximaal toegestane dosering zijn opgenomen en is
worst case. Daarmee wordt tevens ruimvoldoende invulling gegeven aan het middelenge-
bruik tijdens een nat jaar.

4.6 Eigenschappen werkzame stof

De stof Captan komt niet voor op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst) of op de lijst
Carcinogeen Mutageen en Reprotoxische (CMR-lijst, categorie 1A en 1B). Door de World
Health Organization is Captan geclassificeerd als stof waarvan het onwaarschijnlijk is dat er
acuut gevaar bestaat bij normaal gebruik32.

4.7 Driftreducerende voorzieningen overdrachtsgebied

Als uitgangspunt voor dit onderzoek is aangehouden dat de driftreducerende maatregelen
worden getroffen zoals in paragraaf 1.2 van dit rapport is beschreven. In het volgende hoofd-
stuk is om die reden de situatie beoordeeld waarbij drie windhagen tot op een hoogte van 5
meter boven maaiveld binnen het plangebied aanwezig zullen zijn die de drift in de lucht rich-
ting het plangebied afvangt.

29 New approaches to uncertainty analysis for use in aggregate and cumulative risk assessment of pesti-
cides. Kennedy MC, van der Voet H, Roelofs VJ, Roelofs W, Glass CR, de Boer WJ, Kruisselbrink JW, Hart
ADM. Food and Chemical Toxicology. Vol. 79 (mei 2015): p. 54-64.
30 Quantifying Synergy: A Systematic Review of Mixture Toxicity Studies within Environmental Toxicology.
Cedergreen N (2014) PLoS ONE 9(5): 96580.doi:10.1371/journal.pone.0096580.
31 Zie ook bijlage 4; SPA WNP ingenieurs, Aanvullend onderzoek spuitzone Kapelkesstraat 70 – 70a in Eijs-

den, kenmerk 21620461.R01 d.d. 20-12-2016
32 The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 2000-
2002, IPSC (01.5)
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De mate waarin windhagen drift filteren en daardoor reduceren is afhankelijk van beplantings-
soort, dichtheid en bladontwikkeling. Door Wenneker33 is onderzoek uitgevoerd naar de drift
naar de omgeving en in het bijzonder oppervlaktewater voor 20 hagen van diverse soorten.
Geconcludeerd is dat een windhaag een effectieve methode is om drift van gewasbescher-
mingsmiddelen te verminderen. Dit naast de andere functies van windhagen te weten het
voorkomen van windschade en verbeteren van het microklimaat.

Een windhaag heeft ten aanzien van drift een gecombineerd effect, enerzijds de filterende
werking, waardoor de emissie aan gewasbeschermingsmiddel in de lucht afneemt en ander-
zijds de ruimte die een windhaag inneemt, waardoor sprake is van een “teeltvrije” zone.
Een windhaag met een volledig ontwikkeld bladerdek (volblad of winter groen) geeft hoge
emissiereducties, die afhankelijk van de haagsoort variëren van gemiddeld 80 tot 90%. Voor
Elzenhagen is in de periode na 1 mei een bladoppervlak vastgesteld dat uiteenliep van 3,4 tot
7,4 m2 per m2 windhaag. Bij een bladloze of kale windhaag is de emissiereductie lager (gemid-
deld 10% tot 21%).

Ten opzichte van het onderzoek van Porskamp 1994, waar PRI zich op baseert, is er in de kale
boomsituatie (voor 1 mei) door Wenneker een groot verschil gevonden in reducerend effect
van de elzenwindhaag. De verklaring voor het verschil in de kale boomsituatie is dat de wind-
haag in het onderzoek van Porskamp niet volledig kaal was, waardoor de driftreductie van de
haag in de kale boomsituatie te gunstig is ingeschat. In de volblad situatie (na 1 mei) was er
sprake van een relatief klein verschil.

Aangezien het plan voorziet in een dubbel Elzen windhaag en een coniferenhaag, is in dit
onderzoek geen correctie op het PRI (2015) onderzoek toegepast. Dat wil zeggen dat er in de
berekening gebruik is gemaakt van hetzelfde driftreductiepercentage voor de onderste
0 -3 meter als het PRI heeft gedaan voor enkel een wintergroene haag, te weten 95%. In het
PRI-rapport (2015) wordt op bladzijde 29 vermeld: “Een coniferen haag is dichter en zal meer
reductie geven dan de open elzenhaag zoals gebruikt in deze studie”.

In de praktijk ligt het driftreductiepercentage over de gehele groenopstand beschouwd hoger
liggen dan 95%, omdat ook nog twee Elzenhagen extra gerealiseerd worden. Deze hebben
elk aanvullend een driftreductiepercentage van 75%, dus conform de PRI systematiek geza-
menlijk 94%. Die extra driftreductie van 94% komt bovenop de reductie die de coniferenhaag
bewerkstelligt (95%). Per saldo wordt de drift in de richting van het plangebied daarom nage-
noeg volledig door de drie hagen weggevangen. In dit onderzoek is echter aangehouden dat
beide Elzenhagen samen nog voor 50% extra driftreductie zorgen (worstcase t.o.v. meetresul-
taten en methodiek PRI). Daarmee komt de driftreductie van de drie windhagen gezamenlijk
uit op 97,5%.

33 Windhagen als emissiereducerende maatregel bij bespuitingen in de fruitteelt, M. Wenneker, R. Anber-
gen, B. Heijne, J.C. van de Zande, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), Maart 2004, rapport 2004-
6
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5. BEOORDELING BLOOTSTELLINGSRISICO’S EN GEZONDHEIDSEFFECTEN

5.1 Luchtwegblootstelling (inhalatoir)

In paragraaf 4.2 onder ‘ademvolume’ en in paragraaf 4.5 is aangegeven welke correctiefac-
toren gehanteerd worden op de door PRI berekende en in tabel 12 gepresenteerde inhalatie-
blootstelling in de kale boom situatie. Er wordt zoals in paragraaf 4.2 gecorrigeerd voor de
blootstellingsduur en een mengsel van gewasbeschermingsmiddelen in de spuitoplossing (res-
pectievelijk x 15 x 3 = 45) om tot een worst case benadering voor het plangebied te komen.

Als de resultaten voor de blootstelling aan Clofentezin (hoogste % invulling AEL, zie bijlage 3,
blz. 61 van het PRI-rapport mei 2015) via inhalatie met een factor 45 vermenigvuldigd worden,
dan blijven de percentages voor de 75% driftreducerende spuit ruim onder de grens van het
100% inhalatoire blootstellingseindpunt (0,06092 x 45 = 2,74). Dit terwijl er in bijlage 3 van het PRI
rapport geen rekening is gehouden met driftreductie vanwege een windhaag of vergelijkbare
voorziening. Op basis daarvan kan gesteld worden dat inhalatieblootstelling ook in dit speci-
fieke geval niet tot een relevant gezondheidsrisico leidt.

5.2 Huidblootstelling (dermaal)

Door PRI is gekeken naar de dermale blootstelling via direct en indirect contact.

Direct contact

Zoals in het voorgaande uiteengezet moeten er voor dit specifieke plan correcties worden
toegepast op het PRI rapport 2015 vanwege verschillen in omstandigheden. In tabel 2 wordt
een overzicht daarvan gegeven voor spuittechnieken met 75% driftreductie.

Tabel 2: Correctiefactoren voor spuittechniek 75% driftreductie en specifieke omstandigheden ten op-
zichte van PRI mei 2015

Variabele Correctie vanwege verschil in Correctiefactor

D Toegestane dosering Captan (in PRI 2015 is dit 2,5 l/ha) 1 (N.v.t.)

P Spuitdruk 1 (N.v.t.)

L Luchtondersteuning 1 (N.v.t.)

S Spuitoplossing (meerdere actieve stoffen in spuitmix t.o.v. PRI) 3

DRTO
Driftreductie overdrachtsgebied door te treffen of getroffen voorzieningen
(i.c. enkele volblad windhaag, coniferen, dus nog zonder rekening te hou-
den met dubbele Elzenhaag = worstcase)

97,5%

DRT Driftreductie spuittechniek (wettelijke eis binnenkort gaat gelden) 75%

De vergelijking uit paragraaf 3.4 waarmee de invulling van de gezondheidskundige norm (AEL)
kan worden berekend wordt daarmee als volgt:

Y = 8510 * e^(-0,137 * X) * D * P * L * S * (100% - DRTO) * (100% - DRT)

In tabel 3 zijn de m.b.v. voorgaande formule berekende resultaten gegeven voor de dermale
blootstelling voor de te beschouwen voor drift maatgevende situatie.
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Tabel 3: AEL (%) voor Captan in kale boomsituatie (in de boomgaard) voor de specifieke situatie van
de locatie, gebruik van een driftreducerende spuittechniek (75%) en de aanwezigheid van een
volblad windhaag (3 windhagen samen) binnen het plangebied

Afstand vanaf laatste bomenrij (X)
in meter

75% driftreductie
AEL  huidblootstelling direct contact
voor luchtlaag 0 – 3 meter (Y) in %

5 80
10 41
15 20
20 10
25 5
30 3
35 1
40 1
45 0
50 0

Uit de laatste kolom van tabel 3 blijkt dat de percentages voor het dermale blootstellingseind-
punt op een afstand van 5 meter vanaf de laatste bomenrij beneden de norm (getalswaarde
100) blijven. In dit specifieke geval wordt er op 10 meter vanaf de erfgrens c.q. grens van het
bestemmingsvlak voldaan aan de gezondheidsnorm, omdat de groenzone met windhagen
10 meter breed is, zie afbeelding 3. Dus direct achter de Elzenhaag, die gezien vanaf de erf-
grens het verst in het plangebied staat, is er geen overschrijding van de norm voor huidbloot-
stelling.

Aanvullend wordt gemeld dat eventueel volstaan kan worden met alleen een coniferen haag
(95% driftreductie) of alleen de dubbelen Elzenhagen (94% driftreductie), omdat daarmee ook
wordt voldaan aan de gezondheidsnorm op 10 meter afstand van de erfgrens.

Indirect contact

Voor indirect contact zijn de resultaten van modeluitkomsten voor de verschillende stoffen en
de meest kritische situatie gepresenteerd in tabel 13 van PRI 2015. De meest kritische situatie is
van toepassing op een rondkruipende baby (8,7 kg) en voor de driftdepositie van een stan-
daard spuittechniek (0% driftreductie) op 5 m afstand van het gewas en zonder filtrerende
voorzieningen op de perceelsgrens. Voor Merpan/Captosan (werkzame stof Captan) is het
hoogste herbetredingsrisico berekend van 27,7 procent.

De hiervoor genoemde correctiefactoren voor de drift in het specifieke geval zijn ook van toe-
passing op de uitkomsten voor indirect contact (D * P * L * S * (100% - DRTO) * (100% - DRT)).
Na correctie bedraagt het herbetredingsrisico 1% (zie tabel 2; 1 * 1,14 * 1* 3 * 2,5% * 25% * 27,7)
en blijft deze beneden de norm (getalswaarde 100%). De conclusie van het PRI blijft daarmee
dat er op 5 m afstand van de rand van het gewas bij toepassing van de verschillende midde-
len voor fruitteelt geen blootstellingsrisico's optreedt als gevolg van indirect contact. In dit spe-
cifieke geval wordt er op 10 meter vanaf de erfgrens voldaan aan deze gezondheidsnorm,
omdat de groenzone met windhagen 10 meter breed is, zie afbeelding 3.
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5.3 Spijsverteringsblootstelling (oraal)

In het PRI onderzoek is geen rekening gehouden met blootstelling via het spijsverteringskanaal,
behalve de aanvullende blootstelling via hand-mond-contact van kleine kinderen door indi-
rect contact met driftresidu. Blootstelling via de spijsvertering valt naar onze mening buiten de
reikwijdte van dit onderzoek dat zich richt op blootstelling door drift. In algemene zin kan over
orale blootstelling opgemerkt worden dat diverse wetenschappelijke studies laten zien dat dit
risico vele malen kleiner is (factor 100) dan dermale blootstelling aan drift via direct contact.

5.4 Interpretatie

Op basis van gestandaardiseerd PRI onderzoek (in het bijzonder rapport 609, mei 2015) kan
worden afgeleid dat in de huidige praktijksituatie (laagstambomen in de boomgaard en het
gebruik van een standaard spuit, d.w.z. geen driftreductie) en bij het treffen van de hiervoor
omschreven maatregelen (windhagen binnen het plangebied), er binnen de bestemming
‘Wonen’ van het plangebied met zekerheid geen risico voor de volksgezondheid bestaat.

6. HOOGSTAMBOMEN

De hoogstam kersenbomen die mogelijk in de toekomst geplant worden kunnen volgens de
teler een hoogte van 5 of 6 m gaan bereiken. Ook voor deze situatie is gekeken naar de dan
aan te houden ruimtelijke scheiding. Daarbij uitgegaan van tabel 10 op bladzijde 24 van het
PRI-rapport (mei 2015). In de tabel is de invulling van de dermale eindpuntblootstelling vermeld
voor de kale boom situatie zonder windhaag of afscherming op de perceelgrens. Dat laatste
is nodig omdat hoogstambomen hoger kunnen worden dan de aan te leggen windhagen die
5 m hoog worden. Enkel de AEL percentages voor het traject van 3 tot 6 m zijn relevant. De
percentages zijn indicatief, omdat de meetomstandigheden waaronder ze zijn bepaald in
spuithoogte afwijken van de situatie die voor hoogstambomen zal gelden. Dat indicatieve ka-
rakter wordt niet weg genomen door te werken met de hiervoor beschreven correctiefactor,
los van het feit of dezelfde correctiefactoren van toepassing zijn.

Uit  tabel  10 (PRI  2015) blijkt  dat voor DRT75 en 3-6 m hoogte een AEL percentage onder de
gezondheidsnorm (100) wordt bereikt op 25 m afstand (AEL is 69). Binnen die afstand maakt
het plan geen menselijk verblijf mogelijk, want de bouwaanduiding bijgebouwen ligt op circa
27 m afstand en de vier bouwvlakken op 40 m afstand van de grens met het bestemmingsvlak
“Agrarisch”  (zie  paragraaf  1.2).  Op 40  m afstand bedraagt  het  AEL  percentage 13.  Dat  wil
zeggen dat op de rand van de bouwvlakken de dermale blootstelling een factor 7,5 onder de
gezondheidsnorm blijft. Het AEL percentage van 13 is dermate laag, dat zelfs bij een extra
correctie vanwege het voorzorgsbeginsel er binnen de bouwvlakken sprake blijft van een aan-
vaardbaar woon- en leefklimaat. Om die reden zijn er op grond van de huidige inzichten in de
(toekomstige) situatie met relevante aantallen hoogstambomen geen gezondheidsrisico’s te
verwachten.
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7. CONCLUSIE

Voor een woningbouwplan aan de Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden is een locatiespecifiek on-
derzoek naar spuitdrift van gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd. Er is rekening gehouden
met de voorgenomen ruimtelijke scheiding en aanplant van drie windhagen en met het ge-
bruik van voor gezondheidsrisico’s maatgevende gewasbeschermingsmiddelen en de wette-
lijk voorgeschreven wijze van toepassen daarvan.

Uitgegaan van een conservatieve en worst case benadering, en de bestaande bedrijfsvoe-
ring, met laagstamfruitbomen in de aangrenzende fruitboomgaard, kan worden geconclu-
deerd dat de aangehouden spuitzone van 16,5 m vanaf de plangrens voldoende garantie
biedt op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In het geval dat de bedrijfsvoering in de aangrenzende boomgaard overschakelt naar (rele-
vante aantallen) hoogstamfruitbomen geldt dat zowel op leefniveau in het bestemmingsvlak
“Wonen” als binnen het bouwvlak in de luchtlaag van 3 tot 6 m hoogte, er redelijkerwijs geen
gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Met andere woorden, is er sprake van een aanvaard-
baar woon- en leefklimaat in het gebied waar menselijk verblijf planologisch mogelijk gemaakt
wordt.

Op grond van het voorgaande kan tevens geconcludeerd worden, dat de bedrijfsvoering in
de westelijk van het plangebied aangrenzende fruitboomgaard niet belemmerd wordt als ge-
volg van het woningbouwplan.
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REGELGEVING

Europese regelgeving

Het Nederlandse gewasbeschermingbeleid wordt in hoge mate door EU-regelgeving
beïnvloed en bepaald. In het zesde milieuactieprogramma (MAP) van de Europese
Gemeenschap is speciale aandacht besteed aan gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor
zijn twee EU verordeningen en twee EU-richtlijnen met betrekking tot
gewasbeschermingsmiddelen opgesteld. Ze vormen samen de vier kernelementen van het
gewasbeschermingbeleid.

∂ Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en
91/414/EEG (PbEU 2009, L 309), in het kort: de Verordening Gewasbeschermingsmiddelen.

∂ Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PbEU 2009, L 309), in het kort:
de Richtlijn duurzaam gebruik.

∂ Richtlijn 2009/127/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
21 oktober 2009 tot wijziging van de Richtlijn 2006/42/EG met betrekking tot machines voor
de toepassing van pesticiden (PbEU 2009, L 310), in het kort: de Machinerichtlijn.

∂ Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (PbEU 2009, L324), in
het kort: de Statistiekverordening.

Ook andere Europese regelgeving is bepalend voor het gewasbeschermingbeleid, zoals de
Residuverordening1 en de Kaderrichtlijn Water (KRW)2.

Nationale regelgeving

De volgende nationale regelgeving is van belang voor het gewasbeschermingsmiddelen-
beleid. Deze vloeit grotendeels rechtstreeks voort uit de EU-regelgeving.
∂ Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). De Wgb bevat regels voor de

toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en
biociden. In de Wgb en het daarop gebaseerde Besluit gewasbeschermingsmiddelen en
biociden (Bgb) en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) zijn
bepalingen opgenomen ter uitvoering van Europese regelgeving. Onder andere worden
eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van de toepasser, het maken van een
gewasbeschermingsmonitor en de (periodieke) keuring van spuitapparatuur.
Bovendien  voorziet  de  Wgb  in  een  College  voor  de  toelating  van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Eén van de belangrijkste taken van dit
college is de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingstoffen op de
Nederlandse markt. Aan de toelating worden voorschriften verbonden wat betreft het
gebruik van de middelen.

∂ Wet milieubeheer en dan met name het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer
(‘Activiteitenbesluit). In het Activiteitenbesluit zijn onder meer voorschriften voor het

1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en dier-
voeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG (PbEU
l 70).

2 Richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober
2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
(PbEG l 327)
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duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen opgenomen. Die voorschriften
hebben bijvoorbeeld betrekking op de bescherming van het oppervlaktewater of de
opslag van gewasbeschermingsmiddelen.

∂ Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen. Deze regeling is van toepassing op
residuen van bestrijdingsmiddelen die niet vallen onder de werkingssfeer van de
Residuverordening.

Beschermen omwonenden en passanten

Mensen die in de buurt van een agrarisch bedrijf of perceel wonen (omwonenden) en mensen
die zich incidenteel in de omgeving daarvan bevinden (passanten) kunnen langdurig of
kortdurend aan gewasbeschermingsmiddelen worden blootgesteld. Tot voor kort werden in
de toelatingsbeoordelingen door het Ctgb eventuele risico’s voor omwonenden en passanten
niet meegenomen. Verondersteld werd dat de risico’s afgedekt worden via de beoordeling
van de risico’s voor de toepasser, die logischerwijs aan hogere concentraties blootgesteld
wordt doordat deze zich dichterbij de bron bevindt. Over deze aanname is nationaal en
internationaal discussie ontstaan en risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen is
nog steeds een proces van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht.

Het Ctgb heeft in het licht van het advies van de Gezondheidsraad van 20143 aanvullend
onderzoek  uitgevoerd.  In  de  brief  van  het  Ctgb  van  21  oktober  2015  daarover  aan
Staatssecretaris Mansveld wordt geconcludeerd dat alle 116 gewasbeschermingsmiddelen
die zijn doorgerekend, waaronder de meest belastende gewasbeschermingsmiddelen die
gebruikt worden, geen gevaar opleveren voor de gezondheid van omwonenden of
omstanders.

Tevens heeft het Ctgb via haar website gemeld dat sinds 2016 bij nieuwe toelatingen van
gewasbeschermingsmiddelen in de beoordeling de blootstelling van omwonenden en
passanten wordt meegenomen. Andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, met
vergelijkbare meteorologische omstandigheden, beoordelen de gezondheidseffecten voor
omwonenden al langer. Veel van de daar toegelaten middelen worden ook in Nederland
gebruikt.

Vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open
teelten

Per 1-1-2018 is het Activiteitenbesluit gewijzigd4, waarbij de nieuwe artikelen 3.78a en 3.80a van
belang zijn voor dit onderzoek:

Artikel 3.78a
1. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op

braakliggend land in de open lucht wordt een techniek gebruikt die een driftreductie
bereikt van ten minste 75%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen
referentietechniek.

2. De driftreductie van de techniek, bedoeld in het eerste lid, wordt aangetoond volgens een
bij ministeriële regeling aangewezen testmethode.

3  Het advies van de Gezondheidsraad van 2014 betreft de mogelijke gezondheidsrisico's voor
omwonenden van landbouwpercelen bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

4 Besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de
vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en dopen teelten,
Staatsblad 305, jaargang 2017. De verwachting is dat de wijziging per 1-11-2017 in werking treedt.
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Artikel 3.80a
1.  Tot  1  januari  2021  geldt  artikel  3.78a,  niet  voor  de  teelt  van  in  opwaartse  en  zijwaartse

richting te bespuiten boomkwekerijgewassen.
2.  Tot  1  januari  2021  geldt  artikel  3.80,  derde  lid,  niet  voor  de  teelt  van  appelen,  peren  en

overige put- en steenvruchten waarbij een teeltvrije zone van 3 meter wordt gehanteerd,
en:

a. langs het oppervlakte water een vanggewas is geplaatst dat voldoet aan ministeriële
eisen;

b. of, gebruik wordt gemaakt van een tunnelspuit.

Verder is het gewijzigde artikel 3.83 relevant, waarvan lid 3 en 5.b zijn gericht op op- of
zijwaartse bespuiting:

lid 3) Bij het op- en zijwaarts spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten met
een axiaal- of dwarsstroomspuit, waarbij spuitdoppen worden gebruikt die uitsluitend zijn
aangewezen voor het gebruik bij een spuitdruk lager dan 5 bar, wordt de spuitdruk
geregistreerd door een drukregistratievoorziening.

lid 5) Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is verboden bij een windsnelheid groter
dan 5 meter per seconde, gemeten op:

a. twee meter boven het grondoppervlak bij neerwaartse bespuiting;
b. of, een meter boven de gemiddelde boomhoogte bij op- of zijwaartse bespuiting;
tenzij degene die de gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, kan aantonen dat
redelijkerwijs niet anders dan door het gebruik van die middelen bij een windsnelheid
groter dan 5 meter per seconde een teeltbedreigende situatie kan worden afgewend.

De verplichting ten aanzien van drukregistratie is  tot  1 januari  2019 niet van toepassing (art.
3.83 lid 8).

Teeltvrije zones

Oppervlaktewater
In de open teelt ligt de focus beleidsmatig en via regelgeving op de afname van het
verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater (drift). Drift veroorzaakt
een groot deel van de normoverschrijdende piekconcentraties in het oppervlaktewater. Hier
is wetgeving voor opgesteld die in het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.5.2) en de
Activiteitenregeling (paragraaf 3.5.2) zijn opgenomen. Emissiereductie van
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater wordt via teeltvrije zones en via
driftreducerende maatregelen bereikt. De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT)
geeft over driftreducerende maatregelen advies aan waterbeheerders.

Teeltvrije zones zijn multifunctionele stroken land waar geen agrarische productie plaatsvindt
en daarom ook geen gewasbeschermingsmiddelen (en mestgift) worden toegepast. Op deze
wijze wordt tevens een ruimtelijke scheiding gerealiseerd. Teeltvrije zones dragen bij aan
meerdere doelen zoals biodiversiteit en waterkwaliteit. Een teeltvrije zone die aan het
oppervlaktewater grenst, is een robuuste maatregel die rechtstreeks bijdraagt aan de
verbetering van de waterkwaliteit en indirect dus ook aan een goed woon- en leefklimaat.

Het veelvuldig aantreffen van een bepaald gewasbeschermingsmiddel in (blootstellings)
normoverschrijdende concentraties kan extra beperkingen tot gevolg hebben: bijvoorbeeld
een bredere teeltvrije zone of hogere eisen aan driftreductie (technieken met 90%
driftreductie). Het is zelfs mogelijk dat het gewasbeschermingsmiddel uit de markt gehaald
wordt.
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In de fruitteelt (zij- en opwaartse bespuiting) is, langs een watervoerende sloot, een teeltvrije
zone van ten minste 4,5 verplicht (Activiteitenbesluit, art. 3.80 lid 3.a) als er in de periode van 1
april  tot  1  oktober  water  in  de  sloot  staat,  zonder  dat  er  stuwen  aanwezig  zijn
(Activiteitenbesluit, art. 3.79 lid 4). De teeltvrije zone mag versmald worden tot 3 meter indien
(art. 3.80 lid 3.b):

1. een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van ten minste
90%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek, of

2. een biologische productiemethode wordt toegepast.

Een teeltvrije zone of een driftreducerende maatregel is niet bedoeld ter bescherming van de
mens, maar draagt wel bij aan de verbetering van het woon- en leefklimaat.



BESCHERM BEWUST!

Overzicht meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen    
Fruitteelt

Kumulus S

Thiovit Jet 

Exact Plus 

Malvin WG

Merpan 
Spuitkorrrel

Signum

Switch 

Weedazol

Calypso

Insegar 25 WG 

Madex Plus

Pirimor

Vertimec Gold

Steward 

6147

5395

11222

6782

12892

12630

12819

6049

12452

11643

13302

5794

13087

12371

zwavel

zwavel

triadimenol

captan

captan

pyraclo-
strobin en 
boscalid

� udioxonil 
en 
cyprodinil

amitrol

thiacloprid

fenoxycarb

cydia 
pomonella 
granulose 
virus

pirimicarb

abamectin

indoxacarb

Acaricide, 
Fungicide

Acaricide, 
Fungicide

Fungicide

Fungicide

Fungicide

Fungicide

Fungicide

Herbicide

Insecticide

Insecticide

Insecticide

Insecticide

Insecticide

Insecticide

Irriterend voor de huid.

Kan ontvlambaar stof-lucht mengsel vormen.

Ontvlambaar. Schadelijk bij inademing. Gevaar voor 
ernstig oogletsel. Irriterend voor de huid.

Kankerverwekkende e� ecten niet uitgesloten. Gevaar 
voor ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroor-
zaken bij huidcontact. 

Irriterend voor de ogen. Kankerverwekkende e� ecten 
niet uitgesloten. Kan overgevoeligheid veroorzaken 
bij huidcontact. 

Schadelijk bij inslikken. 

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact.

Gevaar voor ernstige gezondheidsschade bij langdu-
rige blootstelling door inslikken. Mogelijk gevaar voor 
beschadiging van ongeboren kind. 

Schadelijk bij inademing en inslikken. Kankerverwek-
kende e� ecten niet uitgesloten. Kan overgevoeligheid 
veroorzaken bij huidcontact. 

Kankerverwekkende e� ecten niet uitgesloten. Kan 
ontvlambaar stof-lucht mengsel vormen.

Vergiftig bij inslikken. Schadelijk bij inademing. Niet 
gebruiken bij medische indicatie tegen werken met 
anticholinesterase verbindingen. Irriterend voor de 
ogen. Kan ontvlambaar stof-lucht mengsel vormen. 

Schadelijk bij inslikken. Irriterend voor de ademha-
lingswegen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid. 

Schadelijk bij inademing en inslikken. 

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen. Tijdens sorteren en verpakken handschoenen 
en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na 
toepassing is geoogst. Tijdens gewaswerkzaamheden 
en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na toepas-
sing beschermende kleding en handschoenen dragen. 

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/
snijden gedurende 14 dagen na de toepassing 
beschermende kleding en handschoenen dragen. 
Tijdens sorteren en verpakken handschoenen en 
lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de 
toepassing is geoogst.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. 

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/
snijden gedurende 14 dagen na toepassing bescher-
mende kleding en handschoenen dragen. Tijdens 
sorteren en verpakken handschoenen en lange mou-
wen dragen indien binnen 14 dagen na toepassing is 
geoogst. 

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

Nadat gewas droog is, lange broek en lange mouwen 
dragen.

 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 irriterend milieugevaarlijk
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 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 vergiftig milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

 schadelijk milieugevaarlijk

Middel CTGB
nr.

Werkzame 
stof 

Type Gevaar 
symbool1

Arbowaarschuwing Wachttijd en aanbeveling 
gewaswerkzaamheden2

A1P1

A2P3

A2P3

A2P3

A2P3

A2P3

P2 
FFP2

P2 
FFP2

A1P2

A2P3

A1P2

P2 
FFP2

Geen

Geen

Geen Geen

Volgelaatsmasker
Filter A2P3
Kleurcode
A-� lter: bruin

Let bij het combineren van gewasbeschermingsmidde-
len in een ‘cocktail’ altijd op de veiligheidsmaatregelen 
van alle gewasbeschermingsmid delen die worden 
gebruikt.” 

MEER INFORMATIE:
fytostat.nl
Arbocatalogus Fruitteelt agroarbo.nli

Halfgelaatsmasker
Filter A2
Kleurcode 
P-� lter: wit          A-� lter: bruin

GEWASBESCHERMINGSMIDDELENOVERZICHT
OVER Omgaan met beschermingsmiddelen
VOOR Werkgever/Toepasser/Gewaswerker
Sector Fruitteelt

OUD
NIEUW

GEVAARSYMBOLEN 1
Producten met milieugevaarlijk symbool, kunnen 
schadelijk of (zeer) vergiftig zijn voor  waterorganismen, 
en kunnen in watermilieu op lange termijn mogelijk 
schadelijke e� ecten hebben. Zie: Etiket of Veiligheidsblad 
en fytostat.nl.

Let bij keuze van spuitmiddelen ook op mogelijke nega-
tieve e� ecten op gewas of nuttige dieren. Zie: Etiket of 
Actueel Gebruiksvoorschrift, ctgb.nl.

De Milieumeetlat geeft een overzicht van milieubelasting 
van alle in Nederland toegelaten gewasbeschermings-
middelen en maakt het mogelijk om middelen onderling 
te vergelijken (ook  gezondheidsrisico’s van de toepasser). 
Zie: milieumeetlat.nl.

Bij spuitwerkzaamheden met een spuitwagen of trekker 
met overdruk � ltersysteem is een masker niet nodig.

 2
Bij noodzaak tot herbetreden binnen 2 uur of voor het 
gewas droog is: halfgelaatsmasker; � lter A2P3 (zeker  in 
besloten ruimten) .

Gezicht en ademhalingbescher-
ming bij vullen/mengen, toepas-
sen en schoonmaken apparatuur. 

Handschoenen & kleding 
(volgens EN 14605 of EN ISO 
13982); bij mengen/vullen, 
toepassen en schoonmaken 
apparatuur. 

Spuitoverall. 
Katoenen onder-overall

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm. 
of neopreen > 0,5 mm.

Veiligheidsbril
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Vragenlijst gebruik en toepassing gewasbeschermingsmiddelen
Opname d.d. 8 juni 2016

Bedrijfsnaam Maatschap Richelle Eijsden
Straat en huisnummer Kapelkesstraat 66
Postcode en plaats 6245AK  Eijsden
Voorletters en achternaam Dhr. J.M.G.A. Richelle
e-mailadres -
Telefoon 043-4092642

Fruitsoort en hoogte boom (1) Appel, Elstar /
bomen ca. 3,75 m (kaal en na terugsnoeien opgroei)

Ouderdom bomen (1) 10 tot 11 jaar (aanplant 2004 / 2005)

Evt. gaten / uitval in bomenrij Nee
Fruitsoort en hoogte boom (2) Pruimen / hoogstam (4 stuks), i.v.m. Global-GAP

Hoogte momenteel ca. 3,75 m
Ouderdom bomen (2) Ca. 1,5 jaar (aanplant 2015)

Evt. gaten / uitval in bomenrij N.v.t.

Toepassing teeltvrije zone Ja, zone langs Voer
Teeltvrije zone deels 6 m en deels minder i.v.m. gebruik
doorrijdscherm (windhaag, beuken)

Toekomst Mogelijk aanplant hoogstam kersenbomen t.h.v. plangrens
(hoogte bomen dan tot 6 m)

Gewasbeschermingsmonitor Aanwezig en ingezien

Gebruiksrestricties Ja, teeltvrije zone i.v.m. oppervlaktewater (Voer)

Merk en type spuit(en) Lochmann RPS 10/90 boomgaardspuit (dwarsstroom)
Munckhof herbicide sprayer met spuitkappen (veldspuit)
Beide eigen spuiten

Keuring spuit 2015 (sticker aanwezig)
Type spuitdop (t.b.v. fruit) Gele + rode doppen, standaard in draaibare

spuitdophouders
(resp. meeldauw en insecticiden)

Driftreductie (klasse) spuitdop Nee  % (0, 50, 75, 90 of 95)

Dopafstand (fruit) Tussen ca. 0,25 en 0,35 m
Elke zijde 10 stuks

Hoogste spuitdop Ca 3,25 m meter boven maaiveld

Afgiftehoeveelheid (incl. water) 200 – 250 Liter/hectare
Tot 900 l/ha bij bestrijden luis

Spuitdruk 7 tot 8 Bar

Luchtondersteuning Nee of laag (in kale boom situatie)

Extra driftreductie Nee, niet t.h.v. plangebied

Druppelgrootte Grof tot zeer grof (bij 7 bar)

Rijsnelheid spuiten (maximaal) 6 tot 7 Km/uur

Windsnelheid spuiten 2 tot 3 m/s bij voorkeur (ochtend of avond)

Windrichting spuiten Voorkeur: n.v.t.
Niet spuiten / wachten met spuiten bij omwonenden in tuin
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1. INLEIDING 

Voor het plan aan de Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden is door ons bureau medio 2016 een 
locatiespecifiek spuitzone onderzoek uitgevoerd1. In vervolg daarop is in opdracht van de 
gemeente Eijsden-Margraten aanvullend onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de 
spuitzone vanwege: 
 effecten van gecumuleerde blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen als gevolg 

van de spuitmix; 
 de aangekondigde wettelijke verplichting om spuittechnieken met 75% driftreductie te 

gebruiken bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Mede aanleiding voor het aanvullend onderzoek is het verslag van de Stichting Advies Be-
stuursrechtspraak (StAB) voor Bestemmingsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden, met ken-
merk Stab-39975 en datum 2 augustus 2016. Daarin is vermeld dat voor het gebruik van 
meerdere gewasbeschermingsmiddelen in de spuitvloeistof niet is gecorrigeerd, terwijl daar 
vanwege leemtes in de kennis wel reden toe is.  
 
Deze rapportage vormt een aanvulling op onze rapportage uit augustus 2016 en gaat eerst 
in op de risico’s door blootstelling aan een combinatie van verschillende gewasbescher-
mingsmiddelen via drift. Daarna komen de gevolgen van de aanscherping van regelgeving 
voor de spuitzone aan bod. 
 

2. EPIDEMIOLOGISCHE GEGEVENS 

Er zijn weinig epidemiologische gegevens over de gezondheidseffecten van gewasbescher-
mingsmiddelen op de mens voorhanden. De beschikbare studies betreffen de effecten van 
langtermijn blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en zijn vooral toegespitst op 
landbouwers of arbeiders in de gewasbeschermingsmiddelenindustrie. De voornaamste ef-
fecten op de gezondheid zijn kanker en neurotoxiciteit.  
Door de gelijkenissen tussen het zenuwstelsel van zoogdieren en insecten, zijn insecticiden die 
ontwikkeld zijn om het zenuwstelsel van insecten aan te vallen ook in staat om acute en 
chronische neurotoxische effecten bij mensen te veroorzaken. Zowel acute als chronische 
veranderingen van sensorische, motorische, autonome, cognitieve en gedragsfuncties wer-
den waargenomen bij mensen die beroepsmatig werden blootgesteld aan relatief hoge 
concentraties van insecticiden en andere gewasbeschermingsmiddelen. De epidemiologi-
sche gegevens tonen associaties aan, maar zijn geen bewijs dat de gevonden effecten 
daadwerkelijk veroorzaakt worden door de gemeten stoffen. Bovendien kunnen effecten het 
gevolg zijn van een hoge blootstelling in het verleden2.  
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in 2016 gestart met onderzoek naar 
de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Dat onderzoek strekt 
zich uit over een aantal jaren. De eerste uitkomsten ervan worden verwacht in 2018. Voor het 
onderzoek zijn ongeveer 45 verschillende gewasbeschermingsmiddelen (werkzame stoffen) 
geselecteerd, die vooral in de tulpen- en lelieteelt worden gebruikt. Onder de middelen zit-
ten onkruidbestrijders, insectenbestrijders en schimmelbestrijders.  
  

                                                      
1 Rapport 21620232.R02 d.d. 1 augustus 2016 
2 Blootstellingsrisico’s aan gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van bollenteelt-bedrijven. D. Heederik, 

Institute for Risk Assessment Sciences, prof.dr.ir. D. Heederik, Universiteit Utrecht, februari 2009 
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Specifiek onderzoek voor de fruitteelt start na 2018. Bij het onderzoek wordt op verschillende 
niveaus gekeken naar bestrijdingsmiddelengebruik. Dat gebeurt in het veld, maar ook door 
urineonderzoek bij omwonenden. 
 
Aangezien er weinig epidemiologische gegevens beschikbaar zijn, wordt bij risicoanalyses 
vooral gebruik gemaakt van toxicologische gegevens van stoffen die verkregen zijn uit 
proefdierstudies of andere testsystemen. 
 

3. GEZONDHEIDSRISICO’S EN ANALYSEMETHODEN 

Bij de beoordeling van gezondheidsrisico's ten gevolge van gewasbeschermingsmiddelen 
worden toxicologische risicoanalyses opgesteld. Deze analyses gaan in de regel uit van een 
individuele of enkelvoudige actieve stof. De reden daarvan is dat er veelal alleen gezond-
heidskundige normen per afzonderlijke chemische stoffen beschikbaar zijn. Voor gewasbe-
schermingsmiddelen geldt wel dat het aantal onderzoeksgegevens, dankzij uitgebreide re-
gelgeving bij de toelating van deze stoffen, in belangrijke mate aanwezig en van goede 
kwaliteit is.  
 
Voor de mens is voeding de belangrijkste bron van blootstelling aan gewasbeschermings-
middelen3. Bij gewasbeschermingsmiddelen wordt uitgegaan van de wens om het toegela-
ten gebruik op afzonderlijke productiegewassen te controleren. Normen zijn daarom per ge-
was vastgesteld op basis van "Good Agricultural Practice" (GAP). Het gaat hierbij om de zo-
genaamde maximale residulimiet (MRL). 
 
Voor chronische blootstelling gedurende het hele leven aan bestrijdingsmiddelen in voeding 
is een aanvaardbare dagelijkse inname ("Acceptable Daily Intake" of ADI) gedefinieerd. Dat 
houdt een dosis in die bij dagelijkse inname geen schadelijke gezondheidseffecten veroor-
zaakt. Meer algemeen is de Acceptable Exposure Level (AEL) in gebruik. 
 
De ADI en AEL van een stof wordt meestal vastgesteld op basis van de zogenaamde "No-
Observed-Adverse-Effect-Level" (of NOAEL). Dit is de laagste dosis bij proefdieren waarbij in 
het toxiciteitonderzoek geen schadelijk effect meer optreedt dat (mogelijk) relevant is voor 
de mens. Deze NOAEL wordt vervolgens met behulp van veiligheidsfactoren gecorrigeerd 
voor onder meer interspecies-extrapolaties (van proefdier naar mens) en intraspecies-
extrapolaties (van de gemiddelde mens naar gevoelige mens in de bevolking). Vaak wordt 
een samengestelde veiligheidsfactor van 100 gehanteerd. Deze veiligheidsfactor kan echter 
per stof variëren van 10 tot 1000, afhankelijk van de bruikbaarheid van de beschikbare on-
derzoeksgegevens. Als er goede humane gegevens zijn kan de veiligheidsfactor kleiner zijn 
dan 100, en als de proefdiergegevens onvolledig zijn of aanleiding geven om de betreffende 
stof te verdenken van bijvoorbeeld carcinogeniteit (kankerverwekkende eigenschappen) 
wordt meestal een grotere veiligheidsmarge dan 100 gekozen. 
 
In de Verenigde Staten van Amerika wordt voor gewasbeschermingsmiddelen in voeding 
gewerkt met de gezondheidskundige norm aangeduid als "toelaatbare dagelijkse inname" 
("Tolerable Daily Intake" of TDI) of "reference dose" (RfD). De TDI of RfD is als norm vergelijk-
baar met de ADI.  

                                                      
3 Nieuwe gezondheidsrisico's bij voeding (achtergrondstudie bij Gezondheidsrisico's voorzien, voorkomen en verzeke-

ren) Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, september 2001 
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Synthetische gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen op de markt worden gebracht als 
deze officieel zijn toegelaten.  
In de toelatingsprocedure is veel aandacht voor risico’s voor de menselijke gezondheid die 
uit het voorgestelde gebruik van een middel kunnen voortvloeien. Een aparte beoordeling 
van de risico’s voor omwonenden maakt in ons land inmiddels onderdeel uit van de toela-
tingsprocedure. Sinds 1 januari 2016 worden namelijk naast de risico’s voor de toepasser ook 
de risico’s voor omwonenden beoordeeld. Het tekstblok hierna is overgenomen uit brief 
20L5LO21Ot49 van 21 oktober 2015 van het College voor de toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden (Ctgb), met als onderwerp Herbeoordeling van bestaande mid-
delen voor gewasbescherming op het gezondheidsrisico voor omwonenden. 
 
Vanaf 1 januari 2016, de ingangsdatum van de nieuwe Europese richtlijnen, zal het Ctgb de 
humaan toxicologische beoordeling voor omwonenden en omstanders als volgt invullen bij 
de beoordeling van nieuwe aanvragen voor stoffen en middelen: het EFSA-model zal de 
basis zijn voor de risicobeoordeling; waar nodig zal de hiervoor omschreven verfijning op ba-
sis van aanvullende gegevens, overige modellen (de Britse en Duitse methoden) of expert 
judgement worden ingevuld. Het College heeft uit de herbeoordeling de conclusie getrok-
ken dat het gebruik van de reeds toegelaten middelen ook op basis van het nieuwe model 
veilig is. ln de resultaten van dit onderzoek ziet het College dan ook geen noodzaak om in te 
grijpen in de toelatingsvoorwaarden van deze middelen. 
 
Het verschil tussen de risicoschatting voor omstanders en omwonenden zit voornamelijk in het 
feit dat voor omstanders gekeken wordt naar de risico’s van korte, relatief hoge blootstel-
lingpieken en voor omwonenden meer naar chronische blootstelling. 
 
De risico’s van blootstelling aan combinaties van middelen blijft in de toelatingsprocedure 
nog buiten beschouwing. Daardoor lopen mensen mogelijk extra risico. Voor mensen met 
een hoge gevoeligheid (o.a. jonge kinderen, ouderen en zieken) is niet met zekerheid uit te 
sluiten dat blootstelling tot boven de gezondheidskundige grenswaarde kan optreden4.  
 
De EU verordening 1107/2009 schrijft voor het op de markt brengen van gewasbescher-
mingsmiddelen voor dat rekening moet worden gehouden met de blootstelling aan meer 
dan één middel5. In dat verband zijn projecten gestart om te komen tot gestandaardiseerde 
en gevalideerde methoden voor zowel cumulatieve als geaggregeerde risicobeoordeling. 
Europese projecten zoals Bystanders Residents Operators and WorkerS Exposure (BROWSE) en 
Aggregate and Cumulative Risk of Pesticides: an on-line integrated Strategy (ACROPOLIS) 
hebben tot doel nieuwe strategieën uit te stippelen om de risicoschatting van cumulatieve 
en geaggregeerde blootstelling voor de verschillende groepen van mensen te verbeteren. 
Daarmee komt zij tegemoet aan de bezorgdheid van burgers, die mede voortvloeit uit de 
wetenschappelijke onzekerheden die er zijn. 
 
Geaggregeerde blootstelling duidt op de opname van gewasbeschermingsmiddelen in het 
lichaam via verschillende wegen: inname via de mond, door contact met de huid en/of via 
ademhaling tijdens en na de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Blootstelling door 
opname van gewasbeschermingsmiddelen via de voeding en het drinkwater is doorgaans 
het belangrijkst en er gaat om die reden de meeste aandacht naar uit.  
  
                                                      
4 Milieurapport Vlaanderen MIRA, Themabeschrijving Verspreiding van pesticiden, Vlaamse milieumaatschappij, 

februari 2013 
5 Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant 

protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC 
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Maar geaggregeerde blootstelling beschouwt ook de som van de blootstelling van de pro-
fessionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen, de werknemer (bv. plukker) die in 
contact treedt met behandelde gewassen, de omstaander die er tijdelijk vertoeft, de om-
woners die nabij behandelde velden en boomgaarden leven en de huis- en tuingebruiker 
van gewasbeschermingsmiddelen. De ontwikkeling van de methodologie voor de cumula-
tieve risicobeoordeling ten behoeve van toepassers, werkers, omstanders en omwonenden is 
pas net begonnen. 
 
Binnen het Acropolis project is het instrument Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) in ontwik-
keling. Dit is een numerieke softwaretool voor probabilistische blootstelling en de risicobeoor-
deling van chemische stoffen in voeding. MCRA voorziet in cumulatieve blootstellingsbeoor-
deling voor categorieën van gewasbeschermingsmiddelen met een relevant gezondheidsef-
fect. Op termijn worden andere routes van blootstelling toegevoegd aan het instrument. De 
komende tijd wordt de MCRA uitgetest bij het inschatten de gestapelde blootstelling aan 
100 verschillende bestrijdingsmiddelen, die een gezamenlijk effect kunnen hebben op de 
schildklier of het zenuwstelsel. Er zijn van dit onderzoek nog geen (tussentijdse) resultaten ge-
rapporteerd. 
 
De Verenigde Staten van Amerika zijn verder met de beoordeling van cumulatieve risico’s. 
Daar wordt gebruik gemaakt van het model US SHEDS, dat ook een module “Bewoners” kent. 
US SHEDS is helaas niet bruikbaar binnen de EU, omdat de datasets waar gebruik van wordt 
gemaakt niet algemeen geldig zijn binnen Europa6.  
 

4. EFFECTEN VAN GECOMBINEERDE BLOOTSTELLING 

De gezondheidskundige betekenis van een gecombineerde blootstelling hangt af van hoe 
de stoffen zich onderling verhouden. Meerdere stoffen kunnen via hetzelfde werkingsme-
chanisme, bijvoorbeeld de remming van één bepaald enzym in het lichaam, een effect uit-
oefenen. De betekenis voor de gezondheid is in dat geval te schatten door de afzonderlijke 
blootstellingniveaus, gewogen naar de mate waarmee ze de betreffende werking uitoefe-
nen, te sommeren (dosisadditie). 
Stoffen kunnen ook via verschillende werkingsmechanismen uiteindelijk toch eenzelfde effect 
uitoefenen. Dan is het gezamenlijke effect af te leiden uit de som van de afzonderlijke effec-
ten (effectadditie). In beide genoemde gevallen werken de diverse stoffen in wezen onaf-
hankelijk van elkaar.  
Stoffen kunnen elkaars werking ook positief of negatief beïnvloeden. Een mogelijkheid is dat 
de ene stof de concentratie van een andere stof in het lichaam verhoogt door de opname 
van die stof in het lichaam te bevorderen en de andere te verlagen door de afbraak en uit-
scheiding van die stof te bevorderen. Als een stof de eigenlijke werking van een andere stof 
versterkt spreekt men van synergie. Bij antagonisme is het omgekeerde het geval.  
In geval van synergie en antagonisme zijn er geen eenvoudige rekenregels om de gecombi-
neerde invloed van stoffen te schatten; die kan alleen proefondervindelijk worden bepaald.  
  

                                                      
6 New approaches to uncertainty analysis for use in aggregate and cumulative risk assessment of pesticides. Kenne-

dy MC, van der Voet H, Roelofs VJ, Roelofs W, Glass CR, de Boer WJ, Kruisselbrink JW, Hart ADM. Food and Chemi-
cal Toxicology. Vol. 79 (mei 2015): p. 54-64  
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Verschillende gewasbeschermingsmiddelen kunnen dus hetzelfde mechanisme van toxiciteit 
hebben voor de mens. Om die reden worden gewasbeschermingsmiddelen door de Euro-
pean Food and Safety Authority (EFSA) ingedeeld in cumulative assessment groups (CAG’s), 
volgens hun toxicologisch profiel. De indeling is gebaseerd op 1 of meerdere van volgende 
criteria: chemische structuur, mechanismen van werking (mode of action, afgekort MOA), 
algemeen mechanisme van toxiciteit voor zoogdieren of een specifiek toxisch effect7.  
 
De onderscheiden groepen gewasbeschermingsmiddelen met elk een gemeenschappelijk 
toxisch werkingsmechanisme zijn: 

1. Organofosfaten (OP’s) 
2. N-methyl carbamaten 
3. Triazinen 
4. Chloroacetaniliden 
5. Pyrethrinen/Pyrethroiden 

  
Binnen de groep van gewasbeschermingsmiddelen is het onderzoek naar de cumulatieve 
risicoanalyse van organofosfaat-insecticiden (of acetylcholine-esterase remmers) het verst 
gevorderd. De meeste organofosfaat-bestrijdingsmiddelen zijn insecticiden.  
Een aantal carbamaten (en thio- en dithiocarbamaten) is in gebruik als insecticiden, fungici-
den en herbiciden. Vaak zijn het net als organofosfaten remmers van het enzym acetylcholi-
nesterase. Carbamaten hebben een korte werkingsduur, worden vrij makkelijk afgebroken en 
zijn iets minder toxisch dan organofosfaten. 
 
Ten behoeve van cumulatie wordt de “Toxic Equivalency Factor” (TEF) benadering gevolgd, 
waarbij een referentiestof wordt gekozen waaraan dan vervolgens de andere organofos-
faat-insecticiden in het complexe mengsel gerelateerd worden. Ook andere methodes voor 
cumulatie worden gehanteerd, zoals de Hazard Index (HI). De HI maakt gebruik van maxi-
maal aanvaardbare dosissen voor iedere component afzonderlijk (zoals ARfD of ADI) en 
blootstellingsdata. De HI wordt berekend door per actieve stof in het mengsel de blootstelling 
te delen door de aanvaardbare dosis en die fracties voor alle afzonderlijke componenten te 
sommeren. Voor deze methode wordt verondersteld dat alle afzonderlijke componenten in 
de berekening additief dezelfde toxische effecten hebben voor de mens. Wanneer de HI 
een waarde groter dan 1 bezit, heeft het mengsel de maximale toegelaten dosis overschre-
den en is er mogelijk een gezondheidsgevaar aanwezig. In dat geval is er aanleiding tot ver-
der onderzoek8.  
 
Voor de cumulatieve risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen lijkt vooral dosis-
additie (actieve stoffen met eenzelfde werkingsmechanisme) relevant. Er zijn immers veel 
insecticiden en fungiciden op de markt met eenzelfde werkingsmechanisme die tot combi-
natietoxiciteit kunnen leiden. Antagonisme en synergie komen minder voor.  
  

                                                      
7 Scientific Opinion on the identification of pesticides to be included in cumulative assessment groups on the basis of 

their toxicological profile. EFSA Journal, 11(7), 131, 2013. 
8  Reffstrup,T.K., Larsen,J.C., and Meyer,O. (2010). Risk assessment of mixtures of pesticides. Current approaches and 

future strategies. Regul. Toxicol. Pharmacol., 56 (2), 174-192. 
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In een uitgebreide literatuurstudie9 is geconcludeerd dat synergie, waarbij middelen elkaar 
versterken, zeldzaam is (in 7% van de 194 meest gebruikte pesticidenmixen gevonden) en 
vaak alleen voorkomt bij hoge concentraties aan actieve stoffen (die in de praktijk niet vaak 
gemeten worden). Cumulatieve effecten door additie is in bedoelde literatuurstudie be-
schouwd als het belangrijkste aandachtspunt voor risicoanalyses van mengsels gewasbe-
schermingsmiddel. 
 

5. SPUITZONE EN GECUMULEERDE BLOOTSTELLING 

Met behulp van uit literatuuronderzoek verkregen informatie en met beschikbare teeltover-
zichten (2016) en registraties van gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt, is een de-
terministische benadering gekozen om tot een correctiefactor voor de blootstelling aan 
meerdere gewasbeschermingsmiddelen tegelijk via de spuitmix te komen. Daarbij is de lijn 
gevolgd dat zowel insecticiden als fungiciden eenzelfde toxisch effect uitoefenen op de 
mens en daarom additief zijn in hun toxische werking. Deze aanpak is een vergaande ver-
eenvoudiging van deze complexe materie, maar is als worst case scenario ook in andere 
cumulatiestudies naar effecten van gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.  
 
Nagegaan is welke combinaties van gewasbeschermingsmiddelen binnen de fruitteelt ge-
bruikelijk is. Daarmee is overigens niet gezegd dat er geen andere combinaties van gewas-
beschermingsmiddelen mogelijk zijn. In onderstaand tabel is een overzicht van gevonden 
combinaties opgenomen die in de praktijk gebruikt zijn met daarbij cursief weergegeven 
welke middelen ook in het PRI 2015 rapport10 is beschouwd. Met het oog op drift, die het 
hoogst is in de kale boomsituatie, zijn in het overzicht enkel de gewasbeschermingsmiddelen 
vermeld die vroeg in de teelt (voor 1 mei) verspoten mogen worden.  
 
Overzicht van in de spuitmix gecombineerde gewasbeschermingsmiddelen 

Middelen / producten Actieve stof 
Merpan (F) + Scala (F) Captan + pyrinethanil 
Merpan (F) + Teppeki (I) Captan + Flonicamid 
Merpan (F) + Regulex (groeiregulator) Captan + Gibberelline a4 + a7 
Merpan (F) + Runner (I) Captan + methoyxfenozide 
Delan (F) + Scala (F) Dithianon + pyrinethanil 
Delan (F) + Teppeki (I) Dithianon + Flonicamid 

F = fungicide 
I = insecticide 
 
Uit het overzicht blijkt dat er ten minste een aantal keer tegelijkertijd twee gewasbescher-
mingsmiddelen in de spuitvloeistof zijn toegepast. Daarbij wordt aangetekend dat de dose-
ring in alle gevallen minder was dan de maximaal toelaatbare dosering. Niettemin is dat 
laatste wettelijk gezien mogelijk en is daar in het volgende van uitgegaan. 
  

                                                      
9  Quantifying Synergy: A Systematic Review of Mixture Toxicity Studies within Environmental Toxicology. Cedergreen 

N (2014) PLoS ONE 9(5): 96580.doi:10.1371/journal.pone.0096580  
 
10  Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen”. J.C. van de Zande en M. 

Wenneker. Plant Research International, Rapport 609, maart 2015. Deze literatuurbron wordt verder afgekort tot 
PRI 2015 
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In het PRI 2015 rapport is in tabel 8 de invulling AEL dermaal opgenomen voor de beschouw-
de werkzame stoffen. De onderlinge verhouding in blootstelling bij verschillende drift percen-
tages is gebruikt voor het bepalen van de correctiefactor voor de combinatie van gewasbe-
schermingsmiddelen. Dit in analogie met de TEF benadering, waarbij is gewerkt met equiva-
lenten van Captan.  
 
Uit tabel 8 (PRI 2015) volgt dat na Captan de volgende meest relevante actieve stof Clofen-
tezin is. Deze combinatie komt niet in de voorgaande tabel voor, maar is wettelijk toege-
staan. De onderlinge verhouding in AEL demaal voor beide stoffen is 0,68 . Deze verhouding 
is als volgt berekend: 
 
Blootstelling Clofentezin/Captan is gelijk aan 43 / 63 (waarden voor 1% drift, maar deze ver-
houding geldt voor alle drift percentages die vermeld zijn in tabel 8 van het PRI 2015 rapport). 
De correctiefactor voor genoemde spuitmix komt daarmee op 1,68 (combinatie Captan + 
Clofentezin = 1 + 0,68). Behalve de onzekerheden die deze vereenvoudigde aanpak met 
zich meebrengt, zijn er meer onzekerheden. Zo is de keuze van de te gebruiken gewasbe-
schermingsmiddelen in de spuitvloeistof afhankelijk van onbekende factoren zoals het uitbre-
ken van plagen en de weersomstandigheden op het moment dat spuiten nodig is. Ook die 
factoren beïnvloeden het middelenpakket en maken dat er geen harde conclusies getrok-
ken kunnen worden over een correctiefactor voor de spuitmix. 
 
Als voorbeeld is uitgewerkt wat het effect op de spuitzone is als voor het gebruik van meer-
dere gewasbeschermingsmiddelen in de spuitmix een correctiefactor 3 wordt gehanteerd. 
De correctiefactor 0,07 die in ons eerder onderzoek (rapport 21620232 d.d. augustus 2016) is 
gebruikt, zie de afbeelding hierna, wordt dan 3x zo hoog en gaat 0,21 bedragen.  
 

 
Afbeelding Tabel 3 uit rapport 21620232 d.d. augustus 2016 
 
Tabel 3 uit ons eerder onderzoek wordt na genoemde correctie voor een mengsel van ge-
wasbeschermingsmiddelen in de spuitmix dan tabel A.  
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Tabel A AEL voor een mengsel van gewasbeschermingsmiddelen in kale boomsituatie (boomgaard) 

en een dubbele volblad windhaag (plangebied) met gebruik van een standaard dwarsspuit 
zonder driftreductie (0%) 

Afstand 0-3m 3-6m Cor.factor 0-3m 3-6m 

 stand stand  stand gecor. stand gecor. 

5 215 198 0,21 45 42 
10 108 116 0,21 23 24 
15 55 68 0,21 12 14 
20 28 40 0,21 6 8 
25 14 23 0,21 3 5 
30 7 14 0,21 1 3 

 
In vergelijking met tabel 3 uit ons eerder onderzoek nemen de percentages voor het dermale 
blootstellingseindpunt op alle afstanden toe. Uit de laatste kolommen van tabel A blijkt ech-
ter dat de percentages nog steeds onder de norm (getalswaarde 100) blijven. Op grond van 
dit voorbeeld zou dan geconcludeerd worden dat direct achter de dubbele windhaag 
geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn als rekening gehouden wordt met bespuitingen 
met meerdere gewasbeschermingsmiddelen tegelijk. Het gebied direct achter de dubbele 
windhaag bevindt zich immer op meer dan 5 meter vanaf de gewasrand (planologisch de 
perceelsgrens).  
 

6. SPUITZONE BIJ EIS 75% DRIFTREDUCTIE 

6.1 Correctiefactoren 

Binnenkort11 gaat voor bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen de verplichting gel-
den te werken met ten minste 75% driftreducerende technieken. Vanwege aanpassingen in   
spuitapparatuur heeft dit ook invloed op enkele correctiefactoren die worden gebruikt om te 
komen tot de planologisch maximale situatie c.q. de locatie specifieke omstandigheden. Zo 
hoeft dan niet meer gecorrigeerd te worden voor de spuitdruk waarmee wordt gewerkt, 
omdat die voor elke driftreducerende dop afzonderlijk aan een maximale waarde is gebon-
den. Welke toegelaten combinatie dop en spuitdruk immers ook wordt gekozen, er wordt 
altijd 75% driftreductie bereikt, eventueel met aanvullende voorgeschreven voorzieningen. 
Ten opzichte van ons voorgaande onderzoek, waarbij werd uitgegaan van de standaard 
spuit zonder driftreductie, is daarom enkel nog een correctie nodig voor het verschil in spuit-
hoogte. De correctiefactor daarvoor is eerder bepaald op 2. 

6.2 Driftreductie van windhagen 

Binnen het plangebied zijn driftreducerende maatregelen voorzien, zoals de dubbele volblad 
windhaag waarbij het groen in dit geval bestaat uit Hedera.  
  

                                                      
11 Voor 1 juli 2017, zie de brief van 15-12-2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met als on-

derwerp Beantwoording vragen over de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met be-
trekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt   
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De mate waarin windhagen drift filteren en daardoor reduceren is afhankelijk van de beplan-
tingssoort, dichtheid en bladontwikkeling. Door Wenneker12 is onderzoek uitgevoerd naar drift 
naar de omgeving en in het bijzonder oppervlaktewater voor 20 hagen van diverse soorten. 
Geconcludeerd is dat een windhaag een effectieve methode is om drift van gewasbe-
schermingsmiddelen te verminderen en dat vooral de hoeveelheid blad van invloed is op de 
driftreductie.  
 
In genoemd onderzoek van Wenneker is voor Elzenhagen voor de periode na 1 mei een 
bladoppervlak vastgesteld dat uiteenliep van 3,4 tot 7,4 m2 per m2 windhaag. Een Hedera 
windhaag heeft een vergelijkbaar bladoppervlak (tot 7,7 m2/m2)13. Wat dat betreft is de in 
het PRI 2015 onderzoek gebruikte gemiddelde waarde van 97% (voor de driftreductie in de 
lucht voor de hoogte tussen 0 en 4 m boven maaiveld) ook van toepassing op Hedera.  
Daar komt bij dat driftarme doppen grovere druppels opleveren dan de standaarddoppen 
waarmee onderzoek aan windhagen in het verleden is uitgevoerd (ook dat van Porskamp   
et al., 1994c waarop tabel 14 van het rapport PRI 2015 is gebaseerd). Het is aannemelijk dat 
grovere druppels effectiever door windhagen worden afgevangen dan fijnere druppels. De 
driftreducerende werking van windhagen bij gebruik van driftreducerende spuittechnieken 
valt daardoor waarschijnlijk hoger uit dan tot nu toe is vastgesteld. Metingen die dit onder-
bouwen zijn echter (nog) niet voorhanden.  
 
Een ander verwacht effect bij gebruik van 75% driftreducerende technieken is dat de verblijf-
tijd van de drift in de lucht korter wordt. Door het grotere gewicht van de (grovere) druppels 
zakken deze sneller naar de bodem neer, hetgeen positief is voor de effectiviteit van de 
windhaag. Want doordat de drift sneller neerdaalt zal de windhaag meer drift kunnen af-
vangen dan bij een standaardspuit het geval is. Zelfs drift die op grotere hoogte dan de 
windhaag in de lucht komt maakt, afhankelijk van de afstand tot de windhaag, meer kans 
om onderschept te worden. Dit speelt met name een rol bij hoogstamfruitbomen, waarbij 
gewasbeschermingsmiddelen tot hoog in de lucht komen. Ook voor hoogstamfruitbomen 
geldt binnenkort dat bij bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen 75% driftreductie nodig 
is. 
 

6.3 Voorbeeld spuitzone met cumulatie en 75% driftreductie 

Als voorbeeld is uitgewerkt wat het effect op de spuitzone is als een mengsel van gewasbe-
schermingsmiddelen wordt toegepast met een spuittechniek die 75% driftreductie heeft. 
Daarbij zijn de eerder beschreven correctiefactoren gebruikt voor de locatie specifieke afwij-
kingen t.o.v. het PRI 2015 rapport, te weten 2 voor de spuithoogte en 3 als voorbeeld voor de 
spuitmix. In totaal bedraagt de gehanteerde correctiefactor 6 (= 2 x 3). 
 
Maatgevend voor de afstand van de spuitzone is blootstelling via direct contact. In tabel 17 
van PRI (2015) is gepresenteerd wat het blootstellingsrisico van enkel Captan is wanneer er 
een volblad c.q. groenblijvende windhaag op de perceelsgrens aanwezig is en de bespui-
ting gebeurt met 75% driftreductie. De voor het plangebied relevante percentages voor de 
invulling van het dermale blootstellingseindpunt zijn voor die de eerste 30 m vanaf de per-
ceelgrens vermeld in de laatste twee kolommen van tabel B.  

                                                      
12 Windhagen als emissiereducerende maatregel bij bespuitingen in de fruitteelt, M. Wenneker, R. An-

bergen, B. Heijne, J.C. van de Zande, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), Maart 2004, rap-
port 2004-6 

13 Quantifying the deposition of particulate matter on climber vegetation on living walls, Marc Ottelé    
et al., Ecological Engineering 36 (2010) 154–162, 7 February 2009 
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Tabel B AEL voor een mengsel van gewasbeschermingsmiddelen in kale boomsituatie (boomgaard) 

en volblad windhaag (plangebied) met gebruik van 75% driftreducerende spuittechnieken 
(DRT75) 

Afstand 0-3m 3-6m Cor.factor 0-3m 3-6m 

 DRT75 DRT75  DRT75 gecor. DRT75 gecor. 

5 93 61 6 558 366 
10 47 35 6 282 210 
15 23 21 6 138 126 
20 12 12 6 72 72 
25 6 7 6 36 42 
30 3 4 6 18 24 

 
Aanvullend moet gecorrigeerd worden voor de tweede wintergroene windhaag (x 0,03) 
langs de westzijde van het plangebied. Een en ander conform de beschreven methode voor 
een tweede (kale) windhaag op 4 m afstand van elkaar (zie blz. 25 van het PRI rapport). De 
correctiefactor komt daarmee op 0,18 (6 x 0,03). De berekende percentages zijn weergege-
ven in tabel C. 
 
Tabel C AEL voor een mengsel van gewasbeschermingsmiddelen in kale boomsituatie (boomgaard) 

en een dubbele volblad windhaag (plangebied) met gebruik van 75% driftreducerende spuit-
technieken (DTR75) 

Afstand 0-3m 3-6m Cor.factor 0-3m 3-6m 

 DRT75 DRT75  DRT75 gecor. DRT75 gecor. 

5 93 61 0,18 17 11 
10 47 35 0,18 8 6 
15 23 21 0,18 4 4 
20 12 12 0,18 2 2 
25 6 7 0,18 1 1 
30 3 4 0,18 1 1 

 
Uit de laatste kolom van tabel C blijkt dat de percentages voor het dermale blootstel-
lingseindpunt op alle afstanden onder de norm (getalswaarde 100) blijven. Op grond van dit 
voorbeeld zou eveneens geconcludeerd worden dat direct achter de dubbele windhaag 
geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn als gevolg van bespuitingen met meerdere ge-
wasbeschermingsmiddelen tegelijk. Deze conclusie is logisch, want uit de uitkomsten in ta-
bel A kon voor de situatie zonder driftreductie (0%) deze conclusie al worden getrokken.  
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7. CONCLUSIE 

In beginsel is de wet- en regelgeving ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen erop 
gericht humane gezondheidsrisico’s te voorkomen. Wat betreft de gewasbeschermingsmid-
delen die zijn en worden toegelaten wordt het gezondheidsrisico van omwonenden be-
schouwd. Vanuit die optiek kan geredeneerd worden dat er wettelijk gezien geen aanleiding 
bestaat een spuitzone aan te houden.  
 
Uit het uitgevoerde literatuuronderzoek blijkt dat er nog diverse kennislacunes zijn als het gaat 
om gecombineerde blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. De probabilistische me-
thoden die in Europa ontwikkeld worden om cumulatieve risico te beoordelen zijn nog niet 
bruikbaar voor blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen door drift. Voor de cumulatie-
ve risicobeoordeling bij gewasbeschermingsmiddelen lijkt vooral dosisadditie (actieve stoffen 
met eenzelfde werkingsmechanisme) relevant. 
 
Als voorbeeld is op een sterk vereenvoudigde maar worst case geachte wijze bepaald of er 
gezondheidseffecten te verwachten zijn door gebruik van meerdere gewasbeschermings-
middelen in de spuitvloeistof. Daarbij is een correctiefactor 3 voor de spuitmix gehanteerd, 
omdat in de bestudeerde onderzoeksrapporten aan deze waarde een zekerheid van 97,5% 
wordt toegekend. Ook met een correctiefactor 3 is het onwaarschijnlijk dat er binnen het 
plangebied gezondheidsrisico’s ontstaan door blootstelling aan drift.  
 
De inwerkingtreding van de algehele verplichting gewasbeschermingsmiddelen met 75% 
driftreducerende technieken toe te passen leidt niet alleen tot minder drift voor het plan, 
maar in het algemeen ook tot een lagere totale correctiefactor voor locatiespecifieke om-
standigheden. Zeer waarschijnlijk is er namelijk tevens sprake van een effectievere afvang 
van drift door de windhagen die in het plan zijn opgenomen. Al met al zorgt een wettelijke 
eis tot 75% driftreductie voor bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen tot een verdere 
afname van het gezondheidsrisico voor het plan. 
 
SPA WNP ingenieurs 



 

 Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383 
 Oostelijk Bolwerk 9 | 4531 GP  TERNEUZEN | 0115 649 680 
 Paterswoldseweg 808 | 9728 BM GRONINGEN | 050 5250 992 

 
 
 

 
 



 

Bijlage 11 
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Samenvatting 

Op 14 augustus 2015 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op een terrein aan de Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden.  
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met 
bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te 
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend 
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de 
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden 
aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.  
 
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een 
hoge archeologische verwachting voor archeologische resten die uit laat paleolithicum tot 
en met de nieuwe tijd dateren. 
Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken 
zijn binnen het plangebied zeven boringen gezet met behulp van een zandguts en een 
megaboor.  
Uit de resultaten van het met de guts verrichte booronderzoek blijkt dat de bodem binnen 
het plangebied oorspronkelijk uit een pakket matig kleiige zavel op een pakket sterk kleiige 
zavel bestaat. In de top hiervan is een ruim dertig centimeter dikke bouwvoor ontstaan met 
daaronder een één tot twee decimeter dikke menglaag. Deze bodemopbouw is eigenlijk 
alleen nog maar aanwezig op de zuidrand van het plangebied die op een weiland ligt. Op de 
delen van het plangebied die in de twintigste eeuw zijn bebouwd, is de bodem over het 
geheel genomen tussen 1,2 en 2 meter diepte verstoord.  
Op alle boorpunten met een nog min of meer intacte bodem is nageboord met een 
megaboor. Ondanks het zorgvuldig doorzoeken van het hiermee opgeboorde materiaal, zijn 
hierbij geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. 
Gezien de sterke verstoring van het plangebied op het grootste deel van het plangebied en 
de afwezigheid van relevante archeologische indicatoren, is de kans op de aanwezigheid van 
behoudenswaardige archeologische sporen binnen het plangebied, klein. De resultaten van 
het onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te 
adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee 
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden 
rekening zou moeten worden gehouden. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

Opdrachtgever: Aelmans, Kerkstraat 4, 6367 JE Voerendaal 
Datum uitvoeringveldwerk: 14 augustus 2015 
Archis onderzoeksmelding: 32991812100 
Bevoegd gezag:  Gemeente Eijsden-Margraten 
Bewaarplaats vondsten:  Provincie Limburg 
Bewaarplaats documentatie:  Provincie Limburg 
 

1.2 Locatiegegevens 

Provincie:  Limburg 
Gemeente:  Eijsden-Margraten 
Plaats:  Eijsden 
Toponiem:  Kapelkesstraat 70-70a 
Globale ligging:   Aan de zuidrand van Eijsden 
Hoekcoördinaten plangebied:  177353 / 308593 

177353 / 308696 
177435 / 308696 
177435 / 308593  

Oppervlakte plangebied: 0,51 ha 
Eigendom:  Erf, bebouwing en weiland 
Hoogteligging:  ± 54,82 m +NAP 
Bepaling locaties:  GPS Garmin, meetlinten 
 

1.3 Aard van de ingreep 

Aard ingreep: Sloop van de huidige bebouwing en de bouw van 4 
compensatiewoningen 

 

1.4 Onderzoek 

Op 14 augustus 2015 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op een terrein aan de Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden.  
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met 
bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te 
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend 
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de 
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden 
aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.  
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Het plangebied ligt in een gebied waar een gemeentelijk archeologisch beleid is vastgesteld. 
Op grond van dit beleid valt het plangebied deels binnen een historische kern en deels in 
een zone met een hoge archeologische verwachting. Om in deze zone een 
omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen, dient de initiatiefnemer een rapport te 
overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde van 
het plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in dit rapport 
beschreven onderzoek plaatsgevonden. 
 
ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en 
richtlijnen (KNA 3.3) en is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning 
verleend tot het verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van 
het doen van opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek.   
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), ing. P.J. Orbons 
(senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus). 
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Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de 
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.  
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Figuur 2: Plankaart voor het plangebied 
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2 Bureauonderzoek 

 

2.1 Methode en bronnen 

Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het 
centrum van het plangebied  
Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis 
vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en 
te verwachten archeologische waarden. 
Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het 
veldonderzoek worden bepaald. 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst, 
dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn): 
  
 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
 Archeologische MonumentenKaart (AMK) 
 ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) 
 Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000  
 Bodemkaart 1:50.000 
 De geschiedenis van het Zuidlimburgse cultuurlandschap,  J. Renes 1988 
 Gemeente Eijsden-Margraten, Archeologische beleidskaart 
 Landschappen van Maas en Peel, J. Renes, 1999 
 Geomorfologische kaart 1:50.000 
 Geologische kaart 1:50.000 
 Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Zuid) 
 Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Limburg 1:25.000 1894-

1926 
 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 
 Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830 
 Overig historisch kaartmateriaal  
 Tranchotkaart 1805 
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Figuur 3: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied. 
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2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem 

Het plangebied ligt in het zuidelijke deel van het Limburgse Maasdal tussen Eijsden en het 
Belgische Visé. De afstand tot de rand van de huidige, holocene dalbodem van de Maas 
(figuur 5, legenda-eenheid 3T4) bedraagt volgens de geomorfologische kaart van Nederland 
ongeveer een halve kilometer. Het plangebied ligt op een plateau-achtige terrasrest (terras 
van Mechelen a/d Maas; 110.000-16.000 BP) dat is bedekt met löss (figuur 5, legenda-
eenheid 5E7).  
Ongeveer honderd meter ten noorden van het plangebied ligt het oost-west georiënteerde 
beekdal van de Voer (figuur 5, legenda-eenheid 2R5). Het huidige beekdal is vrij smal 
doordat de beekloop zich in de daluitspoelingswaaier en het terras heeft ingesneden. Door 
in het verleden echter regelmatig zijn bedding te verleggen, heeft de Voer de brede 
daluitspoelingswaaier gevormd op de overgang van het plateau van Margraten naar het 
huidige Maasdal. 
Op de uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (figuur 6) is de loop van de Roer 
duidelijk herkenbaar. Tevens is hierop te zien dat het plangebied in een geleidelijk van oost 
naar west aflopend gebied ligt. Dit gebied is vanuit het oosten wordt bedekt door colluviale 
lössleemafzettingen die afkomstig zijn van het hoger gelegen plateau van Margraten ten 
oosten van het plangebied. Plaatselijk kunnen in deze afzettingen grovere zand- en 
grindlagen voorkomen. Het colluvium is afgezet op midden- en laat-pleistocene 
rivierafzettingen van de Maas (formatie van Beegden) of laat-pleistocene eolische 
lössafzettingen (formatie van Boxtel, afzettingen van Schimmert). De colluviale afzettingen 
kunnen uit het laat-pleistoceen en het laat-holoceen dateren. Het laat-holocene colluvium is 
gevormd onder invloed van agrarische ontginningen en de daarmee gepaard gaande erosie 
van de lössplateaus, mogelijk al vanaf de late bronstijd maar vooral gedurende de Romeinse 
tijd en de middeleeuwen. 
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaan de bodems binnen het plangebied uit 
ooivaaggronden die zijn gevormd in zware zavel en klei (legenda-eenheid KRd7 op figuur 7). 
Het betreft relatief jonge bodems die overwegend worden gekenmerkt door tamelijk diepe 
oxidatieverschijnselen. De grondwatertrap VII betekent dat het goed ontwaterde bodems 
betreft.  
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Figuur 4: Geologische kaart 
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Figuur 5: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied met 
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. 
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Figuur 6: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het 
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.  
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Figuur 7: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met 
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. Voor uitleg van 
de codes, zie hoofdstuk 2.2 
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Figuur 8: Uitsnede uit de grondwatertrappenkaart met daarin rood omlijnd het plangebied 
met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.  
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Figuur 9: Uitsnede uit de maasafzettingkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met 
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.  
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2.3 Archeologie 

Binnen het onderzoeksgebied met een straal van één kilometer liggen twee 
monumenten (AMK-terreinen) en zestien waarnemingen. Deze zijn allemaal opgesomd 
in tabel 1.  
De monumenten betreffen beide historische dorpskernen en clusters van oude 
bebouwing:  Laag Caestert (monumentnr. 16.411) en Hoog Caestert (monumentnr. 
16.412). De begrenzing van deze monumenten is gebaseerd op kaarten uit de 
negentiende en vroeg twintigste eeuw. Binnen deze contouren kunnen in de bodem 
resten van vooral laatmiddeleeuwse en vroegmoderne bewoning worden aangetroffen. 
Maar ook sporen van voorafgaande oudere bewoning kunnen hier aanwezig zijn. Het 
plangebied ligt pal tegen de historische kern van Hoog Caestert langs de Kapelkesstraat. 
Hierbinnen ligt de waarneming 418.711. De waarneming 418.713 ligt ongeveer 
zeshonderd meter ten noorden van het plangebied. Het betreft de mogelijke locatie van 
de voormalige ‘Kletenburcht’ of ‘Kettelhof’. Deze laathof vormde volgens de heer 
Boersma van de historische vereniging, de kern van het huidige Caestert en heeft 
mogelijk tot in het midden van vijftiende eeuw bestaan. Voor waarneming 418.711 is 
dezelfde beschrijving opgenomen als voor waarneming 418.713. Dit betekent dat twijfel 
bestaat over de vermoedelijke locatie van de voornoemde laathof ‘Kletenburcht’. De 
waarneming 39033 ligt ongeveer zevenhonderd meter ten noordoosten van het 
plangebied. Het betreft een waarneming die is gedaan in 1922 bij de bouw van de 
nieuwe zinkwitfabriek. Ter plaatse zijn restanten van graven, aardewerk, munten en 
bouwresten uit de Romeinse tijd gevonden. Op de archeologische verwachtings- en 
beleidskaart is deze vondstlocatie aangeduid als een Romeinse nederzetting met 
grafveld. 
Voor de overige waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen het onderzoeksgebied 
die op een ruimere afstand van het plangebied liggen en die geen samenhang vertonen 
met de nabij het plangebied gelegen historische kern, wordt verwezen naar 
onderstaande tabel.  
 
Tabel 1 

Waarnemingen en Monumenten 
Nummer Coördinaat Periode Vondsten 
W 1454 178350/308550 Middeleeuwen  IJzer  
W 1455 176650/308300 Neolithicum  Vuursteen 
W 15270 177070/307730 Romeinse tijd  Keramiek 
W 39027 177070/307730 Romeinse tijd  Glas, Keramiek 
W 39029 177240/309260 Romeinse tijd  Steen 
W 49391 177195/309605 Middeleeuwen, Nieuwe Tijd  Steen 
W 52027 177630/309350 Nieuwe Tijd  Bot, onbekend 
W 38675 177240/309560 Middeleeuwen  Keramiek 
W 39025 176850/308200 Romeinse tijd  Brons, Metaal 
W 39033 177825/309150 Romeinse tijd  Keramiek, Metaal 
W 47083 176625/308240 Neolithicum  Steen, Vuursteen 
W 418447 176585/308090 Neolithicum  Vuursteen 
W 418449 176700/308215 Neolithicum  Vuursteen 
W 418711 177373/308911 Middeleeuwen  Niet van toepassing  
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W 418713 177439/309241 Middeleeuwen  Niet van toepassing 
W 420901 177961/309369 Middeleeuwen, Nieuwe Tijd  Keramiek 
AMK 16411 177058/308987 Middeleeuwen, Nieuwe Tijd  Nederzetting, 

onbepaald 
AMK 16412 177584/308902 Middeleeuwen, Nieuwe Tijd  Nederzetting  
 
 
 

2.4 Informatie amateurarcheologen 

Het plangebied betreft een afgesloten, voormalig bedrijfsterrein. Het terrein is tevens 
grotendeels verhard. In verband hiermee zijn hier geen waarnemingen van 
amateurarcheologen te verwachten. Voor aanvullende historische informatie over het 
plangebied en de directe omgeving is contact opgenomen met de heer H. Boersma van de 
Stichting Eijsdens Verleden. 
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Figuur 10: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer 
rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.  
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Figuur 11: Uitsnede uit de bestemmingsplankaart 
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Figuur 12: Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart  
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Figuur 13: Uitsnede uit de kaart cultuurhistorische monumenten  
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2.5 Historie 

 
 De eerste schriftelijke vermelding van Hoog Caestert dateert uit 1316 in de vorm van 
‘Caffstert’ (van Berkel en Samplonius, 2006). De al eerder genoemde laathof Kletenburcht of 
Kettelhof vormde vermoedelijk de middeleeuwse stichtingskern van Hoog Caestert. De 
buurtschappen Hoog Caestert en Laag Caestert werden vermoedelijk in de dertiende eeuw 
vanuit Breust en Eijsden gesticht. Tot die tijd lagen er slechts enkele watermolens langs de 
Voer. Caestert dankt haar naam aan die watermolens. De naam lijkt te zijn afgeleid van 
Kalverstaart. Kalverstaart is de benaming voor het kleine waterstroompje achter het 
molenrad (Boersma, 2004). De huidige Kapelkesweg vormde al vroeg een belangrijke 
verbindingsweg parallel aan de Maas tussen Breust en Visé. In 1832 is deze functie 
overgenomen door de huidige Rijksweg meer naar het oosten. De spoorlijn Maastricht-Luik 
is in 1860-1861 aangelegd.   
 
De Tranchotkaart (zie figuur 14) uit 1805 
laat zien dat het plangebied in die tijd nog 
uit een boomgaard bestond, ten zuiden 
van een hoevecomplex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens de kaart van de historische landschappen en historische relicten (zie figuur 15 en 
16) ligt het plangebied in een zone met een sedert 1830 weinig veranderd 
verkavelingspatroon dat overwegend in gebruik is geweest als grasland of 
gewandverkaveling. 
 
 

 
Figuur 14: Uitsnede uit de Tranchotkaart van 1805.  
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Figuur 15: Uitsnede uit de kaart met historische relicten Zuid Limburg (naar Renes, 1988). 
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Figuur 16: Uitsnede uit de kaart met historische landschapselementen Zuid Limburg (naar 
Renes, 1988). 
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De kadasterkaart uit 1832 toont dat het plangebied destijds binnen de percelen 308, 337 en 
338 lag. Uit de aanwijzende tafels blijkt dat deze in eigendom waren bij Janssen en 
Cerfontaine en in gebruik waren als boomgaard. 
 

 
Figuur 17: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832  
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Figuur 18 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1845, 
1926, 1959 en 2011. Op de kaarten uit 1845 en 1926. Op de kaart uit 1959 is op het 
noordwestelijke deel een kleine schuur afgebeeld. Deze heeft later in de tweede helft van de 
twintigste eeuw alweer plaatsgemaakt voor de schuren en stallen die nu nog binnen het 
plangebied staan. 
 

 
Figuur 18: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1926, 1959 en 
2011.  
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2.6 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel  

Specifieke ligging (locatie) 
Het plangebied ligt op een terrasrest, tegen de rand van de historische kern van Hoog 
Caestert. Tot diep in de twintigste eeuw vormde het plangebied boomgaard, pal ten zuiden 
van de oude kern van Hoog Caestert. In de tweede helft van de twintigste eeuw is het 
plangebied bebouwd met schuren en stallen.    
 
Verwachte perioden (datering) 
Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden rondom het plangebied, 
de ligging tegen de historische kern van Hoog Caestert en de algemene landschappelijke 
situering moet worden geconcludeerd dat voor het plangebied een hoge archeologische 
verwachting geldt voor archeologische resten die uit laat paleolithicum tot en met de 
nieuwe tijd dateren. 
 
Complextypen 
Door de relatief hoge ligging van het plangebied nabij de Maas, kunnen resten van 
(semi)permanente nederzettingen uit de bovengenoemde perioden aanwezig zijn. 
Nederzettingsresten kunnen in principe altijd vergezeld gaan van individuele begravingen 
en/of grafvelden. Archeologische resten uit het paleo- en mesolithicum kunnen in verband 
met de nabijheid van het beekdal van de Voer, eveneens worden  verwacht.  Gezien de 
ligging buiten de historische bebouwing van Hoog Caestert, is de verwachting voor resten 
van gebouwen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd, hooguit middelhoog. Uit deze 
perioden zullen eerder resten van ontginningsstructuren en perceelsgrenzen aanwezig zijn. 
Hiervoor geldt een hoge verwachting.  
 
Uiterlijke kenmerken 
Nederzettingsresten uit alle perioden zullen binnen het plangebied uit vondststrooingen van 
(vuur)steen en/of aardewerk bestaan en eventueel uit opgevulde spoorvullingen, 
funderingsresten en bouwmaterialen (natuursteen, baksteen) direct onder de bouwvoor of 
onder een laag jong colluvium. 
 
Mogelijke verstoringen 
Het planten en rooien van fruitbomen, maar voraal het bouwen van schuren en stallen in de 
tweede helft van de twintigste eeuw, zal tenminste plaatselijk tot aanzienlijke 
bodemverstoring hebben geleid.    
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2.7 Onderzoeksstrategie 

Tijdens het veldwerk moet allereerst worden vastgesteld hoe de bodem is opgebouwd, in 
hoeverre deze intact is en of hierin archeologische indicatoren aanwezig (kunnen) zijn.  
Om de bodemopbouw zo exact mogelijk te kunnen bestuderen kan het beste gebruik 
gemaakt worden van een guts.  
Indien blijkt dat de huidige grondbewerking tot in de natuurlijke bodem reikt en een goede 
vondstzichtbaarheid heerst, is een oppervlaktekartering het meest geschikt voor het 
opsporen van archeologische indicatoren.  
Indien een oppervlaktekartering niet mogelijk is of in onvoldoende mate effectief zal zijn, 
wordt  nageboord met een edelmanboor met een diameter van 12 cm. Het hiermee 
opgeboorde materiaal wordt laagsgewijs afgesneden en daarbij zorgvuldig onderzocht op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren.  
Binnen het plangebied zijn de boorpunten zoveel mogelijk verdeeld over een zo gelijkmatig 
mogelijk netwerk met telkens 25 meter tussen de boringen en 20 meter tussen de 
boorraaien. Hierdoor is binnen het plangebied een boordichtheid bereikt van ongeveer 
twintig boringen per hectare. Een dergelijke boordichtheid voldoet volgens de Leidraad 
inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006), als  zoekoptie 
om vindplaatsen in löss op te sporen (zoekoptie A6).  
Zelfs met de door ArcheoPro gehanteerde hoge boordichtheid is op basis van 
booronderzoek nooit te garanderen dat alle typen archeologische resten kunnen worden 
opgespoord. De kans op het aantreffen van grondsporen is bijvoorbeeld aanmerkelijk groter 
indien een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd. Een dergelijke aanpak zou echter in 
dit stadium van het onderzoek een te zwaar middel vormen  
Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald door middel van het AHN en de 
waterpas. 
 

 
Figuur 19: Het plangebied nabij boorpunt 4, gezien in noordoostelijke richting  
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3 Veldonderzoek 

 

3.1 Verrichte werkzaamheden 

Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur 22. 
Gebruikt boormateriaal: guts met diameter van 3 cm / edelmanboor met 

diameter van 12 cm.  
Totaal aantal boringen: Zeven 
Boorgrid: 20x25 m 
Boordichtheid: Twintig boringen per hectare 
Geboorde diepte: 1,5 m –Mv 
Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas 
Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) 
 
Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de begroeiing, 
bebouwing en verharding van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. 
Evenmin waren bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren. 
 

3.2 Resultaten booronderzoek 

De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het 
booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1. 
Tijdens het veldonderzoek is in de op de strook weiland die de zuidrand van het plangebied 
vormt gezette boringen 1 tot en met 3, de meest intacte bodemopbouw aangetroffen. Deze 
bestaat bovenin uit een ruim dertig centimeter dikke bouwvoor van humusrijke zavel met 
daaronder een enigszins rommelig pakket van schone zavel vermengd met brokken 
humusrijke zavel. Hieronder is een ongestoord pakket matig kleiige zavel aanwezig met 
daarin oxidatievlekken. Dit pakket is hooguit enkele decimeters dik. Hieronder is sterk 
kleiige zavel aanwezig. Deze sterk kleiige zavel loopt op de boorpunten 1 tot en met 3 door 
tot een diepte van tenminste anderhalve meter beneden het maaiveld. Op het bebouwde 
deel van het plangebied is alleen op boorpunt 5 een soortgelijke bodemopbouw 
aangetroffen. In de overige boringen is de bodem tot minimaal 1,2 meter beneden het 
maaiveld (boringen 6 en 8) vergraven. In de boringen 4 en 7 bedraagt de verstoringsdiepte 
zelfs bijna twee meter. Onderin al deze boringen is sterk kleiige zavel aangetroffen. De 
sterke verstoring van de bodem op de boorpunten 4, 6, 7 en 8, hangt waarschijnlijk samen 
met de bouw van de nog aanwezige stallen en schuren en met het gebruik als erf.  Ter 
plaatse van de stallen en schuren is de bodem in verband met de onderkeldering van deze 
gebouwen, tot een diepte van tenminste twee meter beneden het maaiveld verstoord.  
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Figuur 20: Foto van boring 3 met links de bouwvoor, rechts daarvan een enigszins rommelig 
pakket van schone zavel vermengd met brokken humusrijke zavel. Rechts van het midden een 
ongestoord pakket matig kleiige zavel aanwezig met daarin oxidatievlekken en geheel rechts, 
sterk kleiige zavel. 
 
In verband met de relatief geringe verstoringsdiepte is op de boorpunten 1, 2, 3 en 5 
nageboord met een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter. Ondanks het 
laagsgewijs afsnijden van de hiermee opgeboord zavel en het zorgvuldig doorzoeken 
hiervan, heeft dit geen archeologische indicatoren opgeleverd. De enige vondsten bestaan 
uit enkele deeltjes relatief modern puin en kachelslak die uit de bouwvoor en de direct 
daaronder gelegen menglaag afkomstig zijn.  
 

 
Figuur 21: Boorprofielen  
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Figuur 22: Boorpunten met verstoringsdiepten.  
 
 
 
 



Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 34 

Versie: 06-08-2015 www.ArcheoPro.nl  

4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) 

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een 
hoge archeologische verwachting voor archeologische resten die uit laat paleolithicum tot 
en met de nieuwe tijd dateren. 
Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken 
zijn binnen het plangebied zeven boringen gezet met behulp van een zandguts en een 
megaboor.  
Uit de resultaten van het met de guts verrichte booronderzoek blijkt dat de bodem binnen 
het plangebied oorspronkelijk uit een pakket matig kleiige zavel op een pakket sterk kleiige 
zavel bestaat. In de top hiervan is een ruim dertig centimeter dikke bouwvoor ontstaan met 
daaronder een één tot twee decimeter dikke menglaag. Deze bodemopbouw is eigenlijk 
alleen nog maar aanwezig op de zuidrand van het plangebied die op een weiland ligt. Op de 
delen van het plangebied die in de twintigste eeuw zijn bebouwd, is de bodem over het 
geheel genomen tussen 1,2 en 2 meter diepte verstoord.  
Op alle boorpunten met een nog min of meer intacte bodem is nageboord met een 
megaboor. Ondanks het zorgvuldig doorzoeken van het hiermee opgeboorde materiaal, zijn 
hierbij geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. 
Gezien de sterke verstoring van het plangebied op het grootste deel van het plangebied en 
de afwezigheid van relevante archeologische indicatoren, is de kans op de aanwezigheid van 
behoudenswaardige archeologische sporen binnen het plangebied, klein. De resultaten van 
het onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te 
adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee 
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden 
rekening zou moeten worden gehouden. 
 
In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het 
plangebied,  is het KNA-onderdelen Waardestelling, in dit rapport niet nader uitgewerkt. 
 
In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen 
worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Eijsden, conform Monumentenwet 
1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder. 
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Verklarende woordenlijst 

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland.  
AMK Archeologische Monumentenkaart. 
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving. 
Archis Archeologisch Informatie Systeem.  
BP: Before Present (present = 1950) 
GIS Geografische InformatieSystemen. 
GPS Global Positioning System. 
IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden 
IVO Inventariserend VeldOnderzoek.   
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  
-mv Onder maaiveld. 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
PVA Plan van Aanpak.  
PVE Programma van Eisen.  
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
SBB Standaard Boor Beschrijvingsmethode. 
SCEZ Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.  
SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 

Archeologische tijdschaal 

Periode  Datering   
Midden- en Laat Paleolithicum (oude 
steentijd) 

250.000 - 9000 

Mesolithicum (midden steentijd) 9000 - 4500 
Neolithicum (nieuwe steentijd) 4500 - 2000 
Bronstijd 2000 - 800 
IJzertijd 800 - 12 v. chr. 
Romeinse tijd 12 v chr. - 500 n. chr. 
Vroege middeleeuwen 500 - 1000 
Volle middeleeuwen 1000 - 1250 
Late middeleeuwen 1250 - 1500 
Nieuwe tijd 1500 - heden 
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Bijlage 1: Boorbeschrijving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boorbeschrijving volgens ASB 5.2 
Boo
r 
Nr 

LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS 
GD BK BS BZ BG BH HK TK IK VLK CO PLH VS SS

T 
BHN BI GI 

1 35 S 2  3  3 BR  DO      Aan BOV   
 60 S 2  3  1 GE BR  BR     BHAC    
 115 S 3  2   GE   OR     BHC    
 150 S 3  2   GE  LI      BHC    
2 35 S 2  3  3 BR  DO      Aan BOV   
 55 S 2  3  1 GE BR  BR     BHAC    
 85 S 3  2   GE   OR     BHC    
 150 S 3  2   GE  LI      BHC    
3 35 S 2  3  3 BR  DO      Aan BOV   
 53 S 2  3  1 GE BR  BR     BHAC    
 70 S 3  2   GE   OR     BHC    
 150 S 3  2   GE  LI      BHC    
4 195 S 2  3  1 GE BR  BR     BHAC    
 250 S 3  2   GE  LI      BHC    
5 25 S 2  3  3 BR  DO      Aan BOV   
 68 S 2  3  1 GE BR  BR     BHAC    
 85 S 3  2   GE   OR     BHC    
 150 S 3  2   GE  LI      BHC    
6 10 S 2  3  3 BR  DO      Aan BOV   
 118 S 2  3  1 GE BR  BR     BHAC    
 160 S 3  2   GE  LI      BHC    
7 15 S 2  3  3 BR  DO      Aan BOV   
 180 S 2  3  1 GE BR  BR     BHAC    
 200 S 3  2   GE  LI      BHC    
8 15 S 2  3  3 BR  DO      Aan BOV   
 115 S 2  3  1 GE BR  BR     BHAC    
 160 S 3  2   GE  LI      BHC    

 

 
 

Betekenis van de afkortingen: 

LDO – Onderzijde boortraject 
Lithologie:  

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand 
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel 
grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = 
uiterst.  

Kleur:   

Algemene kopgegevens 
Soort  boring BAR 
Projectnummer 15-141 
Projectnaam Kapelkesstraat 70-70a. Eijsden 
Deelgebied Nvt 
Organisatie ArcheoPro 
OM-nummer 3299182100 
coördinaatsysteem RD2000 
Coördinaatsysteemdatum ETRS89 
Locatiebepaling GPS en meetlint 
Referentievlak NAP 
Bepaling maaiveldhoogte AHN – Waterpas 
Boormethode Guts en edelman 
Boordiameter 3 cm en 15 cm 
Opdrachtgever Aelmans 

 

Posities van de boringen (boorlocaties) 
Boornummer XCO YCO MA, M´s tov NAP 
1 177363.4 308622.1 54.13 
2 177387.0 308614.3 54.24 
3 177410.4 308607.1 54.41 
4 177380.2 308641.8 54.30 
5 177404.2 308634.3 54.70 
6 177375.6 308661.7 54.35 
7 177423.9 308644.8 54.82 
8 177405.0 308666.4 54.63 
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HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,  
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. 
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).    

 IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker 
 VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel 
Overige kenmerken: 
 CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig 
 PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)  

VS = veensoorten 
 SST = Sedimentaire structuren 
 BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHAC = AC-horizont, Aan = antropogene A-horizont 
 BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , ROG = rommelig, OPG = opgebracht 
 GI = Geologische interpretaties 
 AIS = Archeologische indicatoren  
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datum 30-7-2015
dossiercode    20150730-58-11356

SAMENVATTING MELDING WATERTOETS

Uw gegevens:

●

● Naam en organisatie: P.H.J. Soogelee, Aelmans ROM B.V.
●

● Adres: Kerkstraat 4, 6367JE Voerendaal
●

● Telefoon: 045-5753255
●

● E-mail: psoogelee@aelmans.com
●

Plangegevens:

●

● Naam plan: Bestemmingsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden
●

● Omschrijving: Het bestemmingsplan betreft een pijplijnplan Ruimte-voor-ruimte, waarin de terugbouw van vier
compensatiewoningen planologisch wordt geregeld. Voor de wateraspecten is van belang dat circa 4.800 m² aan
agrarische bedrijfsgebouwen en verhardingen wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats worden 4
compensatiewoningen gerealiseerd, met een verhard oppervlak van in totaal 850 m². De compensatiewoningen
krijgen elk een infiltratievoorziening in de achtertuin. Door de aanzienlijke ontstening zal van wateroverlast geen
sprake zijn.

●

● Opdrachtgever: Dhr. J.P.J.M. van Aubel
●

● Locatie: Kapelkesstraat 70-70a Eijsden
●

● Het plangebied is gelegen in de gemeente: Eijsden-Margraten
●

● Contactpersoon gemeente: Dhr. H. Luth, 14043, heinluth@eijsden-margraten.nl
●

Vragen:

●

● Raakt het plan een een invloedszone waterbeheer? nee
●

● Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee
●

● Betreft het plan een bestemmingsplan/beheersverordening op wijk-, dorps- of hoger niveau of betreft het een grootschalig
plan voor het Buitengebied? nee

●

● Betreft het plan een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan, Tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige
wegreconstructie? nee

●

● Wordt in het plan meer dan 2000 m2 verhard oppervlak aangebracht, gewijzigd of vernieuwd? nee



●

● Vindt er in het plan (of voor de uitvoering ervan) lozing van regen- en/of grondwater plaats? nee
●

● Vindt er in het plan (of voor de uitvoering ervan) een onttrekking van grondwater plaats? nee
●

● Wordt er in het plan diepte-infiltratie van hemelwater of koude-warmte-opslag toegepast? nee
●

● Ondervindt het plangebied regelmatig wateroverlast vanuit grondwater, regenwater of oppervlaktewater? nee
●

● Is het plangebied gelegen binnen een vrijwaringszone langs het Julianakanaal of de Zuid-Willemsvaart? nee
●

● Zal in het plan het hemelwater worden afgekoppeld van het vuilwaterriool / gemengd rioolstelsel? ja
●

● Totale oppervlakte plangebied: 3.000 m²
●

● Verhard oppervlak in huidige situatie: circa 4.800 m²
●

● Verhard oppervlak in toekomstige situatie: 850 m²
●

Toetsresultaat:

Op basis van de gegeven antwoorden verwachten wij dat dit plan, vanwege de relatief kleine omvang en de ligging buiten de
invloedszones, geen of weinig invloed op de waterhuishouding heeft. Op dit plan is daarom de korte watertoetsprocedure van
toepassing. Dit houdt in dat het Watertoetsloket Roer en Overmaas niet betrokken hoeft te worden bij de voorbereiding van het
plan. Wij spreken u aan op uw eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het waterbeheer en vertrouwen erop dat u voor dit
plan een korte waterparagraaf opneemt. In het document Toetsresultaat vindt u meer informatie over duurzaam waterbeheer en
over de waterparagraaf.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.overmaas.nl onder Watertoets. Heeft u nog vragen dan kunt u
contact opnemen met het Waterschap Roer en Overmaas, team Vergunningverlening en Plantoetsing (tel. 046-4205700 of
e-mail watertoets@overmaas.nl).

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

Waterschap Roer en Overmaas streeft ernaar om actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan de
beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Roer en Overmaas aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie
beschikbaar wordt gesteld.

Het Watertoetsloket Roer en Overmaas is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Roer en
Overmaas, het Waterschapsbedrijf Limburg, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Wij adviseren u een digitale kopie van dit document op te slaan of deze uit te printen en te bewaren. De werking van de in de
e-mail vermelde link is gegarandeerd gedurende 1 jaar.

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

De WaterToets 2014
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