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datum 22 juli 2008

Parkeerbehoefte
Op basis van de nu bekende gegevens (m2, kamers etc) over de ontwikkelingen van de Voorde op
de 3 terpen zijn berekeningen uitgevoerd om de parkeerbehoefte te bepalen.
Hiervoor is gebruik gemaakt van CROW publicatie 162 "Parkeerkencijfers - Basis voor
parkeernormering", dit is de landelijk geldende richtlijn om de parkeerbehoefte voor
verschillende soorten voorzieningen te bepalen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de
situering van de voorziening, op basis van stedelijkheidsgraad en ligging t.o.v. het centrum. De
stedelijkheidsgraad verloopt van zeer sterk stedelijk tot niet stedelijk, voor Roggebotstaete is de
laatste aangehouden. Daarbinnen wordt nog onderscheid gemaakt naar schillen rond het
centrum, zijnde centrum, schil / overloopgebied, restgebied. Binnen deze categorie is ook de
laatste gekozen.

De kengetallen zijn gebaseerd op algemene landelijke ervaringen. De ontwikkeling op
Roggebotstaete is echter niet een situatie waar de standaarden direct op toepasbaar zijn. Veel
gebruikers van de voorzieningen op het landgoed zijn ook te gast op het landgoed, dit moet
verrekend worden in de parkeerbehoefte.

Per terp zijn de ontwikkelingen en hun kenmerken op een rijtje gezet. Op basis van de kentallen
(CROW 162) is de parkeerbehoefte per ontwikkeling bepaald. Vervolgens is gekeken of voor deze
specifieke situatie er kentallen zijn die aangepast moeten worden en is tevens gekeken hoe de
verdeling is op basis van interne gasten en externe bezoekers. Voor een aantal voorzieningen is
dat op 75/25 gesteld, dat betekent dat 25% dan een externe bezoeker is. Hieruit rolt de
parkeerbehoefte per voorziening, alles bij elkaar opgeteld resulteert dit in de maximale
parkeerbehoefte van 282 parkeerplaatsen (zie blad 1 bijlage).

Omdat niet alle voorzieningen tegelijk gebruikt worden is een parkeerbalans opgesteld. De
parkeerbehoefte voor de kantoren concentreert zich op werkdagen terwijl die van het restaurant
zich vooral in de avond en weekend concentreert. Dit houdt in dat deze parkeerplaatsen dubbel
gebruikt kunnen worden. Voor Roggebotstaete is op basis van aanwezigheidspercentages per
dagdeel een parkeerbalans opgesteld. Op basis hiervan blijkt dat in de avond periode van een
werkdag de parkeerbehoefte het grootst is, dan zijn over het geheel gezien de meeste functies in
gebruik. De behoefte is dan 261 parkeerplaatsen (zie blad 2 bijlage).

Deze behoefte voorziet in een parkeerplaats als alle voorzieningen gebruikt worden. Dit zal
echter niet altijd het geval zijn, ons inziens is de minimale benodigde capaciteit ca 80% van de
berekende behoefte zijnde 209 parkeerplaatsen. Dit houdt wel in dat op een piek moment als
alles in gebruik is men buiten de aangelegde vakken zal parkeren op de openbare weg of in het
groen op het landgoed.
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Er zijn verschillende manieren om parkeervakken aan te legen, haaks op de rijrichting of onder
een hoek van bv 45 graden. Het eerste is het meeste efficiënt. De afmetingen van de
parkeervakken bedragen 2.50 bij 5.00 meter voor personenauto's. De benodigde rijstrook
breedte achter de vakken bedraagt dan 5.50 meter (minimaal 5.00 meter), bij 45 graden parkeren
is dit 4.50 meter.

Verder dient rekening gehouden te worden met bussen, het is ongewenst dat deze
achteruitrijden dus dient er een keerlus oid te zijn. In de verkeersprognose is uitgegaan van
maximaal 5 bussen per dag, ons inziens dienen er 2 à 3 parkeer- opstelplaatsen voor bussen
gerealiseerd te worden, ca 3.0 bij 20.0 meter.
Ook voor de toeleveranciers dient voldoende ruimte gecreëerd te worden om waar nodig te
kunnen manoeuvreren.

Op één van de eerste schetsen van Roggebotstaete zijn parkeerplaatsen gepland over de hele
lengte van de oprijlaan. De vraag is of dit verstandig is uit de berekeningen in de bijlage blijkt dat
de parkeerbehoefte bij de 1e terp het grootse is (147 ppl), voor de 2e terp is dat 89 en de 3e terp
47 parkeerplaatsen. De ervaring is dat bezoekers dichtbij willen parkeren, het risico bestaat dat
men als bezoeker van de 1e terp niet naar achteren door rijdt maar in de berm of gras gaat
parkeren om maar niet te ver te hoeven lopen. Het advies is om de parkeerplaatsen naar behoefte
te verdelen ter hoogte van de terpen in afgeschermde hofjes oid. Gezien de doelgroep en het
specifiek karakter van Roggebotstaete, rust in een natuurlijke omgeving, past geen rij blik op de
oprijlaan als eerste kennismaking.
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Berekening parkeerbehoefte Roggebotstaete

Voorzieningen per terp met de bijbehorende parkeerkentallen

Richtlijn Toegepast
Verdeling
intern extern

Terp 1 theoretisch aangepaste aangepaste
functie aantal eenheid norm pp nodig norm pp nodig
ontvangstgebouw 316,0 m2 0,0 0,0 0,00 1,00 0,0
kantoren 538,0 m2 2,5 per 100 m2 bvo 13,5 13,5 0,50 0,50 6,7
restaurant 469,0 m2 16 per 100 m2 bvo 75,0 75,0 0,75 0,25 18,8
hotel 120,0 kamers 1,5 per kamer 180,0 1 per kamer 120,0 0,00 1,00 120,0
congresgebouw 1013,0 m2 11 per 100 m2 bvo 111,4 8 / 100 m2 81,0 0,00 0,00 0,0
toren/bijeenkomst 29,0 m2 4 per 100 m2 bvo 1,2 1,2 0,00 1,00 1,2

381,1 290,7 146,6

Terp 2
functie aantal eenheid norm pp nodig
ontvangstgebouw 1778,0 m2
slaapgebouwen 80,0 kamers 1,5 per kamer 120,0 1 per kamer 80,0 0,00 1,00 80,0
programmaruimte 863,0 m2 4 per 100m2 bvo 34,5 34,5 0,75 0,25 8,6

154,5 114,5 88,6

Terp 3
functie aantal eenheid norm pp nodig
healingcenter 12,0 bezoekers 1 pp per bezoeker 12,0 12,0 0,75 0,25 3,0
wellness, sauna 40,0 bezoekers 1 per 2 bezoekers 20,0 20,0 0,75 0,25 5,0
pheonix gezondheid 22,0 kamers 0,7 per wooneenheid 15,4 15,4 0,00 1,00 15,4
gildehuis pulsar bijeenkomst 1150,0 m2 4 per 100m2 bvo 46,0 46,0 0,75 0,25 11,5
woonhuizen 5,0 woningen 1,8 per woning 9,0 9,0 0,00 1,00 9,0
leerlingenhuis wonen 10,0 kamers 0,6 per kamer 6,0 6,0 0,66 0,33 2,0
stalruimte, ontmoeting 115,0 m2 4 per 100m2 bvo 4,6 4,6 0,75 0,25 1,2

113,0 113,0 47,0

648,6 518,2 282,3
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Aantal parkeerplaatsen, gecorrigeerd voor aanwezigheidspercentages voor verschillende periodes van de dag
functie werkdag overdag werkdag middag werkdag avond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag
kantoren 6,7 6,7 0,3 0,3 0,0 0,0
restaurant 5,6 7,5 16,9 13,2 18,8 7,5
hotel 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
congresgebouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
toren/bijeenkomst 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6
slaapgebouwen 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
programmaruimte 8,6 8,6 4,3 4,3 4,3 4,3
healingcenter 0,3 1,5 3,0 3,0 2,7 2,6
wellness, sauna 1,5 2,5 5,0 5,0 4,5 4,3
pheonix gezondheid 4,6 7,7 15,4 15,4 13,9 15,4
gildehuis pulsar bijeenkomst 11,5 11,5 5,8 5,8 5,8 5,8
woonhuizen 4,5 5,4 9,0 5,4 5,4 6,3
leerlingenhuis wonen 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
stalruimte, ontmoeting 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6

247,8 255,8 261,9 254,5 257,5 248,3
dit is de piekbelasting
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Notitie

betreft
Verkeersproduktie Roggebotstaete

memonr. 2008D17459.54
van Rudi Schoorstra Mobiliteit & Infra
projectnummer 181705
datum 24 juni 2008, rev. 2 

Verkeersbewegingen Roggebotstaete

Uitgangspunten
In deze notitie wordt ingegaan op het aantal verkeersbewegingen die gegenereerd worden door
de ontwikkeling van Roggebotstaete. Hiervoor worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Het terrein is verdeeld in drie gedeelten (terpen). Hierbij is terp 1 extern gericht, terpen 2 en 3
worden voornamelijk gebruikt voor gasten die langer op het terrein verblijven.

In de door de opdrachtgever aangeleverde informatie wordt van elke terp aangegeven welke
bestemmingen er aanwezig zijn. Daarnaast zijn er gegevens bekend over het aantal bezoekers
dat verwacht wordt, mede gebaseerd op de ervaringen in het huidige complex van de Voorde te
Laag Zuthem. Op basis van deze gegevens is het aantal te verwachten verkeersbewegingen
bepaald voor de eind situatie in 2018 als alle 3 terpen functioneren. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat de Hanzelijn dan operationeel is.
Gezien de doelgroep verwachten wij dat deze bewust omgaat met mobiliteit en dat er daardoor
een relatief hoog percentage bezoekers met openbaar vervoer komt. De Voorde biedt voor deze
bezoekers een haal en breng service naar station Dronten of Kampen met taxi busjes voor
maximaal 8 personen. In de brochures en folders van de Voorde wordt dit ook expliciet
gepropageerd.

Voor de prognose maken we onderscheid naar bezoekers, daggasten en gasten die langere tijd
verblijven. Het aantal verkeersbewegingen wordt vertaald naar een werkdaggemiddelde, dit is de
reguliere rekeneenheid als het om verkeersbewegingen gaat.

Berekening verkeersproductie

Daggasten
Uit de gegevens blijkt dat daggasten bestaan uit de onderstaande categorieën:
1- bezoekers/ wandelaars v/d omgeving 50 - 100 per dag
2- bezoekerscentrum 100 - 200 per dag
3- dagseminars (terp 1) 300 per week 43 per dag
4- gasten voor individuele coaching 20 - 40 per dag
5- gasten wellness 50 per dag

Dit komt per dag neer op 263 tot 433 bezoekers per dag.
Het bezoekerscentrum wordt voornamelijk bezocht door groepen van scholen of bedrijven. Er
wordt van uitgegaan dat deze groepen per bus aankomen.
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Indien de Hanzelijn wordt gerealiseerd wordt er verder van uit gegaan dat de verhouding tussen
auto - en ov (openbaarvervoer) ligt rond de 65 - 35.

Aantal verkeersbewegingen daggasten
soort bezoeker verplaatsingskenmerk voertuigen ritten1

wandelaars, bezoekers
50 - 100 /dag

90% auto ( 1,5 pers./auto)
10% fiets of openbaar vervoer

30 - 60
nihil

60-120/dag
nihil

bezoekerscentrum (groepen)
100 - 200/dag

ca 40 per bus = max .5 bussen 2.5 - 5 5-10 /dag

dagseminars
300 /week = ca 60 /dag

70% auto (1.5 pers./auto)
30% openbaar vervoer (8 /busje)

28
3

56 /dag
6 /dag

coaching
20 - 40 /dag

70% auto (1.5 pers./auto)
30% openbaar vervoer (8 /busje)

9.5 - 18.5
1 - 2

19-37 /dag
2 - 4 /dag

wellness
50 /dag

100% auto 50 100 /dag

Totaal 123-166.5/dag 248-333/dag

Opgemerkt dient te worden dat dit een gemiddelde is. Als er geen seminar is ligt het aantal ritten
rond de 200, is er een seminar dan treden er tijdelijke pieken op.

Verblijfsgasten
De verblijfsgasten zijn als volgt verdeeld over de terpen.

Terp: gasten verblijfsduur gemiddelde
bezetting

1 max. 120 gasten /keer 2,5 nachten per 2 weken 60%
2 max. 140 gasten /keer 4 nachten per 2 weken 60%
3 max. 40 gasten /keer 40 nachten per 2 maand 60%

De gasten op terp 1 zullen voornamelijk op vrijdag aankomen en maandag weer vertrekken. Voor
de gasten van terp 2 is dit waarschijnlijk andersom, komen op maandag en vertrek op vrijdag.

Aantal verkeersbewegingen Terp 1 t/m 3:
soort bezoeker verplaatsingskenmerk voertuigen ritten
weekendgasten
72 gasten (60%) /2 weken

65% auto (1.5 pers./auto)
35% openbaar vervoer (8 /busje)

31 /2 weken
3 /2 weken

3.1 /dag
0.3 /dag

weekgasten
84 (60%) / 2 weken

65% auto (1.5 pers./auto)
35% openbaar vervoer (8 /busje)

36 /2 weken
4 / 2 weken

3.6 / dag
0.4 /dag

kuurgasten
24 (60%) / 2 maand

65% auto (1.5 pers./auto)
35% openbaar vervoer (8 /busje)

16 /2 maand
1 /2 maand

0.36 /dag
nihil

Totaal 91 7.76 /dag

Medewerkers
Op het terrein worden 15 wooneenheden gerealiseerd voor ca 20 personeelsleden. Aangezien
deze woningen voor medewerkers zijn wordt er aangenomen dat er 4 autoritten per wooneenheid
per dag plaats vinden. Normaal wordt gerekend met 6 ritten per woning inclusief woon-werk
verkeer. Dit laatste is hier niet van toepassing, omdat er verder veel voorzieningen aanwezig zijn
op Roggebotstaete is het aantal resterende verplaatsingen ook laag.
Dit houdt in dat er 60 ritten zullen plaatsvinden.

1 Elk bezoekend voertuig maakt 2 ritten, één bij aankomst en één bij vertrek
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Als de 3 terpen volledig in gebruik zijn, is er 40 à 50 m/v fulltime personeel en 20 à 30 m/v
parttime. Dit houdt in dat ca 40 à 60 m/v van buiten komen. Aangenomen wordt dat ca 90% met
de auto komt, dat zijn ca 72 à 108 autobewegingen per dag.

Restaurant terp 1
Het restaurant heeft een capaciteit van 100 bezoekers, ca 25 tafels. Er wordt vanuit gegaan dat
de bezetting in het weekend 80% is en door de week 60%, daarnaast wordt aangenomen dat de
turnover 1.5 is, dwz dat een tafel per dag 1.5x gebruikt wordt. Als laatste wordt aangenomen dat
25% van de bezoekers interne gasten zijn en dus 75% van buiten komt.

Per week leidt dat tot het volgende aantal verkeersbewegingen:
- werkdag
bezetting 60%, turnover 1.5 = 90 gasten per dag, is 450 gasten per week
- weekenddag
bezetting 80%, turnover 1.5 = 120 gasten per dag, is 240 gasten per week

gemiddeld 670 gasten per week is 96 gasten per dag, waarvan 75% van buiten dus ca 72 gasten

We gaan uit van 100% autobezoek met een gem. bezetting van 2.25 is 32 auto's per dag is 64
ritten.

Leveranciers en onderhoud
Op de huidige locatie van de Voorde te Laag Zuthem komen wekelijks ca 12 vrachtwagens, oa
vuilnis en wasserij (standaard vrachtwagens zonder aanhanger of oplegger). Uitgaande van de
situatie dat Roggebotstaete volledig in gebruik is schatten wij dit op ca 18 vrachtwagens.
Daarnaast zijn er in de huidige situatie nog een aantal bestelwagens, zoals de bakker en de post,
nu zijn dat 6 à 7 per week, voor Roggebotstaete schatten we dat op max. 10.

Totaal zijn dat 28 voertuigen per week, dat zijn ca 11 ritten per dag.

Conclusie
Alle ritten bij elkaar opgeteld worden er ca 433 - 554 ritten per dag op een werkdag
geproduceerd. Dit verkeer komt via de N307 en rijdt via de Vossemeerdijk naar Roggebotstaete.
Zoals eerder opgemerkt is dit een gemiddelde, voor de meeste dagen zal dit aanzienlijk lager
liggen omdat er niet elke dag een seminar is. Is dat er wel dan zijn er tijdelijke pieken in het
verkeersaanbod.
Volgens opgave van de gemeente rijden hier in de huidige situatie ca 3000 motorvoertuigen per
etmaal over dit gedeelte van de Vosmeerdijk. Voor het prognose jaar 2018 is dat ca 3500
motorvoertuigen per  etmaal op basis van een jaarlijkse autonome groei van 1,5%.

Dit leidt tot een toename van ca 15% op de Vossemeerdijk, dit is echter alleen tussen de N307 en
de toegang tot Roggebotstaete, ca 1,5 km. De ecologische hoofdzone en het stilte gebied liggen
voorbij Roggebotstaete en daar komt het verkeer voor Roggebotstaete niet. Langs het begin van
de Vossemeerdijk is nog een boomkwekerij gesitueerd, die zelf ook (zwaar)verkeer produceert.
Het extra verkeer zal hier geen overlast veroorzaken.

NB: Voor de berekeningen van de luchtkwaliteit wordt gebruik gemaakt van het weekdag
gemiddelde in plaats van het werkdaggemiddelde. Aangenomen wordt dat met
uitzondering van de dagseminars, coaching, leveranciers en onderhoud het aantal ritten
voor de andere functies hetzelfde is. Het aantal ritten op een weekenddag is dan ca 309 - 
410. Het gemiddeld aantal ritten op een weekdag is dan 372 - 486 ritten per dag.
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1 Inleiding

Voor u ligt het rapport 'Toelichting watertoets locatie Roggebotstaete. Het rapport is
opgesteld door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in opdracht van Stichting De Voorde
en beschrijft het proces en de achtergronden van de gevolgde watertoetsprocedure.
Hiermee vormt het rapport de basis voor de waterparagraaf. Een concept van de waterpa-
ragraaf is weergegeven in bijlage I. Na goedkeuring kan deze door de initiatiefnemer
worden toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing voor het bestemmingsplan.

Aanleiding
De aanleiding voor de watertoets komt voort uit het voornemen van Stichting De Voorde
om bebouwing te ontwikkelen (functie: instelling) op de drie aanwezige terpen aanwezig
op het landgoed Roggebotstaete ten noordoosten van Dronten langs de Vossemeerdijk.
Voor deze ontwikkeling wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld (in het oude plan
was woningbouw op de terpen voorzien). Sinds 2002 is het bij een bestemmings-
plan(wijziging) verplicht om het proces van de watertoets te doorlopen en de resultaten
(door middel van de waterparagraaf) op te nemen, zoals in dit geval, in het bestemmings-
plan of in een ruimtelijke onderbouwing.

Doel
De watertoets heeft tot doel om te komen tot een goed functionerend en beheersbaar
ontwerp van de waterhuishouding en de riolering voor het plangebied, dat aansluit op het
vigerende beleid van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente. Hiertoe
worden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwerp vroegtijdig in het
ruimtelijk planproces uitgewerkt en kunnen eventuele kansen of knelpunten in dit
stadium worden gesignaleerd.

Om dit te bereiken, zijn een drietal deelvragen te worden beantwoord. Het betreffen de
onderstaande deelvragen:

1. Wat zijn de kenmerken van het huidige watersysteem en welke mogelijkheden
bestaan er voor de toekomstige inrichting van het gebied?

2. Wat is het effect van de voorgenomen ontwikkeling op het watersysteem en moe-
ten er negatieve effecten worden gecompenseerd?

3. Welke uitgangspunten/ eisen worden er vanuit het beleid aan de toekomstige
inrichting van de waterhuishouding en riolering gesteld en welke consequenties
heeft dit voor de voorgenomen ontwikkeling (zie werkwijze)?

Proces/werkwijze
Om de bovenstaande vragen te beantwoorden is een werkwijze gevolgd, die is afgestemd
op de handreiking Watertoets1. Dit betekent dat de waterbeheerders (waterschap
Zuiderzeeland en gemeente Dronten) een actieve rol hebben vervuld binnen het proces.
Gezamenlijk zijn de werkstappen uit figuur 1-1 doorlopen.

Figuur 1-1: Werkwijze watertoets Roggebotstaete

1 De 'Handreiking watertoets 2', 2004 en Handreiking watertoets 2004 - De ruimte voor water in beeld, 2004
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1. Uitwerken (on)mogelijkheden plangebied
In fase 1 zijn de betrokken waterbeheerders (telefonisch) op de hoogte gesteld van de
voorgenomen ontwikkeling. Ook zijn er tijdens de gesprekken afspraken gemaakt over
het vervolgtraject. Voor de locatie Roggebotstaete is gesproken met waterschap
Zuiderzeeland (dhr. E. van der Linden) en de gemeente Dronten (dhr. van der Ploeg en dhr.
Dijkink).

2. Vaststellen wateraspecten
In fase 2 is een waterhuishoudkundige analyse uitgevoerd. Hiervoor is de huidige situatie
vastgesteld (op basis van literatuur- en veldonderzoek) en zijn de (on)mogelijkheden van
het plangebied ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling inzichtelijk gemaakt.

3. Uitvoeren effectanalyse
In fase 3 is de toekomstige inrichting en het effect ervan op het watersysteem beschre-
ven. Tevens is hier een advies gedaan over de wijze waarop de compenserende maatrege-
len en de eisen vanuit het vigerende beleid in het ontwerp moeten worden opgenomen om
het systeem op orde te krijgen.

4. Opstellen waterparagraaf
In fase 4 is een conceptwaterparagraaf opgesteld. Hierin is het gevolgde proces samen-
gevat en zijn de randvoorwaarden voor het toekomstige ontwerp vastgelegd. De
conceptwaterparagraaf kan door de gemeente overgenomen worden voor het bestem-
mingsplan.

Leeswijzer
De bovenstaande werkwijze heeft geresulteerd in een viertal hoofdstukken, waarbij de
belangrijkste punten zijn samengevat in het laatste hoofdstuk 'conclusies en aanbevelin-
gen'. Voor de selectieve lezer is het rapport als volgt opgebouwd.

Hoofdstuk 2 omvat een beschrijving van de huidige situatie. Deze richt zich allereerst op
het aanwezige watersysteem en waterketen. De beschrijving van de huidige situatie
maakt enerzijds inzichtelijk welke (waterhuishoudkundige) mogelijkheden er bestaan
voor de toekomstige inrichting, anderzijds geldt de huidige situatie als referentiebeeld
voor de effectbeschrijving van de toekomstige waterhuishouding en riolering.

In hoofdstuk 3 is de toekomstige inrichting beschreven en de effecten hiervan op het
watersysteem. Hierbij zijn de eisen vanuit het vigerende beleid opgenomen (incl. bijlage
III) op basis waarvan de toekomstige waterhuishouding dient te worden ontworpen.

Hoofdstuk 4 omvat de conclusies en aanbevelingen.

Status
Voorliggende rapport betreft een concept rapportage. Op basis van deze rapportage is
een informeel wateradvies aangevraagd bij het waterschap. De reacties zijn in onderhavi-
ge rapportage verwerkt.
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2 Gebiedsbeschrijving

Bij de watertoetsprocedure is het belangrijk om de geohydrologische mogelijkheden van
het plangebied inzichtelijk te hebben. Daarom is als eerste stap binnen de procedure een
gebiedsbeschrijving gemaakt. De gebiedsbeschrijving is opgesteld aan de hand van een
literatuuronderzoek en het bodemonderzoek van februari 2008 [lit. 4].

2.1 Ligging plangebied

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 53 ha en ligt tussen Dronten en Kampen
direct ten zuidwesten van het Vossemeer (randmeren) aan de Vossemeerdijk. De huidige
bestemming van het terrein is wonen en natuur, het terrein is recentelijk bouwrijp
gemaakt voor bewoning (zuidelijke strook), maar er heeft nog geen woningbouw
plaatsgevonden. Ook heeft er natuurontwikkeling plaatsgevonden en zijn er waterpartijen
en watergangen aangelegd, o.a. ten behoeve van natte natuurontwikkeling. De ligging
van het plangebied is weergegeven in figuur 2-1 en figuur 2-2.

Het plangebied aan de noord- en westzijde wordt begrensd door bebossing en aan de
zuidoostzijde door tuinbouw (bomenkwekerij).

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie

Hoogteligging
De hoogteligging van het plangebied varieert van ongeveer N.A.P. -0,50 m tot -1,05 m
[lit. 3 en lit. 6] aflopend van zuidoost richting noordwest. Het merendeel van het terrein
heeft een hoogteligging van circa N.A.P. - 0,90 m. Op het meest zuidoostelijke deel (1/4e)
zijn 3 terpen aangebracht ten behoeve van toekomstige bebouwing, deze zijn ongeveer
1,5 m boven het maaiveld gesitueerd, op circa N.A.P. + 1,0 m.

Bodemopbouw
De kenmerken van de regionale bodemopbouw zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van
Nederland [lit. 1] en Regisloket [lit. 8] en samengevat in tabel 2-1 en figuur 2.3.

Vijvers

Water-
gangen/
greppels

Roggebotstaete

Terp 1

Terp 2

Terp 3
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Tabel 2-1: Regionale bodemopbouw
Hydrologi-
sche
eenheid

Dikte
bodemlaag
[m]

Top
bodemlaag [m
t.o.v. NAP]

Samenstelling Lithologie Gem.
doorlatend-
heid

Deklaag 5 0,9 Zand op klei op veen holoceen / Westland
Formatie

slecht
(hydraulische
weerstand
3800 dgn)

1E WVP*

(incl. 2E

WVP* + 3E

WVP*)

circa 135 -4 matig grof tot uiterst
grof zand

Formatie van
Twente, Kreften-
heye, Urk,
Enschede,
Harderwijk

circa 30 m/d

Scheidende
laag

40 -140 slib en kleilenzen Maassluis -

4E WVP* 20 -180 grove zanden Maassluis -
Ondoorla-
tende basis

18 -205 slibhoudend, fijne
zanden

- -

*WVP: Watervoerend pakket

Figuur 2.3: Geohydrologisch model ter plaatse van het plangebied uit Regis

Regionale bodemopbouw
De regionale bodemopbouw valt hoofdzakelijk in te delen in twee lagen, waarbij een
duidelijk afsluitende deklaag de 1e laag vormt. De 2e laag is het 1e+2e+3e watervoerend
pakket met een doorlatendheid van 30 m/d. De exacte mogelijkheden zijn met name
afhankelijk van de lokale verschillen in de opbouw van de toplaag.

Lokale bodemopbouw (oorspronkelijke) maaiveld
De lokale bodemopbouw is beschreven aan de hand van het bodemonderzoek van
februari 2008 en archeologisch onderzoek uit 2002 [resp. Lit. 4 en Lit. 10 ]. Het bodem-
onderzoek uit 2008 heeft alleen ter plaatse van de terpen plaatsgevonden. Uit de
profielbeschrijvingen blijkt dat de bovengrond vanaf het maaiveld tot 3,55 m - mv. uit
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matig fijn, zwak tot matig siltig zand bestaat. Daaronder is een kleilaag (0,6 à 2,4 m)
aanwezig met aansluitend een veenlaag (0,2 à 0,9 m) tot 4,1 à 5,9 m -mv. en daaronder
zand (tot maximale boordiepte van ca. 7,2 m -mv.).

Locale bodemopbouw ter plaatse van terpen
De terpen zijn circa 1,5 m opgehoogd en bestaan (ophoging boven overige maaiveld
beschrijving) met name uit matig fijn, zwak humeus zand. Ter plaatse van terp 2 en 3 zijn
in de bovengrond (0-50 cm -mv.) brokken klei aangetroffen. Ter plaatse van de terp 1 is de
bodem (van ca. 1,0 tot 2,2 m -mv.) matig tot uiterst wortelhoudend. Ter plaatse van de
terpen 2 en 3 is de ondergrond (van ca. 1,1 tot 1,5 m -mv.) matig tot uiterst houthoudend.
In een diepe boring ter plaatse van terp 1 is de ondergrond (van 2,1 tot 3,2 m -mv.) uiterst
kleihoudend zand aangetroffen.

Geohydrologie
De geohydrologie is beschreven aan de hand van Grondwaterkaart van Nederland [lit. 1],
de Bodemkaart van Nederland [lit. 2] en gegevens uit het waterbeheerplan [lit. 3].

Actuele grondwaterstanden
De grondwaterstanden gemeten zijn gemeten op 20 februari 2008 [lit. 4] ter plaatse van
de drie terpen (na ophoging derhalve) en variëren tussen de 1,15 en 2,05 m -mv. De
grondwaterstand ter plaatse van de meest terp 1 is beduidend hoger (gemiddeld 1,2 m -
mv.) gemeten ter plaatse van de terpen 2 en 3 (gemiddeld 1,85 m -mv.). Op basis van de
ingemeten maaiveldhoogten komt dit overeen met circa N.A.P. -0,2 m (gemiddelde terp 1)
en N.A.P. -0,85 m (gemiddelde terpen 2 en 3). Opgemerkt wordt dat de grondwaterstan-
den sterk afhankelijk zijn van de beheerste oppervlaktewaterpeilen. Het peil van het
Vossemeer bedraagt naar verwachting N.A.P. - 0,5 m. De grondwaterstanden zijn in de
natte perioden van het jaar gemeten en naar verwachting zullen grondwaterstanden niet
veel hoger zijn (overeenkomstig met GHG ter plaatse).

Ontwateringsituatie
Conform de grondwatertrappenkaart behoort de ontwateringsituatie van het plangebied
tot grondwatertrap klasse III. Dit betekent dat de GHG tussen 0,25 en 0,40 m -mv./ N.A.P.
-1,15 tot -1,3 m is gelegen. De GLG is gesitueerd tussen 0,80 en 1,20 m -mv./ N.A.P. -1,7
tot 2,1 m.

De ontwateringsdiepte voldoet ter plaatse van de terpen in de huidige situatie reeds aan
de norm voor bebouwing (grondwaterstand dieper dan 0,80 m -mv.).

Grondwaterstandsverloop
Naast de grondwatertrappenkaart volgt een indicatie van het grondwaterstandsverloop
ook uit de metingen van de peilbuizen B21C0337, B21C0342 en B21C0338. Deze
meetresultaten zijn weergegeven in figuur 2-3. De locatie van de peilbuizen ten opzichte
van het plangebied is weergegeven in bijlage IV. De inschatting van de GHG en de GLG van
peilbuis B21C0337, naar verwachting meest overeenkomstig met de situatie ter plaatse
van het plangebied, bedraagt respectievelijk N.A.P.-1,41 m en N.A.P.-2,02 m. De
fluctuatie in grondwaterstanden is bedraagt circa 60 cm, waarbij de grondwaterstand in
de zomer aanzienlijk zakt en in de natte (winter) maanden stijgt.
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Figuur 2-3: Grondwaterstanden gemeten in buizen B21C0337, B21C0342 en B21C0338

Kwel en infiltratie
Uit gegevens uit het waterbeheerplan blijkt in het plangebied sprake te zijn van een
infiltratiesituatie (figuur 2-3, zwak tot matige infiltratie). Dit wordt bevestigd door de
gegevens van in de buurt staande peilbuis uit het Dinoloket (B21C0337), het stijghoogte
verschil tussen het freatisch pakket en 1e WVP bedraagt gemiddeld 1,1 meter. Naar
verwachting komt er direct naast het dijklichaam lichte kwel voor (afkomstig vanuit
Vossemeer), deze wordt afgevangen door de aanwezige kwelsloot evenwijdig aan de dijk.
Deze scheidt het plangebied van het dijklichaam. De regionale grondwaterstromingsrich-
ting van het diepe grondwater is westelijk gericht. Het ondiepe grondwater stroomt in de
richting van de watergangen.

Figuur 2-3: Kwel/infiltratie in de buurt van plangebied (bron: waterbeheerplan, Lit.3)

Doorlatendheid WVP
Op basis van de Geohydrologische Atlas IJsselmeergebied [lit. 9] bedraagt de transmissi-
viteit van het 1e watervoerende pakket (gehele pakket aan onderzijde begrensd door
slecht doorlatende basis) ongeveer 7.000 m2/d. Bij een dikte van ongeveer 200 m komt
dit overeen met een doorlatendheid van 35 m/d. Hiermee kan de bodem worden
geclassificeerd als 'zeer goed' doorlatend [Cultuurtechnisch Vademecum]. Het watervoe-
rende pakket is in staat om infiltratiewater af te voeren.

Infiltratiecapaciteit
Op basis van de bodemsamenstelling wordt de infiltratiecapaciteit van de bodem ter
plaatse van de terpen ingeschat op 0,27 à 1,1 m/d. Hiermee wordt de bodem infiltratie-
capaciteit  geclassificeerd als 'matig' tot 'goed' [Cultuurtechnisch Vademecum]. Het is
voldoende groot voor het infiltreren van hemelwater. Opgemerkt wordt dat de doorla-
tendheid de in de bodemlaag aanwezige zandlaag betreft. Infiltratie van hemelwater is in
deze laag mogelijk. In de bovengrond zijn echter in de terpen 2 en 3 brokken klei
aangetroffen [Lit. 4] en in de ondergrond is een klei + veenlaag aanwezig van ca. N.A.P.
-2,4 à -4,0 tot N.A.P. -4,1 à -5,9 m [Lit. 10]). Deze heeft een aanzienlijke invloed op de
infiltratiecapaciteit naar het watervoerend pakket. Naar verwachting is de doorlatendheid
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van deze laag minimaal een factor 10 kleiner dan de bovenliggende laag waardoor deze
laag als storende laag kan worden aangemerkt. Het water kan hierdoor niet goed (verder)
infiltreren.

2.3 Waterhuishouding en riolering

De waterhuishouding en riolering zijn beschreven aan de hand van het waterbeheerplan
van het waterschap.

Waterhuishouding
In figuur 2-4 is een overzicht van het watersysteem gegeven voor de Noordoostpolder
(bron [Lit.3]: Waterbeheerplan waterschap Zuiderzeeland). Het plangebied is gesitueerd
in het watersysteem van de Hoge Vaart en watert hier op af. Het water wordt uiteindelijk
afgevoerd met behulp van het gemaal Colijn (Ketelhaven). Het peil in het peilgebied
rondom het plangebied betreft een vast streefpeil van N.A.P. - 2,39 m. Bij het ontwerp van
de polders is uitgegaan van een gemiddelde afvoercapaciteit van 1,5 l/s/ha. Het waterpeil
in het Vossemeer bedraagt naar verwachting N.A.P. - 0,5 m.

Figuur 2-4: Kaart met overzicht watersysteem rondom het plangebied

In figuur 2-5 is een overzicht van het watersysteem rondom het plangebied opgenomen.

Figuur 2-5: Overzicht watersysteem

In het plangebied zijn meerdere sloten aanwezig. Deze verzorgen voor zover bekend met
name de afvoer van water zodat het water op zomer- en winterpeil kan worden gehouden
ten behoeve van de functies in het plangebied (natuur/wonen). De groene watergangen
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zijn bij het bouwrijp maken gerealiseerd ten behoeve van de toekomstige bebouwing. Eén
en ander is weergegeven in figuur 2-5.

Riolering
Het plangebied betreft momenteel agrarisch gebied. De aanwezige bebouwing in de buurt
is aangesloten op een eigen voorziening septic tank/IBA. Voor de toekomstige instelling
zal dit niet praktisch mogelijk zijn (piekbelasting naar verwachting ca. 750 p/dag,
beperkte capaciteit IBA en oppervlaktewaterlozing) en zal een alternatieve manier moeten
worden onderzocht.

Overige aspecten
Het plangebied bevindt zich niet in een grondwaterwin- en/of grondwaterbeschermings-
gebied. Een deel van het plangebied (noordoostelijke deel) maakt deel uit van de
ecologische hoofd structuur (EHS, zie figuur 2-6).

Figuur 2-6: Kaart met ecologische hoofdstructuur en natura 2000 gebieden

Het plangebied bevindt zich wel in een gebied waar rekening dient te worden gehouden
met kwetsbaar ondiep grondwater (waterdoel Provincie Flevoland). De provincie streeft
hierbij naar het ontwikkelen en instandhouden van een zodanige grondwatersituatie
(zowel kwalitatief als kwantitatief) dat naast een duurzaam gebruik tevens een duurzame
ontwikkeling van natuur en bosgebieden is gewaarborgd.

Ook bevindt het plangebied zich binnen een gebied met bijzondere waterkwaliteit. In
deze gebieden is het doel de karakteristieke, aan oppervlaktewater gebonden natuur in
de provincie te behouden en verder te ontwikkelen, door het verbeteren van de waterkwa-
liteit en een natuurvriendelijke inrichting en beheer van de oevers.

Verder valt het gebied binnen het wateroplossingengebied waarbij bij de wateropgave
wordt gezocht naar een integrale aanpak bij het oplossen van de wateroverlast en de
ecologische waterkwaliteitsknelpunten. Hierbij wordt gezocht naar een maatschappelijke
meerwaarde door watermaatregelen te combineren met ontwikkelingen op het gebied van
recreatie, landschap, natuur en landbouw [Lit. 11].

2.4 (On)mogelijkheden plangebied

Infiltratie van hemelwater
Op basis van de geohydrologische kenmerken wordt geconcludeerd dat het plangebied
niet geschikt is voor de infiltratie van hemelwater naar het watervoerend pakket.
Waarschijnlijk vindt er wel infiltratie plaats in de bovengrond (freatisch pakket) maar

Plangebied
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stroomt het water uiteindelijk af naar de watergangen (oppervlaktewater). Ter plaatse van
de terpen wordt deze infiltratie belemmerd door de aanwezigheid van brokken klei in de
bovengrond.

Realisatie van oppervlaktewater
In het plangebied is het mogelijk om oppervlaktewater te realiseren. Om een eventuele
watergang permanent watervoerend te houden dient een minimale diepte van naar
verwachting N.A.P. -2,52 m aangehouden te worden (ingeschatte GLG -50 cm). Een
grotere waterdiepte kan wenselijk zijn in verband met dichtslibben en tegengaan van
(dichte) begroeiing. Rondom de voorgenomen woningbouw op de aangelegde terpen is
destijds reeds oppervlakte water gerealiseerd, onder andere om de toename aan verhard
oppervlak te compenseren.

Ontwateringsdiepte ter plaatse van terpen
De ontwateringsdiepte voldoet ter plaatse van de terpen in de huidige situatie (terpen
aanwezig) reeds aan de norm voor woningbouw (grondwaterstand dieper dan 0,80 m -
mv.).



projectnr. 181705 Toelichting watertoets
juli 2008, revisie 01 landgoed Roggebotstaete, plan De Voorde

Watertoets_Roggebotstaete_plan De Voorde_24-07-2008.doc

blad 11 van 16 Water en Klimaat

3 Toetsing effecten planontwikkeling

Het ontwerp van de waterhuishouding dient aan te sluiten op het toekomstige beleid,
maar er mag geen sprake zijn van een verslechtering ten opzichte van de huidige
waterhuishoudkundige situatie. Om deze reden is het effect van de ontwikkeling op het
functioneren van de waterhuishouding getoetst. Alvorens de compenserende maatregelen
worden beschreven, is eerst de voorgenomen ontwikkeling toegelicht.

3.1 Voorgenomen ontwikkeling

Stichting De Voorde is voornemens om op de drie terpen in het plangebied bebouwing
met de functie 'instelling' te realiseren. Op de terpen (3 verhoogde percelen)was in het
verleden woningbouw gepland (en bestemd), maar deze is nooit gerealiseerd. Wel is de
locatie bouwrijp gemaakt en zijn de terpen gerealiseerd en heeft de voorgenomen
natuurontwikkeling en aanleg van waterpartijen en watergangen rondom de terpen
plaatsgevonden. De natuurontwikkeling is inmiddels opgenomen in de EHS van de
provincie. Een schets van de voorgenomen inrichting van het plangebied is weergegeven
in figuur 3-1 en figuur 3-2.

Figuur 3-1: Schets voorgenomen inrichting plangebied Roggebotstaete Noordoostpolder,
ter plaatse van de terpen (3 percelen)

Figuur 3-2: Beeld/impressie van middelste terp

Perceel 1 DijklichaamPerceel 2Perceel 3
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Het voornemen is om de 3 percelen te ontwikkelen waarop per perceel bebouwing ten
behoeve van de navolgende functies/activiteiten zijn gepland:
Terp 1: Bezoekerscentrum, instituut voor opleiding en transformatie, opleidings-

centrum en quantum psychology;
Terp 2: Gasterij/restaurant, Pulsar programma's en training, retraite/stilteplek

en gastenhuis;
Terp 3: Welnesscenter, gezondheidscentrum, gastenhuis, gildeplek en

jongerenplek.

Het voornemen is om de realisatie van de bebouwing in vier fasen te laten plaatsvinden
(naar verwachting van ca. 2009 t/m ca. 2013).

Ook zal ten behoeve van de toestroom van gasten parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
De precieze locatie hiervan is nog niet bekend, mogelijk ten zuiden van de terpen. Naar
verwachting worden er meer dan 50 parkeerplaatsen aangelegd, het precieze aantal en
het daarbij behorend verhard oppervlak is op dit moment nog niet bekend.

Functiewijziging
Met het bestemmingsplan wijzigt de gebruiksfunctie van het plangebied van wonen en
natuur naar instelling en natuur. Dit stelt andere eisen (met name toename aan capacitei-
ten) aan het functioneren van het watersysteem (berging, afwatering en ontwatering) en
aan de inrichting van het gebied (volksgezondheid en beheer en onderhoud).

Toename verharding
Bij de ontwikkelingen in het plangebied zal het totaal aan verharding toenemen. Het
volledig onverharde terrein (ter plaatse van de terpen) van 4,42 ha aan bouwgrond zal in
de toekomst gedeeltelijk worden verhard, ongeveer 1,12 ha. De exacte toename van de
verharding is op het moment van schrijven nog niet bekend. Uitgaande van het schets-
ontwerp bedraagt de toename van de verharding in de vorm van bebouwing circa 11.205
m2. In het schetsontwerp zijn 180 parkeerplaatsen voorzien en wanneer wordt uitgegaan
van 25 m2 per parkeerplaats aan verharding (parkeerplaats + rijbaan) en van 20% van het
resterende aan ruimte op de terpen voor weg/pad verharding komt er nog eens 10.745 m2

aan wegverharding bij. In totaal is op basis van het schetsontwerp dus 21.950 m2 aan
toename van verharding (bebouwing + wegen) voorzien.

Door deze toename komt het water sneller tot afvoer. Om wateroverlast tegen te gaan,
dient er dus berging gerealiseerd te worden. Dit kan door middel van waterberging in een
watergang. Het plangebied is geschikt voor de realisatie van infiltratievoorzieningen
(infiltratie naar freatisch pakket). Door het gebruik van de gerealiseerde watergangen
rondom de percelen/terpen kan eveneens aan de bergingsbehoefte worden voldaan.

In onderstaande tabel 3.1 is een globale inschatting (op basis van schetsontwerp)
gemaakt van het voorgenomen te realiseren verharding(stoename) en reeds gerealiseerde
watergang rondom terpen ten behoeve van berging van water.
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Tabel 3.1: Toename/afname aan verhard oppervlak per terp/perceel en totaal*
Plangebied functie Nieuw aantal

m2

Totale
oppervlakte
perce-
len/terpen
m2

Watergang
beschikbaar
rondom terpen
tbv. berging m2

Resterende
ruimte voor
evt. infiltratie
voorzieningen

bebouwing 4063Terp/perceel 1
wegen/paden 2074

14432 3825 8295

bebouwing 4322Terp/perceel 2

wegen/paden. 1753

13089 1050 7014

bebouwing 2820Terp/perceel 3
wegen/paden 2418

14908 4100 9670

Parkeerplaatsen ten
zuiden van terpen
(180 stuks)

parkeren
inclusief
rijbaan

4500 nvt nvt nvt

Totaal verhard bebouwing +
wegverharding
e.d.

21.950 42.429 8.975 24.979

* Opgemerkt wordt dat bovengenoemde oppervlakten zijn ingeschat op basis van inrichtingsschetsen

3.2 Negatieve effecten

De voorgenomen ontwikkeling beïnvloedt het watersysteem van het plangebied. Zonder
compenserende maatregelen heeft de voorgenomen ontwikkeling de volgende negatieve
effecten:
1. de aanvulling van (freatisch) grondwater neemt af (verdroging);
2. de afvoer van hemelwater vindt versneld plaats (wateroverlast);
3. er ontstaan nieuwe vuilwaterstromen (riolering);
4. afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken (>50 parkeerplaatsen).

Aanvulling grondwatervoorraad
In de huidige situatie is het gehele gebied onverhard waardoor het merendeel van het
regenwater in de bodem infiltreert. Dit komt dus ten goede aan het (freatisch) grondwater.
In de toekomst is een deel van het plangebied verhard, hier kan het hemelwater niet meer
infiltreren in het freatisch pakket. Zonder maatregelen zal de hoeveelheid infiltratiewater
ten behoeve van het freatisch pakket dus afnemen. Dit kan door infiltratie worden
beperkt. Daarom moet het hemelwater in de toekomstige situatie geïnfiltreerd worden
(vasthouden in freatisch pakket).

Versnelde afvoer
In de huidige situatie is het plangebied volledig onverhard, waardoor het overtollige water
geleidelijk uit het gebied wordt afgevoerd. Door het aanbrengen van de verharding zal dit
proces versneld optreden. Daarom dient de afvoer van verharde oppervlakken vertraagd
plaats te vinden (berging).

Nieuwe vuilwaterstromen
In de toekomstige situatie wordt er nieuwe bebouwing gerealiseerd op het ontwikkelings-
gebied Roggebotstaete. Hierdoor ontstaat een vuilwaterstroom. Deze vuilwaterstroom
dient gescheiden afgevoerd te worden van het hemelwater. Daarom dient een gescheiden
systeem aangelegd te worden (scheiden).
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Waterkwaliteit
Het water afkomstig vanaf parkeerplaatsen met meer dan 50 plaatsen is mogelijk
verontreinigd. Het is aanvullend niet wenselijk om gebruik te maken van uitloogbare
materialen ten behoeve van daken/woningen. Het water kan de kwaliteit van het
kwetsbaar ondiep grondwater ter plaatse negatief beïnvloeden. Het wordt ongewenst
geacht dit water ongezuiverd in het grondwater en/of oppervlaktewater terecht te laten
komen. Daarom dient een systeem te worden aangelegd dat dit water zuivert alvorens het
naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd of wordt geïnfiltreerd.

3.3 Beleidskader

Voor de ontwikkeling rondom het de Roggebotstaete is gesproken met het waterschap
Zuiderzeeland (dhr. E. van der Linden), de gemeente Dronten (dhr. van der Ploeg en dhr.
Dijkink).

Voor de locatie is concreet het volgende afgesproken:
1. Er dient rekening te worden gehouden met de vrijwaringszone van de Vossemeerdijk ,

ten behoeve van de veiligheid voor het gebied dat beschermd wordt door deze water-
kering. Deze zone is recent in concept opnieuw gedefinieerd en zal in de nabije toe-
komst in de betreffende beleidsstukken worden opgenomen. Daarop anticiperend is
het van belang alvast rekening te houden met deze vrijwaringszone bij de voorgeno-
men ontwikkelingen. De vrijwaringszone ter plaatse bedraagt 50 meter uit de eigen-
domsgrens (ongeveer vanaf rand kwelsloot van de Vossemeerdijk van het water-
schap), waarbinnen niet mag worden gebouwd;

2. Daar waar ontwikkeling(en) plaatsvindt geldt het beleidsdocument 'Waterkader, hoe
kom ik tot een wateradvies' als leidraad om het behoud van een goede waterhuis-
houding ter plaatse te waarborgen. Hierin staan randvoorwaarden ten behoeve van
de thema's veiligheid, voldoende water en schoon water geformuleerd;

3. Er dient rekening te worden gehouden met de beperkingen voor de nieuwe vuilwater-
stromen. Het is maatschappelijk/technisch niet gewenst om deze afvoer te laten
plaatsvinden naar de zuivering van Dronten, deze afstand is te groot. Gedacht kan
worden aan aansluiting op de persleiding van het Asielzoekerscentrum bij de Rogge-
botsluis. Het is echter niet bekend of deze voldoende capaciteit heeft om de hoeveel-
heid afkomstig uit de toekomstige ontwikkeling te vervoeren en/of zij daar toestem-
ming voor willen verlenen (eigenaar is Ministerie). Alternatief kan worden gedacht
aan een eigen persleiding naar de pomput van restaurant 'het Haasje'. Deze zal dan
wel onder de Vossemeerdijk en het Vossemeer moeten worden aangelegd. Hierbij
dient ook rekening te worden gehouden met de plannen van de Provincie om de
N23/N307 door te trekken (middels een tunnel dan wel middels verhoogde brug);

4. Het gebruik van duurzame bouwmaterialen moet worden gestimuleerd volgens de
uitgangspunten zoals onder andere vastgelegd in de Nationale Pakketten Duurzame
Stedebouw en Duurzaam Bouwen. Dit betekent dat er geen uitlogende of andersoor-
tige milieubelastende stoffen verwerkt mogen worden binnen het plangebied;

5. Gezien de mogelijkheden, inrichting en functie van het gebied, heeft het waterschap
de ambitie uitgesproken om met de ontwikkelaar samen te willen kijken naar de
potentie van waterstromen in relatie tot waterkwaliteit in het gebied. Dit met het oog
op het aangrijpen van (waterhuishoudkundige) kansen in het gebied.

Bij het opstellen van onderhavige rapportage en de waterparagraaf is rekening gehouden
met het vigerende beleid. Ter verduidelijking is in Bijlage II een beleidskader opgenomen.
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3.4 Oplossingsrichtingen

Voor de bovengenoemde knelpunten zijn oplossingsrichtingen opgesteld. De oplossings-
richting zijn uitgewerkt binnen het vigerende beleid. Ter verduidelijking is in bijlage II een
beleidskader opgenomen.

Benodigde hoeveelheid berging
Op basis van de voorgenomen ontwikkeling is de benodigde berging berekend conform
de uitgangspunten uit de  het Waterkader. Opgemerkt wordt dat de exacte toename van
de verharding op het moment van schrijven nog niet bekend is. Op basis van het
schetsontwerp wordt naar verwachting 21.950 m2 verhard. Voor de voorgenomen
ontwikkeling dient 797 m3 water geborgen te worden om het hemelwater afkomstig van
de verharding (dat dient te worden afgekoppeld) te compenseren. Er is hierbij vooralsnog
geen rekening gehouden met de toegestane landelijke afvoer van 1,5 l/s/ha. Voor een
toelichting op de berekening wordt verwezen naar bijlage III.

Berging in oppervlaktewater
Indien al het hemelwater in de reeds gerealiseerde watergangen rondom de percelen
wordt geborgen, zullen deze over voldoende bergingscapaciteit beschikken om aan de
toename van het verhardingspercentage bij een maatgevende bui (het water mag in
landelijk gebied tot aan maaiveld stijgen [lit. 5]) te voldoen. Indien al het water (797 m3)
hierin wordt geborgen treedt naar verwachting een peilstijging op van 8,9 cm in de
watergang.

Infiltratievoorziening (optioneel)
Ook kan het hemelwater worden  het geïnfiltreerd (naar het freatisch pakket ) op de
terpen. Dit is niet perse noodzakelijk aangezien bij het bouwrijp maken van het terrein ter
compensatie van de verharding reeds watergangen rondom de terpen zijn aangelegd. Wel
past het beter bij het waterbeheer. Bij een bovengrondse infiltratievoorziening kan
worden gedacht aan de toepassing van bijvoorbeeld wadi's. Deze hebben als bijkomende
voordelen dat de dynamiek van het watersysteem zichtbaar blijft. Op de voorzieningen
wordt dan al het afstromende hemelwater van verharde oppervlakken aangesloten
(daken en bestrating).

Uitgaande van een maximale waterdiepte in een wadi van 0,3 m dient er 2657 m2

gereserveerd worden aan wadi's om al het water te kunnen bergen/vertraagd afvoeren.
Het plangebied voorziet op basis van het huidige schetsontwerp in voldoende beschikba-
re ruimte (bijvoorbeeld groenzone) op de terpen om deze toe te passen. Ook past een
dergelijke voorziening in de visie van Stichting de Voorde (landschapsbeleving, ecolo-
gisch vriendelijkheid e.d.). Om de infiltratiecapaciteit optimaal te benutten, wordt
aanbevolen de laag (0 tot 0,5 m -mv.) waarin de kleibrokken zijn aangetroffen te
verwijderen (dit gebeurd naar verwachting nagenoeg automatisch bij de aanleg van de
wadi's).

De uiteindelijke dimensies van de voorzieningen en de ontwateringsdiepte dienen verder
uitgewerkt te worden in het waterhuishoudkundig en rioleringsplan.

Locatie
Aanbevolen wordt om de infiltratievoorziening dicht bij de verharding aan te leggen, maar
verder van de bebouwing onder maaiveld. Dit wordt aanbevolen omdat de infiltratiekrat-
ten/wadi's 'lokaal' een lichte verhoging van de grondwaterstand kunnen veroorzaken.
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Omdat er binnen het plangebied geen grote verschillen bestaan in de doorlatendheid, is
dit niet van belang voor de locatiekeuze.

Aanvullende voorzieningen
Het hemelwater, dat wordt aangevoerd naar de infiltratievoorziening, kan onder andere
zand en bladresten bevatten. Hiermee kan de voorziening dichtslibben, wat het functione-
ren vermindert. Om dichtslibben van de voorziening te voorkomen, en daarmee de
levensduur te verlengen, wordt aanbevolen om voor de voorziening een blad- en
zandvang op te nemen.

Waterkwaliteit
Verondersteld wordt dat het hemelwater afkomstig van de verharding van de parkeer-
plaatsen gezuiverd tot afvoer zal komen (vertraagd). Dit kan plaatsvinden middels een
bodempassage/ (in)filtratieberm. De details hiervan zullen nader worden uitgewerkt in
het waterhuishoudkundig- en rioleringsplan.

De toepassing van uitloogbare bouwmaterialen moet worden vermeden en er moet
gebruik worden gemaakt van duurzame bouwmaterialen volgens de uitgangspunten zoals
onder andere vastgelegd in de Nationale Pakketten Duurzame Stedebouw en Duurzaam
Bouwen. Het hemelwater afkomstig van dergelijke materialen dienen in principe niet te
worden gezuiverd.

Vuilwaterstroom
In de toekomstige situatie wordt er bebouwing gerealiseerd binnen het plangebied.
Hierdoor ontstaat er naast de hemelwaterstroom een nieuwe vuilwaterstroom. De
vuilwaterstroom dient gescheiden aangelegd te worden.

Het is maatschappelijk/technisch niet gewenst om deze afvoer te laten plaatsvinden naar
de zuivering van Dronten, deze afstand is te groot. Gedacht kan worden aan aansluiting
op de persleiding van het Asielzoekerscentrum bij de Roggebotsluis. Het is echter niet
bekend of deze voldoende capaciteit heeft om de hoeveelheid afkomstig uit de toekom-
stige ontwikkeling te vervoeren en/of zij daar toestemming voor willen verlenen (eigenaar
is Ministerie). Alternatief kan worden gedacht aan een eigen persleiding naar de pomput
van restaurant 'het Haasje'. Deze zal dan wel onder de Vossemeerdijk en het Vossemeer
moeten worden aangelegd. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de
plannen van de Provincie om de N23/N307 door te trekken (middels een tunnel dan wel
middels verhoogde brug).

Het is (nog) niet bekend hoe de vuilwaterstroom afkomstig van de voorgenomen
bebouwing (voorzieningen) in het plangebied zal worden verwerkt. Het kan niet worden
aangesloten op een bestaand rioolstelsel of op een IBA (Individuele behandelingsinstalla-
tie van afvalwater). De verwerking van de vuilwaterstroom dient nader te worden
onderzocht en uitgewerkt, in overleg met de gemeente en het waterschap

3.5 Toetsingscriteria voor het ontwerp

In het vervolg op de watertoets dient een ontwerp van de waterhuishouding en de
riolering opgesteld te worden. Dit ontwerp dient getoetst te worden door het waterschap.
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Naast het voorgaande hanteert het waterschap hiervoor een zevental streefbeelden zoals
wordt opgenomen in het document Waterkader van het waterschap Zuiderzeeland [lit. 5].
Opgemerkt wordt dat de criteria zijn onderverdeeld in 3 thema's. Deze zijn weergegeven
in bijlage II.

4 Conclusies en aanbevelingen

Conclusies
Wat zijn de kenmerken van het huidige watersysteem en welke kansen en risico's brengt
dit met zich mee voor de toekomstige inrichting?

1. In het plangebied is een zandlaag aanwezig tot ca. 3,55 m -mv. met daaronder
een deklaag van klei + veen met daaronder het 1e WVP van zand. Ter plaatse van
de terpen (ca. 1,5 meter boven maaiveld) is eveneens zand aanwezig met in de
bovengrond (0-0,5 m -mv.) plaatselijk kleibrokken. Dit betekent dat infiltratie
plaats kan vinden in het freatisch pakket, maar dat deze plaatselijk in de boven-
grond door aanwezige kleibrokken wordt beperkt. Infiltratie in het 1e WVP wordt
belemmerd door de holocene deklaag van klei op veen. Derhalve dient ten be-
hoeve van infiltratie grondverbetering (verwijderen kleibrokken) van de boven-
grond plaats te vinden ter plaatse van infiltratievoorzieningen.

2. Het is mogelijk om oppervlaktewater aan te leggen in het plangebied. Er is ten
behoeve van de voorgenomen woningbouw destijds reeds water rondom de ter-
pen aangelegd.

3. De ontwateringsdiepte voldoet ter plaatse van de terpen reeds aan de norm voor
woningbouw.

Welke effecten heeft de voorgenomen ontwikkeling op het watersysteem en moeten er
compenserende maatregelen worden genomen om verslechtering van de waterhuishou-
ding en riolering tegen te gaan?
De voorgenomen ontwikkeling heeft de volgende effecten op het watersysteem:

1. de aanvulling van (freatisch) grondwater neemt af (verdroging);
2. de afvoer van hemelwater vindt versneld plaats (wateroverlast);
3. er ontstaan nieuwe vuilwaterstromen (riolering);
4. afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken (>50 parkeerplaatsen).

Ter compensatie zijn de onderstaande maatregelen vereist:
1. Voor de afkoppeling van het hemelwater is aanleg van waterhuishoudkundige

voorzieningen voor het creëren van de waterberging en infiltratie vereist;
2. Al het hemelwater kan worden geborgen in de reeds bij bouwrijp maken gereali-

seerde watergangen rondom de terpen. Bij berging van 797 m3 zal het waterpeil
naar verwachting 8,9 cm stijgen. Er is hierbij vooralsnog geen rekening gehouden
met de toegestane landelijke afvoer van 1,5 l/s/ha.;

3. Bij de eventuele aanleg van een bovengrondse infiltratievoorziening ter plaatse
van de terpen (bijvoorbeeld wadi) dient naar verwachting 2657 m2 gereserveerd
worden (berging van 797 m3 voor eis van T=10, uitgaande van maximale water-
diepte in de wadi van 0,3 m). Het plangebied voorziet hierin ruim voldoende ruim-
te (in bijvoorbeeld groen op terpen). Dit dient verder uitgewerkt te worden in het
waterhuishoudkundig en rioleringsplan.

4. Bij extreme buien (T>10) dient het overtollig hemelwater (wanneer de wadi's vol
zijn) te worden afgevoerd naar het oppervlaktewater . Dit dient verder uitgewerkt
te worden in het waterhuishoudkundig en rioleringsplan;
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5. Door het ontstaan extra van vuil- en hemelwaterstromen is de aanleg van riole-
ringsvoorzieningen vereist. Hiervoor zijn de mogelijkheden beperkt en mogelijk
kostbaar. Dit dient verder uitgewerkt te worden in het waterhuishoudkundig en
rioleringsplan;

6. Het afstromende hemelwater van de parkeerplaatsen kan middels een bodem-
passage/(in)filtratieberm gezuiverd en vertraagd worden afgevoerd. De toepas-
sing van uitloogbare bouwmaterialen zal worden vermeden en er moet gebruik
worden gemaakt van duurzame bouwmaterialen volgens de uitgangspunten zo-
als onder andere vastgelegd in de Nationale Pakketten Duurzame Stedebouw en
Duurzaam Bouwen. Het hemelwater afkomstig van dergelijke materialen behoeft
derhalve niet te worden gezuiverd.

Welke uitgangspunten/ eisen worden er vanuit het beleid aan de toekomstige inrichting
van de waterhuishouding en riolering gesteld en welke consequenties heeft dit voor de
voorgenomen ontwikkeling?

1. De veiligheid van de waterkering en het achterliggend gebied mag geen hinder
ondervinden van de toekomstige bebouwing. De bebouwing dient derhalve bui-
ten de (toekomstige) vrijwaringszone van de Vossemeerdijk plaats te vinden. De
vrijwaringszone bedraagt 50 meter vanaf de eigendomsgrens. In de huidige ont-
werpschetsen wordt voor zover bekend aan deze eis voldaan.

2. In de toekomst zal al het hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten (be-
bouwing en bestrating) in het kader van het huidige beleid moeten worden afge-
koppeld en bij voorkeur worden geïnfiltreerd;

3. De toepassing van uitloogbare bouwmaterialen moet worden vermeden en er
moet gebruik worden gemaakt van duurzame bouwmaterialen volgens de uit-
gangspunten zoals onder andere vastgelegd in de Nationale Pakketten Duurzame
Stedebouw en Duurzaam Bouwen;

4. Het ontwerp dient grondwaterneutraal te zijn. De bestaande omringende gebie-
den, waar het plan op aansluit, mogen geen hinder ondervinden van het plan.

5. Daar waar ontwikkeling(en) plaatsvindt geldt het beleidsdocument 'Waterkader,
hoe kom ik tot een wateradvies' als leidraad om het behoud van een goede wa-
terhuishouding ter plaatse te waarborgen. Hierin staan randvoorwaarden ten be-
hoeve van de thema's veiligheid, voldoende water en schoon water geformu-
leerd;

6. Het hemelwater afkomstig van de parkeerplaatsen dient te worden gezuiverd
alvorens deze kan worden geïnfiltreerd.

Naar aanleiding van het doorlopen proces zijn de onderstaande onderzoeksvragen
ontstaan en vervolgstappen benoemd en wordt aanbevolen:

1. Het ontwerp van de waterhuishouding en riolering dient te worden opgesteld na
vaststelling van het stedenbouwkundig ontwerp en zal moeten worden bespro-
ken met het waterschap en gemeente. Het bevat een uitwerking van het stelsel en
de voorzieningen;

2. Uit te zoeken of de vuilwaterafvoer kan worden aangesloten op de persleiding
van het assielzoekerscentrum bij de Roggebotsluis.

3. Indien (2.) niet mogelijk een alternatief samen te stellen, bijvoorbeeld eigen
persleiding onder Vossemeerdijk door naar rioolwaterzuivering van waterschap
Groot Salland. Dit in overleg het betreffende waterschap en met de provincie (in
verband met plannen verlenging N23/N307);

4. De verwerking van het vuilwater (DWA) dient verder uitgewerkt te worden in het
waterhuishoudkundig- en rioleringsplan.
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5. Indien gewenst kan voor het infiltreren van hemelwater kan het best gebruik
gemaakt worden van wadi's ter plaatse van de terpen;

6. Het verdient de voorkeur om eventuele infiltratievoorzieningen zo dicht mogelijk
bij de bestrating te plaatsen (efficiëntie), maar verder van de bebouwing (lokale
grondwaterstandverhogingen);

7. Het wordt aanbevolen om voor eventuele infiltratievoorziening aanvullende voor-
zieningen op te nemen (zoals blad- en zandvang), om dichtslibben van de infiltra-
tievoorzieningen tegen te gaan;

8. Gezien de mogelijkheden, inrichting en functie van het gebied, heeft het water-
schap de ambitie uitgesproken om met de ontwikkelaar samen te willen kijken
naar de potentie van waterstromen in relatie tot waterkwaliteit in het gebied. Dit
met het oog op het aangrijpen van (waterhuishoudkundige) kansen in het gebied.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Almere, juli 2008
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Bijlage I : Waterparagraaf (concept)

Stichting De Voorde is voornemens om op de drie aanwezige terpen op het landgoed
Roggebotstaete bebouwing te ontwikkelen ten noordoosten van Dronten langs de
Vossemeerdijk. Voor deze ontwikkeling wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld (in
het oude plan was woningbouw op de terpen voorzien). Sinds 2002 is het bij een
bestemmingsplan(wijziging) verplicht om het proces van de watertoets te doorlopen en de
resultaten (door middel van de waterparagraaf) op te nemen, zoals in dit geval, in het
bestemmingsplan of in een ruimtelijke onderbouwing.

De basis voor deze waterparagraaf vormt het rapport 'Toelichting watertoets locatie
Roggebotstaete. Het rapport is opgesteld door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in
opdracht van Stichting De Voorde en beschrijft het proces en de achtergronden van de
gevolgde watertoetsprocedure.

Algemeen
Het plangebied ligt direct langs de Vossemeerdijk ten noordoosten van Dronten. In het
plangebied zijn reeds 3 terpen gerealiseerd ten behoeve van bebouwing. Ook zijn er
reeds watergangen aangelegd rondom de terpen ten behoeve van de voorgenomen
ontwikkeling. Het baggerdepot zal in vier fasen worden aangelegd. Uitgangspunt voor
deze watertoetsparagraaf is dat uiteindelijk alle fasen in uitvoering zullen komen.

Beleid
Bij het opstellen van deze paragraaf is rekening gehouden met het vigerende beleid. Het
betreffen de onderstaande beleidsstukken:
• Het vigerend beleid in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4), 1998;
• Waternood;
• Waterbeheer voor de 21e eeuw (WB21);
• Nota Ruimte;
• Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), 2003;
• De Europese Kaderrichtlijn Water (EKW);
• De 'Handreiking watertoets 2', 2004;
• Waterkader, hoe kom ik tot een wateradvies, Waterschap Zuiderzeeland, januari

2007;
• Streekplan, provincie Flevoland;
• Ontwerp waterbeheerplan 2007-2011, 'meer dan water alleen'

Inventarisatie knelpunten en aandachtspunten
Bij de ontwikkeling van het gebied dient rekening gehouden te worden met mogelijke
knelpunten en aandachtspunten ten aanzien van de waterhuishouding en riolering.
Conform de relevante thema's uit de 'handreiking watertoets deel 2' zijn voor de locatie
Roggebotstaete de onderstaande aspecten relevant:
1. Riolering
2. Wateroverlast
3. Grondwateroverlast
4. Verdroging
5. Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit
6. Inrichting en beheer
7. Volksgezondheid
8. Veiligheid
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Deze aspecten 1 tot en met 8 worden onderstaand nader toegelicht. De overige aspecten
die later in deze paragraaf worden genoemd, spelen bij de onderhavige ontwikkeling geen
rol.

1. Riolering
In de toekomstige situatie wordt het plangebied bestemd als instelling. Hierdoor
ontstaan er vuil- en hemelwaterstromen. Voor het behalen van de basisinspanning en
voor een optimale afstemming tussen de waterketen en het watersysteem zullen in de
toekomstige situatie de vuil- en hemelwaterstromen gescheiden worden aangelegd.
Het is (nog) niet bekend hoe de vuilwaterstroom afkomstig van de voorgenomen
bebouwing (voorzieningen) in het plangebied zal worden verwerkt. Het kan niet wor-
den aangesloten op een bestaand rioolstelsel of een IBA (Individuele behandelingsin-
stallatie van afvalwater). Tevens is de optie om een nieuwe persriolering naar de
zuivering van Dronten niet maatschappelijk haalbaar. De verwerking van de vuilwa-
terstroom dient nader te worden onderzocht en uitgewerkt, in overleg met de ge-
meente en het waterschap. Gedacht kan worden aan aansluiting op de persleiding
van het Assielzoekerscentrum bij de Roggebotsluis (indien voldoende capaciteit en
toestemming) of een eigen persleiding onder de Vossemeerdijk door naar het restau-
rant 'het Haasje', en vervolgens rioolzuivering van waterschap Groot Salland (in over-
leg).

2. Wateroverlast
Door de ontwikkeling van het terrein wordt het watersysteem beïnvloed. Het verharde
oppervlak binnen het plangebied neemt toe. Dit versnelt de afvoer van hemelwater en
kan leiden tot wateroverlast. Het water zal in de toekomst worden vastgehouden in
het gebied. Om de vereiste waterberging te realiseren, gaat de voorkeur uit naar
berging in de reeds gerealiseerde watergangen rondom de terpen. Deze zijn bij het
bouwrijp maken van het terrein ter compensatie van de voorgenomen realisatie van
verharding reeds aangelegd. Ook kan worden gedacht aan de infiltratie en berging
van hemelwater in infiltratievoorzieningen zoals wadi's. De uitwerking van de voor-
zieningen vindt plaats binnen het waterhuishoudkundig- en rioleringsplan. Voorko-
men wordt dat het bestaande gebied, waar het plan op aansluit, geen hinder onder-
vindt van het plan.

3. Grondwateroverlast
De grondwaterstanden in het plangebied fluctueren afhankelijk van het seizoen.
Langs de dijk is er matige kwel aanwezig welke wordt afgevangen door de aanwezige
kwelsloot. Ter plaatse van de terpen (waar de ontwikkeling plaatsvinden zal) voldoet
de ontwateringsdiepte in de huidige situatie aan de ontwateringnormen voor bebou-
wing. Er wordt geen grondwateroverlast verwacht.

4. Verdroging
De toekomstige situatie mag niet leiden tot verdroging van het gebied en omliggende
terreinen. Voor het toekomstig in te richten terrein wordt uitgegaan van zogenaamd
grondwaterneutraal bouwen [Waterbeleid 21e eeuw (Rijk, IPO, Unie van Water-
schappen en VNG]. In de toekomstige situatie vindt er bij voorkeur geen afvoer van
hemelwater plaats naar het afwateringsysteem van een waterschap. Al het hemelwa-
ter wordt geborgen in de reeds gerealiseerde watergangen rondom de terpen of even-
tueel in een infiltratievoorziening. Bij de infiltratievoorziening komt de neerslag komt
ten goede aan het (freatisch) grondwater. Hiermee is het plangebied grondwaterneu-
traal.
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5. Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit
In de toekomstige situatie wijzigt de inrichting van het plangebied zodanig dat de
waterkwaliteit zonder maatregelen negatief zal worden beïnvloed. Om de kwaliteit
van het oppervlaktewater en grondwater niet negatief te beïnvloeden, zal al het ver-
ontreinigd water afkomstig van de parkeerplaatsen gezuiverd worden afgevoerd. Het
plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied, wel is het gesitueerd in
een gebied voor kwetsbaar ondiep grondwater en oppervlaktewater. Verontreinigd
water afkomstig uit van parkeerplaatsen zal niet ongezuiverd in de bodem worden
geïnfiltreerd.

6. Inrichting en beheer
In de huidige situatie zijn reeds watergangen ten behoeve van de bebouwing aange-
legd. De afvoer van het water afkomstig van de ontwikkeling vindt onder vrij verval
plaats en het waterbeheer is zelfregulerend. Wel zijn er peilregulerende kunstwerken
vereist om de benodigde berging vast te kunnen houden en vertraagd af te voeren
(bijv. knijpconstructie). Zowel de watergangen en als de kunstwerken zijn bereikbaar
voor beheer en onderhoud. De watergangen zijn voorzien van een onderhoudsstrook
aan één zijde van de watergang (strook van minimaal 5 meter breed).

9. Volksgezondheid
In de huidige situatie is de inrichting en het functioneren van het watersysteem afge-
stemd op het gebruik wonen. In de toekomst wijzigt dit naar een gebruik instelling.
De inrichting en het functioneren worden hierop afgestemd. De toekomstige voorzie-
ningen vormen geen risico's voor de volksgezondheid omdat stilstaand water wordt
voorkomen (voldoende ontwateringsdiepte en beperkte ledigingstijd) en de inrichting
past bij het gebruik (flauwe taluds en beperkte waterdiepte).

7. Veiligheid
In de toekomstige situatie vormt de bestaande bebouwing geen problemen voor de
stabiliteit van de waterkering. De voorgenomen bebouwing is gesitueerd buiten de
(concept) wettelijke vrijwaringszone van 50 meter vanuit de eigendomsgrens van de
primaire waterkering.

Conform de handreiking watertoets worden nog een viertal thema's onderkent. Deze
thema's spelen niet voor 'Roggebotstaete' . Het betreft de thema's watervoorziening
(seizoensberging), natte natuur (HEN/ SED-wateren) en bodemdaling. Ten aanzien van
verdroging en bodemdaling wordt het volgende opgemerkt:

De onderstaande thema's spelen geen rol bij de ontwikkeling:
1. Bodemdaling: op basis van de bekende bodemgegevens (zand op klei +veen (dunne

laag veen) op zand) kan geconcludeerd worden dat de bodem matig zettingsgevoelig
is. Er vinden geen wijzigingen plaats in de grondwatersituatie. Door de aanleg van de
terpen heeft eventuele zetting naar verwachting reeds plaatsgevonden ter plaatse van
de ontwikkeling van de bebouwing. Er is dan ook geen reden om een noemenswaar-
dige bodemdaling te verwachten ter plaatse van de terpen.

2. Natte natuur: het gebied ter plaatse van de terpen is niet aangewezen als natte
natuur. Het noordelijke gedeelte van het terrein wel, maar er vinden geen ontwikke-
lingen plaats die deze (negatief) beïnvloed. Wel zijn er mogelijkheden voor het ont-
wikkelen van ecologische zones langs de reeds gegraven waterpartij.
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Bijlage 2: Relevant waterhuishoudkundig beleid

Bij het ontwerp van een watersysteem wordt rekening gehouden met bestaand beleid dat
van invloed is op het herinrichtinggebied. Daartoe is het vigerende waterbeleid op
nationaal, provinciaal, gemeentelijk en waterschapsniveau geanalyseerd. Het betreft de
onderstaande documenten:
• Waterbeleid voor de 21e eeuw
• Vierde Nota Waterhuishouding
• Europese Kaderrichtlijn Water
• Nationaal bestuurakkoord water
• Nota Ruimte
• De 'Handreiking watertoets 2', 2004
• Waterbeheerplan waterschap Zuiderzeeland 2007 - 2011
• Omgevingsplan Flevoland, 2000
• Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente
• Waterkader waterschap Zuiderzeeland (handreiking watertoets)

Concreet betekent dit voor het plangebied dat:
• meer ruimte voor water en het voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek

in ruimte en tijd.
• uitwerken conform de twee tritsen:

• waterkwantiteit: vasthouden - bergen - afvoeren
• waterkwaliteit: schoonhouden - scheiden - zuiveren

• verwerking hemelwater conform beslisboom afkoppelen

De provincie Flevoland wil in het Omgevingsplan de voortgaande ontwikkeling van
Flevoland en de daarmee gepaard gaande activiteiten combineren met het behoud en de
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit vraagt om een samenhangende
aanpak op alle schaal- en planniveaus op basis van samenwerking tussen provincie(s),
gemeenten, waterschap, bedrijven, instellingen en inwoners van Flevoland. De provincie
hanteert binnen haar streven naar een duurzame ontwikkeling en in lijn met het landelijke
beleid een aantal hoofdlijnen van beleid:
• met voorraden (water, energie, grondstoffen) wordt zorgvuldig en doelmatig

omgegaan om de beschikbaarheid en de kwaliteit te kunnen garanderen;
• hergebruik van (niet hernieuwbare) voorraden wordt gestimuleerd. (Stof)kringlopen

worden zoveel mogelijk gesloten;
• voor stoffen gelden de wettelijke en niet-wettelijk (beleidsmatig) vastgestelde

kwaliteitsnormen als uitgangspunt van beleid;
• voor een aantal gebieden en wateren in Flevoland met bijzondere kwaliteit geldt het

stand-still beginsel, gericht op het behoud van de huidige milieukwaliteit;
• afwenteling van milieu- en waterhuishoudkundige problemen naar andere gebieden

en toekomstige generaties wordt tegengegaan;
• er wordt geanticipeerd in plaats van gereageerd op de gevolgen van klimaatverande-

ring voor de waterhuishouding;
• de stroomgebiedbenadering, waarbij verschillende onderdelen van het Flevolandse

oppervlaktewatersysteem in samenhang met elkaar worden beschouwd, wordt ge-
hanteerd naast de watersysteembenadering, waarbij in een bepaald gebied naar het
samenhangende geheel van grondwater, oppervlaktewater en de daarin voorkomen-
de levensgemeenschappen wordt gekeken.
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Voor het beleid gericht op de waterhuishouding worden (naast de hierboven genoemde
hoofdlijnen) als algemene uitgangspunten en begrippen gehanteerd de watersysteembe-
nadering en het streven naar veerkrachtige watersystemen, de veiligheid (de zorg voor
bescherming tegen wateroverlast) en een basisfunctie voor de watersystemen.

Waterschap Zuiderzeeland heeft haar beleid in het waterbeheerplan 2007-2011 (concept)
omschreven. Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale
waterbeheer. Het waterschap zorgt voor de juiste condities om de strategische doelen van
het waterbeheer te realiseren, bepaalt de daaruit voortvloeiende concrete maatregelen en
voert deze uit. Het waterschap legt zijn beleid vast in het waterbeheerplan. In dit plan
worden drie thema s uitgewerkt rond waterkwantiteit en kwaliteit, namelijk:
• veiligheid
• voldoende water
• schoon water

De randvoorwaarden in dit waterkader vloeien voort uit de strategische doelen van het
waterbeheerplan. Momenteel wordt het nieuwe waterbeheerplan (WBP-2) opgesteld door
het waterschap. Binnen het Waterkader is ervoor gekozen de inhoudelijke thematiek van
het WBP-2 te volgen. Nieuw beleid uit het WBP-2 is echter nog niet opgenomen in de
randvoorwaarden van dit Waterkader. Dat gebeurt pas als inspraak op het WBP-2 heeft
kunnen plaatsvinden en het WBP-2 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van
Waterschap Zuiderzeeland.

In het vervolg op de watertoets dient een ontwerp van de waterhuishouding en de
riolering opgesteld te worden. Dit ontwerp dient getoetst te worden door het waterschap.
Naast het voorgaande hanteert het waterschap hiervoor randvoorwaarden, gegroepeerd
per streefbeeld.

In het gemeentelijk waterplan en gemeentelijk rioleringsplan zijn voor het plangebied
geen maatregelen voorzien.
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Bijlage III : Globale berekening bergingscapaciteit

De infiltratievoorziening dient over voldoende berging te beschikken om het aanbod van
hemelwater te kunnen verwerken, ook tijdens hevige neerslag. Als uitgangspunt is
uitgegaan van een belasting van de voorziening met 36,3 mm in 24 uur (vuistregel
plannen landelijk gebied).

Benodigde berging
De toekomstige verharding wordt ingeschat op 21.950 m2, terwijl het bruto oppervlak van
het plangebied 53 ha bedraagt. Dit betekent dat er bij de bovengenoemde bui 797 m3

berging gerealiseerd moet worden voor de berging van het hemelwater afkomstig van de
verharding. Deze hoeveelheid dient verdeeld te worden over eventuele infiltratievoorzie-
ning(en) en/of oppervlaktewater. Er is hierbij vooralsnog geen rekening gehouden met de
toegestane landelijke afvoer van 1,5 l/s/ha. Dit dient uitgewerkt te worden in het
waterhuishoudkundig en rioleringsplan.
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Bijlage III : Ligging grondwaterpeilbuizen t.o.v. plangebied

Figuur A: ligging peilbuizen Dinoloket t.o.v. plangebied

Plangebied Roggebotstaete
Peilbuis B21C0337
Peilbuis B21C0342
Peilbuis B21C0338
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1 Inleiding 

In opdracht van Stichting deVoorde is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de 
(gewijzigde) ontwikkeling van landgoed Roggebotstaete. Roggebotstaete is een bestaand 
landgoed in de gemeente Dronten. Stichting deVoorde is voornemens zich op dit 
landgoed te vestigen en verspreid over drie 'terpen' diverse gebruiksfuncties te 
realiseren, waaronder een congrescentrum, een openbaar toegankelijk restaurant en een 
gezondheidscentrum. Ten behoeve van het beheer en onderhoud worden ook enkele 
woningen gerealiseerd. De beheerderswoningen en het gezondheidscentrum zijn 
geluidgevoelige bestemmingen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder (voortaan: Wgh). 
Ten behoeve van deze functies is het akoestisch onderzoek uitgevoerd.  
 
Het doel van het akoestisch onderzoek is het berekenen van de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai (Vossemeerdijk) op de gevels van de nieuw te realiseren 
geluidgevoelige objecten. 
 
De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wgh geldende grenswaarden. 
Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, dient beoordeeld te 
worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere 
grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van Burgemeester en 
Wethouders  
 
In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch 
onderzoek weergegeven. 
 
In hoofdstuk 2 is het juridisch kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en 
de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn 
weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn 
opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en 
conclusie in hoofdstuk 5.
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2 Juridisch kader 

2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone 
van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is 
gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of 
buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de 
weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven. 
 
Tabel 2.1  Zonebreedte wegverkeer 

Zonebreedte 

[m] 

Aantal rijstroken 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

5 of meer - 600 

3 of meer 350 - 

3 of 4 - 400 

1 of 2 200 250 

 
Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als �het gebied binnen de bebouwde 
kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het 
gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of 
autosnelweg�. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 
 
Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB 
bepaald.  
 
De Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode 
gemiddelde van de volgende drie waarden: 

het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 
het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 
het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB. 

 
De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te 
worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet 
mogelijk zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van 
Burgemeester en Wethouders.  
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In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe 
situaties bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de 
maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen. 
 
Tabel 2.2  Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg 

Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffing 

[dB] 

Status van de woning 

 Stedelijk Buitenstedelijk 

nieuw te bouwen woningen 48 63 53 

vervangende nieuwbouw 48 68 58* 

nieuw te bouwen agrarische 
woning 

48 58 58 

* : vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen bebouwde kom 63 dB 

 
In artikel 3.1 en 3.2 van het besluit geluidhinder worden de volgende grenswaarden 
vermeld met betrekking tot realisatie van gezondheidscentra bij zones. De 
(voorkeurs)grenswaarde is 48 dB, de hogere grenswaarde is 53 dB, zoals staat vermeld in 
artikel 3.2. 1e lid, punt c. 

2.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening 
en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen 
alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te 
passen aftrek wordt door de minister van VROM bepaald. Deze bepaling geldt telkens 
voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het 
afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen.  
 
De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het �Reken- en Meetvoorschrift 
geluidhinder 2006�. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de 
representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 
een aftrek van 2 dB worden toegepast. Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. 

2.3 Toetsingskader plansituatie 

In de onderhavige situatie is er sprake van geluidgevoelige bestemmingen welke zijn 
gelegen buiten de wettelijke zone van de Vossemeerdijk. Bebouwing van 
geluidsgevoelige bestemmingen zijn namelijk gepland op de 3e terp (afstand groter dan 
250 meter). Voor een overzicht zie figuur 1. Desalniettemin is besloten het onderzoek uit 
te voeren en daarmee de ligging van de geluidcontouren inzichtelijk te maken. Aanleiding 
hiervoor is dat het plangebied nabij een natuurgebied en de ecologische hoofdstructuur is 
gelegen. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is het gewenst om inzicht in 
de ligging van de geluidcontouren te hebben. Voor de Vossemeerdijk geldt een maximum 
snelheid van 80 km/uur, de aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 2 dB. De 
onderstaande grenswaarden dienen in dit onderzoek ter indicatie, er hoeft in deze 
situatie niet getoetst te worden gezien de bebouwing buiten de zone van de 
Vossemeerdijk. 
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Tabel 2.3 - Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh 
Toetsing bebouwing Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffing  

[dB] 

Woningen 48 53 

Gezondheidscentrum 48 53 
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3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

3.1 Onderzoeksgebied en woningtypologie 

Het betreft hier de ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen op het landgoed 
Roggebotstaete dat is gelegen langs de Vossemeerdijk.  
 
De geluidgevoelige bestemming zullen worden gerealiseerd op de 3e terp. Een overzicht 
van deze situatie is weergegeven in figuur 1.  
 
Bij dit akoestisch onderzoek is de volgende tekeningen als uitgangspunt gehanteerd: 

GBKN uitsnede plangebied, verkregen van de heer Heldoorn van de gemeente 
Dronten, met kenmerk 080306_Vossemeerdijk.dxf, d.d. 16 april 2008; 

3.2 Rekenmethode 

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de 
Vossemeerdijk akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter 
bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. 
 
Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk 
vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de 
Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006' ex 
artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. 
 
De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming 
van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek 
zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie 
en een sectorhoek van 2 graden. Daarbij is gebruik gemaakt van een grafisch 
computermodel, programma Geonoise versie 5.41. 
 
De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea�s nader 
toegelicht. 

3.3 Invoergegevens 

Voor het berekenen van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is een grid gelegd 
over het gehele plangebied. Deze hebben een hoogte van 1,5 en 5 meter. Er is een 
berekeningsmodel opgezet waarin de Vossemeerdijk en bodemgebieden zijn opgenomen.  
 
De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Dronten1 en gelden voor het 
prognosejaar 2008. Er is in overleg met de gemeente Dronten een groeipercentage 
gehanteerd van 2% per jaar om de verkeersintensiteiten te extrapoleren naar 2018. In het 
jaar 2008 is de verkeersintensiteit op de Vossemeerdijk 3000 voertuigen per etmaal. Er is 
uitgegaan van een standaard voertuigverdeling.  Deze is 80% in de dagperiode, 15% in de 
avondperiode en 5% in de nachtperiode. Hiervan zijn 93% lichte voertuigen, 6% 
middelzware en 1% zware voertuigen.  
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Door Oranjewoud is tevens de verkeersaantrekkende werking van de Roggebotstaete 
berekend2. Dit zijn in totaal 517 voertuigen. Deze voertuigen zijn opgeteld bij de 
verkeersintensiteiten van de Vossemeerdijk in het jaar 2018. De waarden zijn toegekend 
aan de dagperiode, gezien de bezoekers in deze periode aankomen en vertrekken. De 
voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens worden weergegeven in de tabel 
3.1. 
 
Tabel 3.1  Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2018 

Verdeling per voertuigcategorie 

 

Weg Intensiteit 

[mvt/etm] 

Periode 

licht middel-
zwaar 

zwaar 

dag 3222 176 44 

avond 510 33 6 

Vossemeerdijk, wegdeel: 

Hanzeweg - 
Roggebotstaete 

4174 

nacht 170 11 2 

dag 2720 176 29 

avond 510 33 6 

Vossemeerdijk, wegdeel: 

Ketelhaven - 
Roggebotstaete 

3656 

nacht 170 11 2 

 
Voor de Vossemeerdijk bedraagt de maximum snelheid ter hoogte van het onderhavige 
plangebied 80 km/uur. In de berekeningen is uitgegaan van het wegdektype DAB 0/16.  
 
Er is rekening gehouden met de plaatselijke hoogteverschillen in het terrein. Voor het 
gehele gebied is uitgegaan van een maaiveldhoogte van 0 meter, met uitzondering van de 
Vossemeerdijk, deze weg is gelegen op een dijk. Er is uitgegaan van een hoogte van 2,50 
meter hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. 
  
De omgeving van de nieuw te realiseren bebouwing is als akoestisch zacht te kenmerken 
(bodemfactor 1,0). De wegen zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in de 
berekeningen meegenomen. 
 
Met behulp van het berekeningsmodel zijn geluidcontour berekeningen uitgevoerd voor 
het prognosejaar 2018. Het grid is zo gelegen dat het een representatief beeld geeft van 
de geluidbelasting in het plangebied.  
 
Het grid is onderverdeeld in 3 geluidcontouren klasse. 0-48 dB, 48-53 dB en 53-99 dB. Er 
zijn 2 gridvlakken geplaatst. Deze hebben een hoogte van 1,5 en 5 meter hoogte.  
 
Een gedetailleerd overzicht van de verkeersgegevens en de overige invoergegevens wordt 
gegeven in bijlage 1. 
 

                                                                                                                                                                              
1 aangeleverd d.d. 04-03-08- door de heer Heldoorn, gemeente Dronten 
2rapportage: 181705_verkeersprognose_Roggebotstaete.doc, aangeleverd door heer R. 
Schoorstra; d.d. 26-03-2008.  
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4 Resultaten 

Met behulp van het berekeningsmodel zijn de geluidcontouren vanwege het wegverkeer 
op de Vossemeerdijk berekend voor het prognosejaar 2018. 
 
De Lden-waarde is bepaald door het geluidniveau in de dagperiode, de avondperiode + 5 
dB en de nachtperiode + 10 dB energetisch en naar de tijdsduur van de 
beoordelingsperiode te middelen waarna er op deze gemiddelde waarde een aftrek van 5 
dB ex artikel 110g wordt toegepast. 
 
Figuur 2 en 3 tonen de ligging van de geluidcontouren. Hieruit blijkt dat  de 
geluidgevoelige bestemmingen binnen de groene geluidcontour liggen. Binnen deze 
geluidcontour wordt de (voorkeurs)grenswaarde niet overschreden. Ook de resterende 2 
terpen liggen, met uitzondering van een zeer beperkt gedeelte van de eerste terp, binnen 
de groene geluidcontour.  
 
Ter toelichting: binnen de gele geluidcontour zou eventueel gebouwd kunnen worden, 
mits er ontheffing voor een hogere waarde wordt aangevraagd. Binnen de rode 
geluidcontour is bebouwing niet mogelijk.  
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5 Samenvatting en conclusie 

In opdracht van Stichting de Voorde is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader 
van de ontwikkeling van beheerderswoningen en een gezondheidscentrum op het 
landgoed Roggebotstaete. 
 
De Stichting is voornemens om woningen en een gezondheidscentrum te realiseren op 
een terp die is gelegen op het landgoed Roggebotstaete. Deze bestemmingen zijn 
gelegen langs de Vossemeerdijk.  
 
Het doel van het akoestisch onderzoek is het berekenen van de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai op de gevels van de nieuw te realiseren geluidgevoelige objecten. 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de 3e terp, de locatie waar geluidgevoelige 
bestemmingen zijn gepland, binnen de groene geluidcontour (0-48 dB) is gelegen. De 
(voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt dus niet overschreden. Vanuit de Wet 
geluidhinder gelden er geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.  
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                                 Bijlagen en figuren 
 
 
 
 



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                               
Id                  Omschrijving                                             Bf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                   fietspad                                               0,00
2                   fietspad                                               0,00
3                   weg                                                    0,00
4                   fietspad                                               0,00
5                   weg                                                    0,00

6                   fietspad                                               0,00
7                   weg                                                    0,00
8                   weg                                                    0,00
9                   weg                                                    0,00
10                  weg                                                    0,00

17-6-2008 16:03:29Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id            Omschrijving                                       Hoogte    Maaiveld   HDef.          DeltaX   DeltaY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01            Grid 1                                               1,50        0,00   Relatief           15       15

17-6-2008 16:05:48Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                   
Id                  Omschrijving                                              ISO H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               2,50
1                                                                              0,00

17-6-2008 16:05:53Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id           Omschrijving                                      ISO H  ISO maaiveldhoogte  HDef.           Invoertype
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01           Vossemeerdijk                                      0,00                2,50  Relatief       Intensiteit
02           Vossemeerdijk                                      0,00                2,50  Relatief       Intensiteit

17-6-2008 16:06:01Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id          Hbron     Ch Wegdek    V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV)   Intensiteit %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01           0,75   0,00 Fijn         50    80    80    80          0,00       --       --       --        --     --
02           0,75   0,00 Fijn         50    80    80    80          0,00       --       --       --        --     --

17-6-2008 16:06:01Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id          %MR(A)  %MR(N)  %MR(P4)  %LV(D)  %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01              --      --       --      --      --     --      --     --     --     --      --     --     --     --
02              --      --       --      --      --     --      --     --     --     --      --     --     --     --

17-6-2008 16:06:01Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id          %ZV(P4)      MR(D)      MR(A)      MR(N)     MR(P4)      LV(D)      LV(A)      LV(N)    LV(P4)     MV(D)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01               --         --         --         --         --     226,66     127,50      21,30        --     14,70
02               --         --         --         --         --     268,50     127,50      21,30        --     14,70

17-6-2008 16:06:01Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id              MV(A)      MV(N)     MV(P4)      ZV(D)     ZV(A)     ZV(N)    ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01               8,25       1,40         --       2,40      1,50      0,38        --     80,28      90,58      95,94
02               8,25       1,40         --       3,60      1,50      0,38        --     80,99      91,18      96,56

17-6-2008 16:06:01Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id          LE (D) 500  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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01              100,53     106,39    104,09     96,21     86,40     77,81      88,10      93,46      98,08    103,91
02              101,21     107,09    104,79     96,89     87,07     77,81      88,10      93,46      98,08    103,91

17-6-2008 16:06:01Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id          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 LE (N) 4k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01             101,60      93,72      83,91     70,25      80,45      85,82      90,59     96,25     93,90     86,03
02             101,60      93,72      83,91     70,25      80,45      85,82      90,59     96,25     93,90     86,03

17-6-2008 16:06:01Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 1,5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id          LE (N) 8k  LE (P4) 63   LE (P4) 12   LE (P4) 25   LE (P4) 50 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01              76,23          --           --           --           --         --         --         --         --
02              76,23          --           --           --           --         --         --         --         --

17-6-2008 16:06:01Geonoise V5.41



181705Bijlage 1
Overzicht invoergegevens
Model:plangebied 5 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                    
Id            Omschrijving                                       Hoogte    Maaiveld   HDef.          DeltaX   DeltaY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02            Grid 1                                               5,00        0,00   Relatief           15       15

17-6-2008 16:06:16Geonoise V5.41
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Figuur 1
Geluidcontouren grid 1,5m
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Figuur 2
Geluidcontouren grid 5 m
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Stichting De Voorde is voornemens om in de gemeente Dronten het Landgoed
Roggebotstaete verder te ontwikkelen. Landgoed Roggebotstaete is een bestaand
landgoed waarop ingevolge het bestemmingsplan verspreid over drie terpen landhuizen
mogen worden gebouwd (woningen). De plannen van stichting De Voorde kennen een van
het bestemmingsplan afwijkend gebruik. Onder meer de volgende functies zullen
gerealiseerd worden: een conferentiecentrum, gastenverblijven, een restaurant en een
welnesscenter. De realisatie van deze plannen zal consequenties hebben voor het verkeer
op de wegen in de omgeving, en dus ook op de luchtkwaliteit. Ingenieursbureau
Oranjewoud heeft daarom middels modelonderzoek in kaart gebracht wat het effect van
de plannen zal zijn op de luchtkwaliteit langs de toeleidende wegen. Bij dit onderzoek is
getoetst aan de luchtkwaliteitseisen zoals weergegeven in Titel 5.2 en bijlage 2 bij de Wet
milieubeheer.

In onderstaande figuur is de planlocatie afgebeeld. Het rode kader betreft het plangebied.
Het blauwe kader is het gebied waarbinnen de bebouwing zal worden geconcentreerd.

Figuur 1.1: Planlocatie (Bron onderliggende foto: googlemaps, 11-02-2008)

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk twee wordt het juridisch kader met betrekking tot luchtkwaliteit geschetst.
Hierna wordt in hoofdstuk drie de gehanteerde werkwijze toegelicht. In hoofdstuk vier
worden de resultaten van de uitgevoerde berekeningen gepresenteerd. Tenslotte worden
in hoofdstuk vijf kort de conclusies van het onderzoek uiteengezet.
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2 Wettelijk kader

2.1 Wet luchtkwaliteit

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel 5.2
Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd.
Deze wijziging van de Wet milieubeheer is op 15 november 2007 in werking getreden en
vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. De wijziging houdt in dat de in Nederland
toegepaste koppeling tussen ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit voor een deel wordt
losgelaten. Dit maakt het mogelijk om niet voor elk ruimtelijk plan te hoeven toetsen aan
de normen. Hierbij is met name het begrip 'in betekenende mate' van belang1.

Net als in het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn ook in de gewijzigde wet- en regelgeving
grenswaarden opgenomen voor luchtverontreinigende stoffen, te weten in bijlage 2 van
de Wet milieubeheer. De betreffende grenswaarden zijn in onderstaande tabel inzichtelijk
gemaakt.

Tabel 2.1: Grenswaarden

Grenswaarden Plandrempel NO2

Stof Type norm Max. aantal
overschrijdingen

per jaar

Concentratie
(µg/m3)

Jaartal Jaargem.
(µg/m3)

Uurgem.
(µg/m3)

2007 46 230Jaargemiddelde 40
2008 44 220

NO2

Uurgemiddelde 18 200* 2009 42 210

Jaargemiddelde 40PM10

24-uursgemiddelde 35 50
Benzeen Jaargemiddelde 5

24-uursgemiddelde 3 125SO2

Uurgemiddelde 24 350
CO 8-uursgemiddelde 10.000

Lood Jaargemiddelde 0,5

*) Bij wegen met een etmaalintensiteit van meer dan 40.000 voertuigen geldt een plandrempel van 220 µg/m3.

2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is de kern van de wet. Het
NSL bevat zowel alle ruimtelijke ontwikkelingen die 'in betekenende mate' bijdragen aan
de verslechtering van de luchtkwaliteit als een bundeling van alle maatregelen ter
verbetering van de luchtkwaliteit. Deze maatregelen, zowel rijksmaatregelen als lokale,
meer gebiedsgerichte, maatregelen, moeten leiden tot een verbetering van de
luchtkwaliteit waardoor de 'in betekenende mate' ontwikkelingen alsnog doorgang
kunnen vinden.

1 Projecten die 'niet in betekende mate' bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet meer
getoetst te worden aan de grenswaarden zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Wanneer een
ontwikkeling minder dan 3% bijdraagt (1% tot vaststelling NSL), dan is deze ontwikkeling per definitie 'niet in
betekende mate' en hoeft er geen toetsing aan de grenswaarden plaats te vinden. Deze 3% komt overeen met
een maximale toename van 1,2 µg/m3 (0,4% tot vaststelling NSL) voor de concentraties fijn stof en
stikstofdioxide.
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Het NSL moet daarnaast de onderbouwing leveren van het 'derogatieverzoek' van het Rijk
aan de EU. Volgens de Europese richtlijnen moet namelijk uiterlijk in 2005 en 2010 overal
aan de grenswaarden van respectievelijk fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) worden
voldaan. In Nederland lukt dit niet, daarom vraagt Nederland zoals het zich nu laat
aanzien om vijf jaar uitstel. De maatregelen in het NSL moeten er dan voor zorgen dat per
2010 respectievelijk 2015 wél overal in Nederland aan de grenswaarden wordt voldaan.

De vaststelling van het NSL laat voorlopig op zich wachten. Reden hiervoor is dat de EU de
Europese regelgeving nog dient aan te passen. Zodra betreffende regelgeving is
aangepast kan door de EU derogatie verleend worden aan Nederland, waarna het NSL
definitief kan worden vastgesteld. De verwachting is dat dit medio 2009 plaats zal vinden.

2.3 Interimperiode

Als het NSL definitief is vastgesteld is sprake van een 'niet in betekenende mate'-bijdrage
van 3%. Om in de periode tussen de inwerkingtreding van de wet en de inwerkingtreding
van het NSL toch gebruik te kunnen maken van 'niet in betekenende mate', is een
interimperiode ingesteld. Gedurende deze periode mag de bijdrage die 'niet in
betekenende mate' is maximaal 1% van de jaargemiddelde concentratie PM10 of NO2 zijn
(i.p.v. 3%). Dit komt neer op een maximale bijdrage van 0,4 µg/m3.

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat bestuursorganen nu een
besluit kunnen nemen als:

• wordt voldaan aan de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen
grenswaarden, of

• een plan (per saldo) niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit, of
• een plan 'niet in betekenende mate' (<1%) bijdraagt, of
• een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van een

ontwikkeling wordt gecompenseerd met een verbetering door een als gevolg van
dat plan optredend effect of een met het besluit samenhangende maatregel
(saldering zoals bedoeld in art. 5.16 lid 1 onder b Wet milieubeheer), of

• de ontwikkeling is opgenomen in het NSL (zodra NSL in werking is getreden).

2.4 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn regels vastgelegd voor de wijze van
uitvoering van luchtkwaliteitonderzoeken. Of het project 'in betekenende mate' bijdraagt
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit dient te worden bepaald volgens deze
regeling. Tevens bevat de regeling bepalingen over de plaats waar bij wegen of
inrichtingen gerekend dient te worden. Eén van de belangrijkste punten in de regeling zijn
de vastgelegde meetafstanden voor NO2 en PM10. Bij het berekenen van de luchtkwaliteit
langs wegen worden de concentraties stikstofdioxide bepaald op maximaal vijf meter van
de wegrand, fijn stof op maximaal 10 meter van de wegrand (zie figuur 2.1). Als de rooilijn
van bebouwing dichter bij de weg is gelegen dan de hierboven gestelde afstanden dient
de afstand vanaf de wegrand tot de rooilijn aangehouden te worden.
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Figuur 2.1: Te hanteren afstanden voor NO2 en PM10

Tevens is in de regeling vastgelegd met welke rekenmethode gerekend dient te worden.
Welke rekenmethode dient te worden gebruikt is afhankelijk van de weg- en
omgevingskenmerken. Voor dit luchtkwaliteitonderzoek is gebruik gemaakt van
standaardrekenmethode 2 (SRM-2).

Concentraties van zwevende deeltjes (PM10) die zich van nature in de lucht bevinden en
niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens kunnen in het onderzoek buiten
beschouwing worden gelaten. Per gemeente is een aftrek voor de jaargemiddelde
concentratie fijn stof gegeven. Voor de gemeente Dronten bedraagt betreffende correctie
4 µg/m3. Voor het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde fijn stof
is bepaald dat deze in heel Nederland met 6 dagen verminderd mag worden.

Afstand weg-as - wegrand = x meter

Afstand wegrand voor NO2 = max. 5 meter

Afstand wegrand voor PM10 = max. 10 meter
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3 Uitgangspunten voor de berekening

3.1 Berekende scenario's

Het verkeer van en naar de planlocatie zal worden afgewikkeld op een viertal in de
omgeving van het plangebied gelegen wegen. Hier zal meer gemotoriseerd verkeer gaan
rijden, wat gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Om een beeld te krijgen van de effecten
van de planontwikkeling op de luchtkwaliteit langs deze wegen, zijn zowel de autonome
situatie als de situatie na realisatie van het plan doorgerekend.

De luchtkwaliteit is berekend voor de volgende scenario's:
• 2008 autonoom;
• 2008 inclusief realisatie Roggebotstaete;
• 2010 autonoom;
• 2010 inclusief realisatie Roggebotstaete;
• 2018 autonoom;
• 2018 inclusief realisatie Roggebotstaete.

3.2 Rekenmodel

Gezien de weg- en omgevingskenmerken van de beschouwde wegen zijn de berekeningen
uitgevoerd met het rekenmodel Pluim Snelweg 1.3 (2008). Dit rekenmodel is geschikt om
te rekenen overeenkomstig standaardrekenmethode 2 (SRM 2) en is ook als zodanig
geaccrediteerd door het ministerie van VROM.

Met Pluim Snelweg is het mogelijk een prognose te maken van de luchtverontreiniging
langs wegen. Pluim Snelweg geeft een prognose voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en
fijn stof (PM10). Over het algemeen zijn deze componenten het meest kritisch. In deze
studie blijven de overige stoffen dan ook buiten beschouwing.
Pluim Snelweg berekent de immissieconcentraties voor de aangegeven stoffen voor een
geheel grid aan punten of op een aantal vooraf gedefinieerde punten. Het model bevat
een standaard achtergrondconcentratie.

Voor dit luchtkwaliteitonderzoek zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen langs
de volgende wegen berekend (zie figuur 3.1):

1. Vossemeerdijk
2. Rotonde
3. Drontermeerdijk (N306)
4. Hanzeweg (N307)
5. Flevoweg (N307)
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Figuur 3.1: Planlocatie (blauwe kader) en de onderzochte wegen (Bron onderliggende
foto: googlemaps, 7-5-2008)

3.3 Invoergegevens

Voor het berekenen van de luchtkwaliteit zijn een aantal invoergegevens nodig. Tot deze
gegevens behoren onder meer verkeersintensiteiten en weg- en omgevingskenmerken,
alsmede enkele algemene invoerparameters ten behoeve van de berekening. De in dit
onderzoek gehanteerde gegevens worden in deze paragraaf nader toegelicht.

3.3.1 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten ten behoeve van dit luchtkwaliteitonderzoek zijn verkregen van
de Provincie Flevoland (N306 en N 307) en gemeente Dronten (Vossemeerdijk). Deze
intensiteiten zijn geleverd met informatie betreffende de fractieverdeling naar licht,
middelzwaar en zwaar verkeer. Voor de te verwachten extra verkeersproductie ten
gevolge van het plan is door Ingenieursbureau Oranjewoud een separaat
verkeersonderzoek2 uitgevoerd.

Gehanteerde intensiteiten
De gehanteerde verkeersintensiteiten voor de onderzochte wegen zijn voor alle scenario's
opgenomen in tabel 3.1 en 3.2. In deze tabellen zijn de totaalintensiteiten en de fracties
licht, middelzwaar en zwaar verkeer weergegeven. De in de tabellen opgenomen ID-

2 Verkeersbewegingen Roggebotstaete, Oranjewoud B.V., 21 maart 2008
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nummers corresponderen met de wegvakken zoals deze inzichtelijk zijn gemaakt in figuur
3.1.

Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten en fracties in de autonome situatie

ID Weg MV/Etm MZ Z MV/Etm MZ Z MV/Etm MZ Z
1.1 Vossemeerdijk 3.000 0,03 0,05 3.330 0,03 0,05 3.900 0,03 0,05
1.2 Vossemeerdijk 3.000 0,03 0,05 3.330 0,03 0,05 3.900 0,03 0,05
1.3 Vossemeerdijk 3.000 0,03 0,05 3.330 0,03 0,05 3.900 0,03 0,05
2 Rotonde 16.000 0,06 0,12 17.760 0,06 0,12 20.800 0,06 0,12
3.1 N306 3.000 0,06 0,12 3.330 0,06 0,12 3.900 0,06 0,12
3.2 N306 3.000 0,06 0,12 3.330 0,06 0,12 3.900 0,06 0,12
4.1 N307 13.000 0,06 0,12 14.430 0,06 0,12 16.900 0,06 0,12
4.2 N307 13.000 0,06 0,12 14.430 0,06 0,12 16.900 0,06 0,12
5.1 N307 16.000 0,06 0,12 17.760 0,06 0,12 20.800 0,06 0,12
5.2 N307 16.000 0,06 0,12 17.760 0,06 0,12 20.800 0,06 0,12
5.3 N307 16.000 0,06 0,12 17.760 0,06 0,12 20.800 0,06 0,12
5.4 N307 16.000 0,06 0,12 17.760 0,06 0,12 20.800 0,06 0,12

Intensiteiten en fracties autonome situatie
2008 2010 2018

Tabel 3.2: Verkeersintensiteiten en fracties in de situatie met ontwikkeling

ID Weg MV/Etm MZ Z MV/Etm MZ Z MV/Etm MZ Z
1.1 Vossemeerdijk 3.000 0,03 0,05 3.330 0,03 0,05 3.900 0,03 0,05
1.2 Vossemeerdijk 3.486 0,03 0,05 3.816 0,03 0,05 4.386 0,03 0,05
1.3 Vossemeerdijk 3.486 0,03 0,05 3.816 0,03 0,05 4.386 0,03 0,05
2 Rotonde 16.486 0,06 0,12 18.246 0,06 0,12 21.286 0,06 0,12
3.1 N306 3.486 0,06 0,12 3.816 0,06 0,12 4.386 0,06 0,12
3.2 N306 3.486 0,06 0,12 3.816 0,06 0,12 4.386 0,06 0,12
4.1 N307 13.486 0,06 0,12 14.916 0,06 0,12 17.386 0,06 0,12
4.2 N307 13.486 0,06 0,12 14.916 0,06 0,12 17.386 0,06 0,12
5.1 N307 16.486 0,06 0,12 4.302 0,06 0,12 4.872 0,06 0,12
5.2 N307 16.486 0,06 0,12 18.732 0,06 0,12 21.772 0,06 0,12
5.3 N307 16.486 0,06 0,12 4.302 0,06 0,12 4.872 0,06 0,12
5.4 N307 16.486 0,06 0,12 4.302 0,06 0,12 4.872 0,06 0,12

2008 2010 2018
Intensiteiten en fracties met ontwikkeling

3.3.2 Weg- en omgevingskenmerken

Naast verkeersgegevens zijn weg- en omgevingskenmerken relevant bij het uitvoeren van
een berekening. De voor Pluim Snelweg relevante gegevens staan hier onder kort
toegelicht.

Weghoogte
Voor het gehele traject is voor ieder wegvak de hoogte ten opzichte van het maaiveld
bepaald. Voor het bepalen van de weghoogten zijn de voorschriften met betrekking tot
het omgaan met verhoogde en verdiepte ligging uit de Handleiding Pluim Snelweg (2008)
toegepast.

Schermgegevens
Langs de onderzochte wegen zijn geen geluidschermen aanwezig. Ook in de zichtjaren
2010 en 2018 zijn geen geluidschermen voorzien.

3.3.3 Algemene parameters

Emissiefactoren
In deze studie is voor NO2 en PM10 gebruik gemaakt van emissiefactoren die het MNP op
basis van het BGE (Beleid Global Economy) scenario (april 2008) heeft afgeleid. De set
emissiefactoren bestaat uit emissiefactoren voor combinaties van verschillende
rijsnelheden en voertuigcategorieën (licht, middelzwaar en zwaar verkeer). Deze
emissiefactoren zijn aan Pluim Snelweg 1.3 2008 toegevoegd bij de laatste update (april
2008) van dit programma.
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Meteorologische gegevens
Voorheen diende in het kader van de meteorologische input in Pluim Snelweg altijd een
keuze gemaakt te worden uit twee meteostations: Schiphol en Eindhoven. Deze twee
worden representatief geacht voor alle locaties in Nederland. Voor grofweg het noorden
en het westen van het land wordt het meteostation Schiphol aanbevolen en voor het
zuiden en oosten het station Eindhoven. Op het grensgebied moest dan een keus
gemaakt worden tussen deze twee.

Deze tweedeling leidt echter tot discontinuïteit van berekende concentraties. In het
nieuwe model Pluim Snelweg 1.3 (2008) is dit ondervangen door gebruik te maken van
een interpolatiemethode tussen de twee stations. Daarbij zijn de parameters die het
belangrijkst worden geacht in de meteostatistiek, te weten de windsnelheid en de
frequentie van optreden van windrichtingen, geïnterpoleerd. De overige parameters
worden niet geïnterpoleerd; daarvoor blijft de keuze tussen Schiphol en Eindhoven
gehandhaafd. Interpoleren zou de statistiek immers meer naar de gemiddelde waarde
trekken. Dit betekent dat wanneer een locatie dichter bij Schiphol is gelegen dan
Eindhoven, Schiphol wordt geselecteerd voor de parameters neerslag, straling, bewolking
en temperatuur, anders wordt Eindhoven geselecteerd. Voor locaties die precies op deze
lijn zijn gelegen geldt station Schiphol.

Achtergrondconcentraties
In maart 2008 heeft het MNP emissiefactoren en achtergrondconcentraties behorende bij

het BGE-scenario openbaar gemaakt. De NO2- en PM10-achtergrondconcentraties ten

behoeve van deze studie worden ontleend aan het BGE-scenario (maart 2008). In dit
onderzoek is uitgegaan van deze achtergrondconcentraties die verwerkt zijn in Pluim
Snelweg 1.3 2008.

Ruwheidsklasse
De ruwheidsklasse is vastgesteld aan de hand van de ruwheidslengtes, gegeven in de
ruwheidskaart van het KNMI.

Tabel 3.3: Overzicht ruwheidsklassen (bron: Uitvoeringsprotocol luchtkwaliteitstudies rondom snelwegen met
het TNO verspreidingsmodel)

Ruwheids-
klasse

Ruwheids-
lengte (meter)

Beschrijving

1 0,03 Vlak land met alleen oppervlakkige begroeiing (gras) en soms geringe
obstakels.

2 0,1 Bouwland met regelmatig laag gewas, of weideland met sloten die
minder dan 20 slootbreedten van elkaar liggen. Verspreide obstakels
kunnen voorkomen op onderlinge afstanden van minstens 20 x hun
eigen hoogten.

3 0,25 Bouwland met afwisselend hoge en lage gewassen. Grote obstakels
met onderlinge afstanden van omstreeks 15 x hun hoogte.

4 1,0 Bodem regelmatig en volledig bedekt met vrije obstakels, met
tussengelegen ruimten niet groter dan een paar obstakelhoogten.
Bijvoorbeeld grote bossen, laagbouw in dorpen en kleine steden. De
gemiddelde gebouwhoogte is maximaal 10 meter.

Volgens de ruwheidskaart van het KNMI geldt voor het studiegebied een ruwheid
variërend tussen de 0,08 en 0,71 meter, dus ruwheidsfactor 1-3. Bij wegvlakken waarvan
delen in verschillende ruwheidslengtes vallen is uitgegaan van de worst case benadering.
Dit houd in dat de laagste waarde is gehanteerd. Bij een lage ruwheidsklasse worden de
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emissies van de voertuigen minder goed verdund en zijn er zodoende hogere
concentraties te verwachten.

3.3.4 Werkwijze

Voor het bepalen van de luchtkwaliteit langs de onderzochte wegen zijn op 17 strategisch
gekozen locaties de heersende concentraties stikstofdioxide en fijn stof berekend. Deze
locaties zijn schematisch weergegeven in figuur 3.2. De rekenpunten liggen op 5 meter
van de wegrand in het geval van NO2 en 10 meter in het geval van PM10. De letters komen
overeen met de letters in de resultatentabel. Rekenpunt c is gesitueerd bij de ingang van
het plangebied.

Figuur 3.2: Rekenpunten

ingang
plangebied
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4 Resultaten

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de berekeningen met Pluim Snelweg 1.3
uiteengezet.

4.1 Jaargemiddelde concentraties

In tabel 4.1 zijn voor elk jaar de hoogst gebruikte achtergrondconcentraties weergegeven.

Tabel 4.1: In de berekening gebruikte achtergrondconcentraties NO2 en PM10

Jaar NO2 PM10

2008 17,0 23,8
2010 15,9 23,1
1018 12,3 21,8

Achtergrondconcentraties

In tabel 4.2 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties van NO2 en PM10

weergegeven voor de jaren 2008, 2010 en 2018. In de resultaten is onderscheid gemaakt
tussen de autonome situatie (AO) en de situatie inclusief de gerealiseerde plannen
(ONTW).

Jaargemiddelde concentratie NO2

In de plansituatie bedraagt de hoogste jaargemiddelde concentratie NO2 28.7 µg/m3 in
2008. In 2010 en 2018 is dit respectievelijk 27.5 µg/m3 en 24.8 µg/m3.

Jaargemiddelde concentratie PM10

In de plansituatie bedraagt de hoogste jaargemiddelde concentratie PM10 21.3 µg/m3 in
2008. In 2010 en 2018 is dit respectievelijk 20.6 µg/m3 en 19.0 µg/m3. Alle waarden zijn
weergegeven inclusief de zeezoutaftrek van 4 µg/m3.

Tabel 4.2: Berekende jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 (incl. zeezoutcorrectie).

Rekenpunt NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10

a 15,7 18,8 15,7 18,8 15.2 18,2 15.2 18,2 13.0 17,0 13.1 17,0
a' 15,8 18,8 15,8 18,8 15.3 18,2 15.3 18,2 13.3 17,0 13.3 17,0
b 15,6 19,1 15,6 19,1 15.1 18,5 15.1 18,5 12.8 17,3 12.8 17,3
b' 15,8 19,2 15,8 19,2 15.3 18,6 15.3 18,6 13.0 17,3 13.1 17,3
c 16,0 19,5 16,0 19,6 15.3 18,9 15.4 18,9 12.9 17,6 13.0 17,6
c' 16,2 19,6 16,2 19,6 15.6 19,0 15.6 19,0 13.1 17,6 13.2 17,6
d 20,9 20,3 21,1 20,4 19.8 19,7 20.0 19,7 17.0 18,3 17.2 18,3
d' 21,3 20,4 21,6 20,4 20.3 19,7 20.5 19,8 17.3 18,3 17.6 18,3
e 21,1 20,2 21,4 20,2 19.9 19,6 20.1 19,6 16.5 18,2 16.8 18,2
e' 21,7 20,3 22,1 20,3 20.5 19,6 20.8 19,7 17.0 18,2 17.3 18,3
f 17,1 19,6 17,4 19,7 16.2 19,0 16.4 19,0 13.4 17,7 13.6 17,7
f' 17,5 19,7 17,8 19,7 16.6 19,0 16.9 19,1 13.6 17,7 13.9 17,7
g 16,6 19,6 16,8 19,6 15.8 19,0 16.0 19,0 13.1 17,7 13.2 17,7
g' 17,1 19,6 17,4 19,7 16.3 19,0 16.5 19,0 13.3 17,7 13.6 17,7
h 22,9 19,8 23,2 19,8 21.6 19,2 21.8 19,2 18.7 17,8 18.9 17,9
h' 22,7 19,9 23,0 19,9 21.6 19,3 21.8 19,3 19.3 17,9 19.5 18,0
i 22,9 20,2 23,1 20,3 21.6 19,6 21.8 19,6 18.7 18,2 18.9 18,2
i' 23,4 20,4 23,7 20,4 22.3 19,7 22.5 19,8 19.8 18,3 20.1 18,3
j 23,5 20,5 23,7 20,6 22.2 19,9 22.4 19,9 19.1 18,4 19.3 18,4
j' 24,3 20,7 24,6 20,7 23.1 20,0 23.4 20,1 20.7 18,6 20.9 18,6
k 25,2 20,7 25,5 20,7 23.9 20,1 24.1 20,1 20.8 18,6 21.1 18,6
k' 25,1 20,8 25,4 20,9 23.9 20,2 24.2 20,2 21.4 18,6 21.6 18,7
l 26,8 20,9 27,0 21,0 25.2 20,3 25.4 20,3 22.7 18,7 23.0 18,7
l' 26,4 21,1 26,7 21,1 25.0 20,4 25.2 20,5 23.2 18,8 23.5 18,8
m 27,8 21,0 28,0 21,0 26.2 20,2 26.4 20,3 22.8 18,7 23.1 18,8
m' 27,1 21,1 27,3 21,1 25.7 20,4 25.9 20,4 23.3 18,9 23.6 18,9
n 28,3 21,3 28,7 21,3 27.2 20,6 27.5 20,6 24.4 18,9 24.8 19,0
o 27,4 21,0 27,8 21,1 26.1 20,4 26.4 20,4 23.0 18,8 23.3 18,8
p 26,0 20,9 26,4 21,0 24.8 20,2 25.0 20,3 21.7 18,7 22.0 18,7
q 25,7 21,0 26,0 21,1 24.6 20,3 24.9 20,4 22.3 18,7 22.6 18,8

Berekende concentraties inc. zeezoutcorrectie
2008 AO 2008 ONTW 2010 AO 2010 ONTW 2018 AO 2018 ONTW
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4.2 Uurgemiddelde concentratie NO2 en 24-uursgemiddelde concentratie PM10

Uurgemiddelde concentratie NO2

Per jaar mag gedurende 18 uren de uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m3 worden
overschreden. In de praktijk blijkt dat de kans dat het aantal overschrijdingen meer dan
18 bedraagt zeer klein is. Uit analyses van TNO kan worden geconcludeerd dat meer dan
18 overschrijdingen van de uurnorm statistisch plaatsvinden bij een jaargemiddelde NO2-
concentratie van 82 µg/m3 of hoger.
Langs de onderzochte wegen is de hoogst berekende jaargemiddelde NO2 concentratie
28.7 µg/m3. Hieruit kan worden geconcludeerd dat overschrijding van de uurgemiddelde
norm in de onderzochte jaren niet voor zal komen.

Aantal overschrijdingen 24-uursgemiddelde concentratie PM10

In tabel 4.2 zijn alleen de jaargemiddelde concentraties PM10 weergegeven. Echter het
aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde PM10-concentraties (de dagnorm3)
wordt afgeleid van dit jaargemiddelde. Door TNO en het RIVM is berekend dat er geen
overschrijdingen optreden bij een jaargemiddelde concentratie PM10 van 32,5 µg/m3 en
lager (inclusief zeezoutcorrectie4). De hoogst berekende (ongecorrigeerde)
jaargemiddelde concentratie PM10 bedraagt 25.3 µg/m3. Hierdoor kan geconcludeerd
worden dat er geen overschrijdingen van het 24-uursgemiddelde PM10 plaats zullen
vinden, gezien het feit er geen concentraties berekend zijn die groter zijn dan 32,5 µg/m3.

3 Het toetsen van de dagnorm komt neer op het bepalen van het aantal dagen in een jaar waarop de 24-
uurgemiddelde PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m3 is.

4 De invloed van de in de buitenlucht aanwezige concentratie zeezout op het aantal dagen waarop de
concentratie van PM10 de waarde van 50 µg/m3 overschrijdt, is voor heel Nederland nagenoeg gelijk. Uitgaande
van de niet voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10), wordt een voor zeezout
gecorrigeerde 24-uurgemiddelde concentratie verkregen door het op de gebruikelijke wijze bepaalde aantal
overschrijdingsdagen met 6 te verminderen. Praktisch komt het er op neer dat voor 41 (35 + 6)
overschrijdingsdagen de jaargemiddelde zeezoutgecorrigeerde jaargemiddelde PM10-concentratie 32,5 µg/m3

is.
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5 Conclusie

In dit hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd die volgen uit de resultaten van het
Pluim Snelwegonderzoek.

NO2

De grenswaarde voor het maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de
uurgemiddelde concentratie NO2 uit Bijlage 2 van de Wet milieubeheer wordt op de
berekende afstanden niet overschreden. Ook de grenswaarde voor de jaargemiddelde
concentratie wordt op de berekende afstanden niet overschreden.

PM10

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie voor PM10 wordt op de berekende
afstanden in geen van de scenario's overschreden.

De grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie van PM10 wordt op de
berekende afstanden in geen van de scenario's vaker dan 35 maal per jaar overschreden.

Conclusie
De realisatie van 'Roggebotstaete' heeft geen overschrijding van de grenswaarden, zoals
gesteld in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer, tot gevolg. Er wordt voldaan aan de eisen
zoals gesteld in Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen. De luchtkwaliteit vormt derhalve geen
belemmering voor de realisatie van 'Roggebotstaete'.
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Referenties

• Wet milieubeheer, Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen ("Wet luchtkwaliteit"), inwerkingtreding
op 15 november 2007

• Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, inwerkingtreding op 15 november 2007
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Staatscourant nr. 220)
• TNO, "Handleiding Pluim Snelweg; Behorende bij versie 1.3", 31 maart 2008
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Memo

betreft
Expertscan externe veiligheid, landgoed Roggebotstaete te Dronten

memonr. 2008.8
aan stichting De Voorde
van K. Bende

K. Calmes
projectnummer 181705
datum 2 september 2008

Externe veiligheid Landgoed Roggebotstaete
Voor de locatie Roggebotstaete te Dronten is gekeken naar het aspect externe veiligheid,
gebruikmakend van beschikbare informatie (risicokaart, Gasunie, etc.) en eigen expertise.

Figuur 1: Plangebied Roggebotstaete, Dronten. Rode kader: plangebied, blauwe kader: bouwvlak, gebied waarin
bebouwing geprojecteerd is.

Inrichtingen:
§ Rijkswaterstaat

Op een afstand van circa 1100 meter bevindt zich een inrichting van Rijkswaterstaat.
(Drontmeerdijk 1, Dronten). Binnen deze inrichting mag maximaal 5 m3 Propaan
opgeslagen worden. De afstand tot de planlocatie is dermate groot dat wordt aangenomen
dat deze inrichting geen belemmering vormt voor de ontwikkeling.

§ M. Slootweg
Op circa 2000 meter van het plangebied bevindt zich de inrichting M. Slootweg (Reveweg
10, Dronten). Binnen deze inrichting wordt Propaan opgeslagen. De afstand tot de
planlocatie is dermate groot dat wordt aangenomen dat deze inrichting geen belemmering
vormt voor de ontwikkeling.

Transportroutes:
§ Weg: volgens tellingen van RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart vindt er transport plaats van

LF1 en LF2 over de N307. De effectafstand van LF1 en LF2 transport over de weg is 30 meter.
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Het plangebied ligt op circa 780 meter van de N307. Daarmee valt het plangebied ruim
buiten het invloedgebied van de N307. Het transport van gevaarlijke stoffen over deze weg
vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

§ Spoor: in de nabijheid van het plangebied bevinden zich momenteel geen spoorlijnen
waarover gevaarlijke stoffen vervoerd worden. In 2012 zal de zogenaamde Hanzelijn
gerealiseerd worden. Deze tweesporige spoorlijn is op circa 3000 meter van het plangebied
geprojecteerd. De Hanzelijn zal worden gebruikt voor transporten met gevaarlijke stoffen. In
het kader van het Tracébesluit is voor de Hanzelijn berekend dat de 10-6-contour van het
plaatsgebonden risico (PR) is gelegen op maximaal 22 meter uit het hart van de spoorbaan
(na toepassing van reducerende maatregelen c.q. gebruiksregels). De PR-contour reikt niet
tot in het plangebied van plan De Voorde en vormt dus geen belemmering. Ook het
groepsrisico (GR) blijft ver onder de oriënterende waarde. In het Tracébesluit wordt vermeld
dat er geen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van het GR getroffen hoeven te worden.
Geconcludeerd kan worden dat deze transportader in de toekomst geen belemmering zal
vormen voor de voorgenomen ontwikkeling.

§ Water: in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen hoofdvaarwegen waarover
gevaarlijke stoffen vervoerd worden.

Buisleidingen:
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen hogedruk aardgastransportleidingen.
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1 Inleiding

In opdracht van de Ontwikkelingscombinatie Roggebotstaete is in de periode juni-juli
2002 door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in samenwerking met het archeologisch
adviesbureau Archeosupport B.V. een verkennende archeologische inventarisatie
uitgevoerd op een terrein op het Roggebotzand in Oostelijk Flevoland nabij Kampen.
Na een eerste beoordeling van het conceptrapport door de Provinciaal Archeoloog zijn in
de periode september oktober 2002 aanvullende werkzaamheden verricht.

Het onderzoeksgebied, gelegen in de gemeente Dronten ca. 8 km ten westen van Kampen,
omvat ca. 104 hectare en betreft een voormalige boomkwekerij.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is het voornemen tot het inrichten van de
percelen N73 t/m N75 tot landgoed met bos, waarin enkele waterpartijen en een drietal
villa s zijn geprojecteerd De provincie heeft als reactie op het gewijzigde bestemmings-
plan aangegeven dat hierin ook aandacht dient te worden besteed aan de archeologische
waarden.

In het kader van de aanleg van het landgoed is advies ingewonnen bij de provinciaal
archeoloog van Flevoland.
Deze gaf aan dat de archeologische waarden van het gebied nog niet in kaart zijn
gebracht en dat verkennend archeologisch onderzoek diende te worden uitgevoerd met
als doel het in kaart brengen van de bodemsamenstelling. De vragen van de provinciaal
archeoloog waren de volgende:
- Welke bodemlagen komen er voor, hoe zijn die samengesteld;
- Hoe ziet de top van het Pleistocene zand eruit, welke bodemhorizonten zitten erin;
- Welke archeologische indicatoren komen er per horizont voor;
- In hoeverre is de bodem verstoord.

Na bestudering van het eerste conceptrapport, met hierin de resultaten van het
verkennend archeologisch onderzoek, heeft de de Provinciaal Archeoloog vast gesteld dat
zich ter plaatse van de toekomstige huisplaatsen intacte en goed geconserveerde archeo-
logische waarden kunnen bevinden. Voor de genoemde huisplaatsen dient een
aanvullende archeologische inventarisatie te worden uitgevoerd. In overleg zijn
vervolgens de volgende randvoorwaarden vastgesteld:
- Voor de uitvoering van het AAI kan worden volstaan met de voor het verkennend

onderzoek opgestelde Programma van Eisen (PvE);
- In plaats van het verrichten van boringen in een raster van 25 x 25 m mag, gezien de

terreinomstandigheden, de diepte van het Pleistocene maaiveld en de snelheid
waarmee moet worden gehandeld, worden volstaan met het uitvoeren van de
boringen op de raai 50 m ten noordwesten van de raai A-A en de hiertussen liggende
boringen op de snijpunten tussen de diagonalen binnen het 50x50 vierkant (totaal ca.
13 boringen);

- De resultaten worden verwerkt in het bestaande conceptrapport van het verkennend
onderzoek tot een tweede conceptrapport.

Het onderzoek is voor zover mogelijk uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie, waarbij alleen onderzoek is verricht daar waar de bodem door graaf- dan wel
heiwerkzaamheden zal wordt verstoord.
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2 Geïnventariseerde gegevens

2.1 Terreinsituatie

Het terrein (groot ca. 104 ha.) bevindt zich op het Roggebotzand in Oostelijk Flevoland,
gemeente Dronten circa 8 km ten westen van Kampen. Ten opzichte van het Rijks
Driehoek stelsel ligt het gebied tussen de coördinaten 184760,508010; 185370,508450;
185300,507450 en 185760,507900 (kaartblad 21C). De ligging is weergegeven op
tekening 108037-O1. Het betreft de percelen N73 75.
Het Roggebotzand zelf is grotendeels bebost. Het gebied wordt aan de noord en de
oostkant begrensd door de Vossemeerdijk, aan de westzijde door de Roggebottocht en
aan de zuidzijde door de Hanzeweg. Aan de noordzijde van het gebied bevindt zich het
Ketelmeer welke overgaat in het ten oosten gelegen Vossemeer.
In de huidige situatie (juli 2002) is men bezig met het bouwrijp maken van de
woonpercelen (ophogen tot 1,5 boven maaiveld) en het inrichten van het landgoed.
Hiervoor bevond zich vanaf enkele jaren na de drooglegging in 1957 van de polder ter
plaatse van het onderzoeksgebied een boomkwekerij.

2.2 Bodemopbouw

Het Roggebotzand is een voormalige zandbank aan de monding van de IJssel. Het
maaiveld bevindt zich globaal op NAP -0,75 m.
De grond ter plaatse bestaat volgen de bodemkaart van Nederland uit kalkhoudende
vlakvaaggronden, (code Zn50A). Deze bodem bestaat tot circa 80 cm uit matig fijne
zanden op tot 1,2 m -mv. (maximale boordiepte STIBOKA) een lichte, overgaand in een
zware zavel.
In een schematisch profiel (Ente, Koning & Koopstra (1986)) opgenomen iets ten noorden
van het onderzoeksgebied wordt de bodemopbouw verder omschreven. Het
bovenliggende pakket wordt hierin beschreven als een tot 3,5 m - NAP matig fijn kalkrijk
zandpakket.
Dit rivierzand is vanaf ca. 1000 AD door de IJssel in een onderwaterdelta afgezet en staat
bekend onder de noemer Ramspolzand. Binnen het onderzoeksgebied dateren de
afzettingen van Ramspolzand vanaf ca. 1500 tot 1950 AD. In het zand zijn plaatselijk ook
kleilaagjes aanwezig.

Tussen circa 3,5 en 4,5 m NAP zijn oudere Almere-afzettingen in de vorm van zavel
aanwezig. Het onderste deel hiervan is humeus. De datering ligt tussen ca. 4300 en 2800
v. Chr. (zoetwater-Unioklei, Calais-II en III afzettingen) en tussen 2000 en 1200 v. Chr.
(zoutwater-Cardiumklei, Calais-IV).
Tussen 4,5 en 5,0 m NAP bevindt zich een laag Basisveen met vanaf 5,0 m NAP het
Pleistocene zand.
Voor het gebied langs de dijk met het Vossemeer is grondwatertrap III* (gemiddelde GHG
< 40, gemiddelde GLG 80 120 cm mv.) aangegeven waarbij wordt opgemerkt dat hier
plaatselijk kwel voorkomt. In zuidwestelijke richting gaat dit over in grondwatertrap  en
IV* (gemiddelde GHG < 40, gemiddelde GLG 80 120 cm mv.) aangegeven. Deze
gegevens zijn gebaseerd op opnamen uit de periode 1969-1978. Het is niet bekend in
hoeverre deze in 2002 nog overeenkomen met de werkelijke situatie.
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2.3 Archeologische verwachting

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) betreft het een gebied met
een lage verwachting ten aanzien van archeologische sporen (gebaseerd op Pleistocene
ondergrond). Deze lage verwachting is mede het gevolg van het gebrek aan
bodemgegevens veroorzaakt door het dikke pakket Ramspolzand.
Verder zijn op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) tussen de 500 en 1.200 m te
westen van het gebied, buiten het Roggebotzand enkele scheepswrakken aangegeven.
Deze gebieden zijn van hoge tot zeer hoge archeologische waarde. (zie tekening 118073-
AW).
De landelijke archeologische database van de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) geeft voor het
onderzoeksgebied zelf geen waarnemingen.
Wel zijn er enkele verspreide vondsten bekend uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
op de aangrenzende kavels op het Roggebotzand. Deze vondsten liggen op de rand van
de voormalige zandbank in de brandingszone, de zogenaamde Karperruggen.
De nummers uit ARCHIS en de AMK zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 2.1: Overzicht nummers uit AMK en ARCHIS in omgeving

Kavel AMK-nummer ARCHIS-nummer Opmerking

N6 12520 Scheepswrak 27
N10 12521 Scheepswrak 34
N11 12522 Scheepswrak 35
L 85 12523 Scheepswrak 37
L 79 12524 Scheepswrak 40
N 45 12525 Scheepswrak 36
N 50 30081 Vondst Late Middeleuwen
N 95 30082 Vondst Nieuwe Tijd

Op ongeveer 16 km ten noordwesten van de onderzoekslocatie ligt een belangrijk
archeologisch complex bij Swifterbant (ARCHISnr. 300501). Hier zijn tussen 1971 en
1979 uitgebreid boringen, verkenningen en opgravingen verricht door het Biologisch
Archeologisch Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Hier liggen nederzettingsresten en begraafplaatsen uit Mesolithicum en (vroeg)
Neolithicum op Pleistocene rivierduinen en op de oeverwallen van Holocene rivierlopen.
Plaatselijk liggen de opduikingen niet dieper dan circa 1 m -mv. In de omgeving van
Kampen (8 km ten oosten) en rond Schokland (8 km ten noorden) zijn eveneens oude
rivierduinen aangetoond met oude bewoningsresten. Het gaat hier om steile, zeer lokale
opduikingen die bij ondiepe en grootschalige bodemkarteringen kunnen worden gemist.

2.4 Verstoringen

Het gebied is vrijwel vanaf de drooglegging van de polder (1957) is gebruik geweest als
boomkwekerij. Volgens de eigenaar is de grond iedere keer voor de aanleg van een
nieuwe gang bomen tot ca 0,8 m -mv. doorgespit.
De voorgenomen verstoringen verschillen voor de verschillende onderdelen van het
toekomstige landgoed. In onderstaande tabel zijn de verwachte verstoringen per te
onderscheiden onderdeel weer gegeven.
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Tabel 2.2: Verstoringen per onderdeel

Onderdeel Verstoring Diepte (m -mv.)

Toekomstige bosaanleg Wortelzone Afh. van boomsoort
Toekomstige infrastructuur Uitgraven cunet/aanleg puinverharding 0,3 - 0,5
Toekomstige waterpartijen Uitgraven vijver 1,0 - 3,0
Toekomstige huisplaatsen Ophoging erven +1,5 - 0,0
Toekomstige gebouwen Plaatsen heipalen 1,0 - 16

Op basis van bovenstaande gegevens is de onderzoeksopzet bepaald waarbij rekening is
gehouden met de terreinsituatie, bodemopbouw, archeologische verwachting en de
maximale verstoring.
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3 Onderzoeksopzet

Voor het bepalen van de onderzoeksopzet is overleg gepleegd met bevoegd gezag in
deze, de provinciaal archeoloog (PA) van Flevoland drs. A. Kerkhoven. Deze gaf aan dat de
archeologische waarden van het gebied nog niet in kaart zijn gebracht en dat verkennend
archeologisch onderzoek diende te worden uitgevoerd met als doel het in kaart brengen
van de bodemsamenstelling. Meer gedetailleerd werd gevraagd:
- Welke bodemlagen komen er voor, hoe zijn die samengesteld;
- Hoe ziet de top van het Pleistocene zand eruit, welke bodemhorizonten zitten erin;
- Welke archeologische indicatoren komen er per horizont voor;
- In hoeverre is de bodem verstoord.

Het onderzoek is, zover mogelijk, uitgevoerd conform de voorschriften uit de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (versie 2; oktober 2001). De hierin gestelde
voorwaarden ten aanzien van de inzet van een senior-archeoloog is verzorgd door drs. Y.
Dijkstra van Archeosupport B.V. De veldwerkzaamheden voor het verkennend onderzoek
zijn verzorgd door ing. D. la Fèber en E. Haaijer van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. De
rapportage is opgesteld door D. la Fèber en Y. Dijkstra. De werkzaamheden voor het
aanvullend onderzoek zijn verricht door drs. M. Marinelli (Oranjewoud) en ing. D. la Fèber.
De aanvullende rapportage is verzorgd door D. la Fèber.

3.1 Programma van Eisen

Op basis van de door de provinciaal archeoloog aangegeven vraagstelling is,
voorafgaand aan het verkennend veldonderzoek door een senior-archeoloog, een
Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Het PvE is opgenomen als bijlage 1. De voor het
onderzoek relevante uitwerking is in onderstaande paragrafen opgenomen. De aanvul-
lende archeologische inventarisatie is uitgevoerd onder hetzelfde PvE.

3.1.1 Vraagstelling verkennend onderzoek

De globale inhoudelijke opdracht is als volgt nader uitgewerkt.

a) Welke lagen zijn aanwezig en wat is hun aard en datering?
b) Is de top van de resp. lagen ongestoord of geërodeerd?
c) Is het sediment afgezet onder zoute of zoete omstandigheden?
d) Hoe dik is het afdekkende Ramspolzand hier precies?
e) Is er sediment uit de Swifterbant-periode aanwezig?
f) Zijn er in dit verband bewoonbare oude maaivelden aan te wijzen?
g) Wat is de aard van de evt. humeuze lagen in de Almere-afzettingen?
h) Indien aanwezig, is het onderliggende veen nog in situ of verslagen?
i) Waar bevindt zich de top van het vaste Pleistocene zand?
j) Zijn hierin plaatselijke opduikingen aanwezig?
k) Is deze top geërodeerd of nog intact?
l) Is er bij een intact profiel in het dekzand sprake van podzolvorming, zo ja, hoe zwaar

is deze bodemvorming dan?
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m) Zijn er archeologische indicatoren aanwezig in de onderscheiden lagen? Zo ja, wat is
de aard van deze indicatoren en wat is de globale datering?

n) Hoe is de conserveringstoestand van organische materialen in de verschillende lagen
(visueel, grondwaterstand, kalkrijkdom)?

3.1.2 Operationalisering vraagstelling

De nadruk ligt bij dit onderzoek op archeologische indicatoren op grotere diepte in een
gebied waarover nog geen gegevens beschikbaar zijn. De onderzoeksmethode moet zo
weinig mogelijk schade aan eventueel aanwezig bodemarchief toebrengen. Daarom dient
in eerste instantie een booronderzoek uitgevoerd te worden.
De in overleg met de PA vastgestelde beperking van het onderzoeksgebied tot de plaatsen
waar heipalen geplaatst dan wel waterpartijen zullen worden gegraven, leidt ertoe dat er
slechts enkele raaien haaks op de Vossemeerdijk ter plaatse van de geplande
bouwlocaties en vijvers worden gezet. De onderlinge boorafstand dient ten hoogste 50 m
te bedragen. Het product bestaat uit een boorpuntenkaart en een geologisch /
archeologisch profiel.
In deze opzet is het niet mogelijk een vlakdekkende kaart van het hele landgoed te
maken.
Het boorgrid dient echter wel zo te worden geprojecteerd dat aanvulling of nadere
verdichting van het boorgrid met behoud van een regelmatige spreiding nadien altijd
mogelijk blijft.

Ten behoeve van toekomstige waardestelling worden geologische en bodemkundige
opbouw van het profiel in combinatie met archeologische indicatoren en hun
conserveringstoestand geregistreerd. X, Y en Z coördinaten van de boorpunten dienen in
RD en NAP te worden vastgelegd.

Speciale aandacht bij het booronderzoek is nodig op de volgende punten:

Vragen b, h, k:
Erosie van lagen dient de aard van de laagovergangen te worden geregistreerd. Scherp of
geleidelijk (met evt. bodemvorming)? Veenbrokken. Afgetopte podzol.

Vraag c:
Is op basis van schelpinhoud ook hier een onderscheid tussen Unio- en Cardiumklei te
maken? Zout, zoet, brak.

Vragen e, f, m:
Voor archeologische indicatoren dient het opgeboorde sediment op relevante plaatsen
binnen het bodemprofiel nauwkeurig ter plaatse te worden gescand of gezeefd. Eventueel
worden monsters meegenomen om elders onder gecontroleerde omstandigheden te
zeven en te determineren.

Er hoeft in dit stadium geen gebruik te worden gemaakt van specialistisch onderzoek ten
behoeve van de waardestelling, zoals een botanische .

De opdracht omvat geen selectie-advies of waardestelling, omdat de hiervoor benodigde
informatie nog ontbreekt.
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3.1.3 Aanvullende ArcheologischeInventarisatie

Voor de aanvullende inventarisatie is het accent verschoven naar de vraagstellingen i) tot
en met n) uit het voor het verkennend onderzoek opgestelde Programma van Eisen, met
nadruk op de vraag of archeologische indicatoren aanwezig in het Pleistocene maaiveld.

3.2 Plan van Aanpak

3.2.1 Veldinstructie

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden van het verkennend onderzoek is door de
seniorarcheoloog een veldinstructie op locatie verzorgd waarbij de vraagstellingen uit het
PvE onder de aandacht zijn gebracht.

3.2.2 Onderzoeksprogramma

Voor het verkennend booronderzoek is op het onderzoeksgebied grafisch een grid van 50
x 50 m geprojecteerd. Uit de snijpunten welke binnen de verschillende deellocaties vallen
is een selectie gemaakt voor het bepalen van geschikte boorlocaties en de boordiepte. In
onderstaande tabel is het aantal boringen per onderdeel weergegeven.
In plaats van het, voor het aanvullend onderzoek, verrichten van boringen in een raster
van 25 x 25 m is volstaan met het uitvoeren van de boringen 50 m ten noordwesten van
de de eerste reeks boringen ter plaatse van de huisplaats en de hiertussen liggende
boringen op de snijpunten tussen de diagonalen binnen het 50x50 vierkant.

Tabel 3.1: Aantal boringen per onderdeel

Onderdeel Verstoring Diepte
(m -mv.)

Onderzoek Aantal
Boringen

VO

Aantal
Boringen

AO

Bosaanleg Wortelzone Afh. van
boomsoort

Niet noodzakelijk geacht 0 0

Infrastructuur Uitgraven cunet 0,3 - 0,5 Niet noodzakelijk geacht 0 0
Waterpartijen Uitgraven vijver 1,0 - 3,0 Boringen tot max. verstoring of 0,5 m in Pleistoceen 11 0
Huisplaatsen Ophoging 1,5 - 0,0 Geen aanvullend onderzoek noodzakelijk geacht 0 0
Gebouwen Plaatsen heipalen 1,0 - 16 Booronderzoek tot 0,5 m in Pleistoceen 8 13

De boringen zijn zo gekozen dat er globaal twee NO-ZW raaien en één NW-ZO raai met
boringen tot in het Pleistocene dekzand zijn ontstaan.
De boringen zijn verricht met een 10 cm edelmanboor waarvan 25 tot een diepte van circa
0,5 m in de Pleistocene ondergrond. Daar waar het door het toestromen van grondwater
met zand niet mogelijk was te boren is gebruik gemaakt van een ombuizing en een puls.
Indien weer vastere grond werd aangetroffen is de boring door de mantelbuis doorgezet
m.b.v. een 7 cm  edelmanboor. Indien hieronder weer losse vervloeiende grond
aangetroffen is de boring met behulp van een zuigerboor zo diep mogelijk doorgezet om
te trachten de bovenkant en de aard van het Pleistocene dekzand te achterhalen.
Ter plaatse van de gebieden waar de bodem niet tot in het Pleistocene dekzand wordt
verstoord zijn zeven boringen doorgezet tot 0,5 m beneden de door de opdrachtgever
aangegeven verstoring. Dit betreft met name de boringen aan de randen van de vijvers.
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Ter plaatse van de toekomstige huisplaatsen is tussen 0,5 en 1,4 m-mv. een laag hout-
afval opgebracht. Deze is voor de boringen 4, 5 en 23 t/m 32 machinaal verwijderd tot op
het oorspronkelijk maaiveld. Deze laag is ter plaatse van boring 6 en 7 doorboord en
boring 8 is verplaatst tot buiten het gebied waar dit materiaal is gestort.

Bij het opstellen van de profielbeschrijvingen is gelet op het voorkomen van archeologi-
sche indicatoren als aardewerk- en vuursteenfragmenten, houtskool, bot etc. en verder is
gelet op verkleuringen (fosfaat) en bodemlagen welke kunnen duiden op een toegankelijk
maaiveld (podzol / veraarde veenlagen). In kleiige lagen is specifiek gelet op het voor-
komen van schelpen. Indien mogelijk zijn deze bemonsterd voor eventuele analyse.
Het opgeboorde Pleistocene maaiveld bestaande uit humeuze zandgrond en uitspoelings-
laag is in het veld verzameld (MA = Monster Algemeen, zie bijlage 2) op kantoor gedroogd
waarna deze eerst is gezeefd over een 5 mm zeef. Voor het aanvullend onderzoek zijn de
nieuw verzamelde monsters en de eerder in het verkennend onderzoek verzamelde
grondmonsters gezeefd over een 2mm zeef.

Van de boringen zijn digitale profielbeschrijving opgesteld volgens de NEN 5140, aan-
gevuld met de genoemde archeologische kenmerken. De boringen zijn ingelezen in het
computerprogramma Boormanager 4 voor verdere verwerking. De profielbeschrijvingen
zijn weergegeven in bijlage 2.
De boringen zijn van te voren op tekening aangegeven en zijn de (X,Y) coördinaten ten
opzichte van het RD-stelsel bepaald. In het veld is m.b.v. DGPS de locatie uitgezet.

De hoogte (Z-positie) is ingemeten t.o.v. NAP De boorpuntgegevens zijn opgenomen in
bijlage 3.

Bij de veldwerkzaamheden voor het booronderzoek is gelet op in het veld zichtbare
terreinkenmerken als verhogingen en verkleuringen en is gelet op vondsten welke en
sporen die zich ten tijde van het onderzoek zichtbaar aan het oppervlak bevinden. Hierbij
is gekeken in slootkanten, molshopen en open akkerland.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (VS03).

3.2.3 Veiligheid

De veldwerkzaam zijn uitgevoerd volgen het Oranjewoud veiligheidszorgsysteem
gebaseerd op de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA **) zoals verwoord in het interne
veiligheidsinstructieboek Veilig werken , het Handboek Veldwerk en de SIKB
protocollen. Bij bijzonder lokale aspecten wordt door Oranjewoud een aanvullend
Veiligheid- en gezondheidsplan opgesteld.
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4 Resultaten

4.1 Bodemopbouw

De profielbeschrijvingen van de boringen zijn grafisch weergegeven in bijlage 2. Plaats
van de boringen is aangegeven op tekening 188073-S1. Van de verschillende boringen
welke zijn doorgezet tot in het Pleistocene dekzand zijn drie raaien gemaakt; NO-ZW
raaien A-A , B-B  en NW-ZO raai C-C . De raaien zijn weergegeven op tekening 188073-
DP1.

Op basis van de waarnemingen blijkt dat ter plaatse van het onderzoeksgebied de
bovenkant van het Pleistocene dekzand nog intact is. Er heeft bodemvorming
plaatsgevonden wat op enkele plaatsen heeft geleid tot een duidelijke podzol (boring 4,
5, 20, 21, 32) maar in al de boringen welke tot in dit pakket zijn doorgezet is een
humeuze bovengrond aangetroffen. De bovenkant van het dekzand is aangetroffen tussen
4,1 m NAP (boring 21) en 5,9 m NAP (boring 27).
Gezien de bodemvorming moet worden geconcludeerd dat het licht heuvelachtige terrein
ten tijde van het Pleistoceen tot het begin van de veenvorming (ca. 7000 v. Chr.) toe-
gankelijk is geweest voor mensen.
Ter plaatse van boring 3 is in het dekzandprofiel op ca 20 cm onder het Pleistocene
maaiveld een humeuze laag met plantenresten aangetroffen. Mogelijk betreft het hier de
laag van Usselo uit het Allerød interstadiaal (9800-9000 v. Chr.).
De boringen 6, 20 en 28 bevatte in het dekzand zintuiglijk een (dun) afwijkend laagje
bruin zand (inspoelingslaagje).

Gezien de plantenresten in de ondergrond is dit gebied langzaam verdronken in zoet
water waarbij veenvorming is opgetreden. Het opgeboorde Basisveen bestond hoofd-
zakelijk uit rietzeggeveen en varieert in dikte tussen de 0,2 en 0,9 m; gemiddeld is de
laag 40 á 50 cm dik. Het is aannemelijk dat deze laag vroeger dikker is geweest maar dat
deze is ingeklonken door het hierboven afgezette pakket klei en Ramspolzand.
In het veen bevinden zich plaatselijk detritislaagjes (boring 5 en 7) wat duidt op mogelijke
overstromingen waarbij extra organisch materiaal is aangevoerd. Verder is ter plaatse van
boring 2 en 22 in het veen een zandlaag aangetroffen en ter plaatse van boring 4 en 27 is
een deel in de veenlaag kleiig ontwikkeld.
Het veenpakket is in het onderzoeksgebied dus gespaard gebleven voor afslag in de
latere transgressiefasen en heeft het Pleistocene maaiveld voor erosie beschermd.

Op dit veen is in het onderzoeksgebied een sterk gelaagd pakket Almere-afzettingen met
eerst venige klei en later klei met afwisselend meer zandigere en venigere laagjes afgezet.
De dikte varieert tussen de 0,6 en 2,4 m (resp. boring 18 en 22) waarbij de dikste
afzettingen in het zuidelijke deel van het terrein zijn aangetroffen. De top van het
materiaal bevindt zich vanaf 2,4 m NAP (huisplaats 3) tot rond de 4,0 m NAP
(huisplaats 1). Mogelijk dat ter plaatse van boring 12 de top van de afzetting zich op 1,99
m NAP bevindt, maar de boring is niet diep genoeg doorgezet om dit te bevestigen.
Gezien de kleiige overgang van het veen naar de gelaagde Almere-afzetting zal de
overgang van een stilstaand nat, naar een volledig onderwatermilieu met aanvoer van
sediment geleidelijk, maar constant zijn geweest.
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De venige laagjes in de Almereafzetting worden hier gezien als detritis-gyttja, ontstaan in
geulen en kleine meren buiten het bereik van het slibrijke water wat vanuit de geulen rond
Urk is komen opzetten. Het materiaal is afgezet in, en ook na, de Calais-II en III trans-
gressieperioden (ca. 4300-3300 en 3300-2800 v. Chr.).
Er zijn in deze afzettingen geen sporen van bodemvorming aangetroffen. Hieruit wordt
afgeleid dat het onderzoeksgebied in de Swifterbantperiode (ca. 4400 v. Chr.) onder
water heeft gestaan.
Hoewel zintuiglijk in dit materiaal alleen ter plaatse van boring 1 een fragment van

aangetroffen, wordt dit pakket beschouwd als Unio-klei.

Het direct op deze kleigrond erosief afgezette grove zand (scherpe overgang) is aange-
voerd door de IJssel en wordt gerekend als de lokale afzetting van Ramspolzand. In dit
materiaal zijn (resten van) zoetwaterschelpen aangetroffen welke echter niet als indicator
voor het milieu ter plaatse kunnen worden gezien maar waarschijnlijk zijn aangevoerd
door de IJssel (zie paragraaf 4.2). Verder bevat het materiaal als bijmenging detritis,
plaatselijk zijn lagen met alleen detritis aangetroffen.
Het Ramspolzand is ter plaatse van het onderzoeksgebied afgezet vanaf ca. 1500 AD
(Ente, Koning & Koopstra (1986)). De basis van het pakket ligt hier vanaf gemiddeld ca.
2,4 m NAP (huisplaats 3) in noordoostelijke richting aflopend tot gemiddeld 3,5m NAP
(huisplaats 1).
In meerdere boringen is in het Ramspolzand een zandige klei / zavellaag aangetroffen
welke plaatselijk tot op minder dan 1 m -mv. is aangeboord. Het bovenste deel van het
Ramspolzand inclusief deze afzettingen wordt beschouwd als onder zoute dan wel brakke
omstandigheden gesedimenteerde Zuiderzee afzettingen. In de boringen zelf zijn in deze
grondslag geen schelpen aangetroffen maar tijdens de veldwerkzaamheden zijn aan het
oppervlak wel zoutwaterschelpen (kokkels = Cardium edule) aangetroffen. Deze zijn
tijdens het diep doorspitten naar de oppervlakte gebracht.
Het profiel is over vrijwel het gehele terrein tot een diepte van 0,8 tot 1,0 m -mv.  geroerd
door het doorspitten van de grond voor het planten van bomen. Opmerkelijk is de
beginnende bodemvorming in het Ramspolzand sinds 1956 (uitspoeling ijzer en kalk en
vorming roestige laag rond grondwaterniveau ca. 1 m -mv. ).

Om een uitspraak te kunnen doen over de dikte van het pakket Ramspolzand is de opge-
brachte grond buiten beschouwing gelaten. Uit de profielbeschrijvingen is afgeleid dat de
dikte van het opgebrachte pakket plaatselijk een maximum bereikt van circa 1,7 m ter
plaatse van de huisplaatsen met een gemiddelde van 1,5m. Voor de boringen 4 t/m 8 is
derhalve een oorspronkelijke maaiveldhoogte aangehouden van 0,45 m NAP. De dikte
van het pakket Ramspolzand varieert van ca. 1,4 m (boring 20) tot 3,3 m (boring 5,6).

4.2 Sporen en vondsten

4.2.1 Oppervlakteverkenning

Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op zichtbare kenmerken in het terrein (slootpatro-
nen, verhogingen, verkleuringen in gewassen) en zijn slootranden en molshopen geïn-
specteerd.
Er zijn geen molshopen waargenomen. De sloten / grachten rond de bouwpercelen bleken
ten tijde van de uitvoering van het veldwerk kortgeleden te zijn aangelegd. Daar waar
boringen nabij de watergangen zijn uitgevoerd zijn de wanden nagezien. De bekeken
delen van de slootwanden bleken vondstloos.
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Ter hoogte van boring 3 is op de oever een dierenbot aangetroffen. Het betreft een linker
Radius van een rund van ca. 3,5 4 jaar oud (det. Drs. H. Halici, ARC).
Het bot is kleiner dan vergelijkbare van de huidige runderrassen wat duidt op een rund
van voor 1900. De uiteinden vertonen een sterke mechanische verwering.
Dit bot is gezien het nog aanhangende (grove) zand afkomstig zijn uit het Ramspolzand en
zal, gezien de afgeronde randen, aangevoerd zijn samen met dit zand. Daar het materiaal
is aangevoerd vanuit het bovenstroomse gebied van de IJssel is de herkomst niet te
achterhalen.

4.2.2 Grondmonsters

De verzamelde bovengrond van het voormalige Pleistocene maaiveld is, na droging op
kantoor, gezeefd over een 2 mm zeef.
De restfractie is beoordeeld op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. In
onderstaande tabel 4.1 zijn de resultaten schematisch weergegeven.

Tabel 4.1: Monsterdiepten en beoordeling restfractie

Boring Diepte
(m mv. )

Restfractie en archeologische indicatoren Opmerkingen

1 5,6-6,0 Veel grind, iets plantenresten
2 4,9-5,1 Iets plantenresten, iets grind, deels gemineraliseerde houtbrokje
3 4,9-5,1 Iets plantenresten, iets grind

5,2-5,25 Plantenresten, grind Laag van Usselo ?
4 4,15-4,4 Plantenresten, grind, blauwe vivianiet banen
5 4,6-4,9 Veel plantenresten, iets grind, bot & tand klein dier (muis/vis?)
6 6,1-6,25 Veel plantenresten, grind, deels gemineraliseerde houtbrokjes

10 4,4-4,55 Iets plantenresten, iets grind
13 4,2-4,4 Veel plantenresten, iets grind
14 3,95-4,15 Plantenresten, iets grind
18 4,0-4,3 Plantenresten, iets grind
20 4,7-5,1 Veel plantenresten, iets grind
21 4,1-4,5 Plantenresten, iets grind
22 5,1-5,2 Plantenresten, kleibrokjes, zaadresten

5,4-5,8 Plantenresten, grind
23 5,5-5,8 Veel grind, plantenresten
24 5,15-5,4 Veel grind. Plantenresten
26 6,55-6,9 Iets plantenresten, iets grind
27 7,0-7,2 Iets plantenresten, iets grind
28 4,15-4,7 Plantenresten, iets grind, zaadresten
30 5,1-5,45 Plantenresten, grind, kleibrokjes
32 6,0-6,3 Iets plantenresten, iets grind

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ter plaatse van de meeste boringen na het zeven plan-
tenresten en/of grind is overgebleven.
Ter plaatse van boring 4 zijn tussen 4,15  4,4 m -mv.  grondbrokjes met blauwe vivianiet
concreties aangetroffen. In de restfractie van de grond tussen 4,9 en 5,1 m -mv. ter
plaatse van boring 2  en boring 6 (6,1-6,25 m -mv.) zijn, naast grind en gewoon organisch
materiaal, brokjes deels gemineraliseerd hout aangetroffen. Verder zijn in de zeeffractie
uit boring 5 (4,6-4,9 m -mv.) dierlijke resten aangetroffen (bot en tand) en in de boringen
22 (5,1-5,2 m -mv.) en 28 (4,15-4,7 m -mv.) zijn tussen het organisch materiaal
zaadresten aangetroffen.
De restfractie plantenresten bestaan grotendeels uit o.a. riet- en houtresten. Dit geeft,
samen met de dierlijke resten, aan dat de conserveringstoestand van het materiaal goed
is.
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Er zijn in de zeeffracties geen indicatoren aangetroffen welke wijzen op menselijke
activiteiten ter plaatse.

4.2.3 Archeologische indicatoren

Schelpresten
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn aan het oppervlak en in Raspolzand veel schelp(rest)
en aangetroffen wat duidt op een kalkrijke bodem. Het betrof met name (delen van)
zoetwatermossel ( ), maar plaatselijk zijn ook kokkels (Cardium edule)
aangetroffen. Er wordt vanuit gegaan dat deze kokkels afkomstig zijn uit de tijdens het
doorspitten naar boven gebrachte Zuiderzeeafzettingen.
Bij het opnemen van de profielbeschrijvingen is in de verschillende klei en zavellagen
specifiek gelet op het voorkomen van schelpen. Er zijn geen complete schelpen in
levende postie waargenomen.
In boring 1 zijn in de kleiige grondslag tussen 3,3-3,3 m -mv. fragmenten van  zoetwater-
mossel ( ) aangetroffen.
Ook in de veenlaag ter plaatse van boring 13 tussen 4,4 en 4,2 m -mv. is schelpmateriaal
van . aangetroffen. Verder is aangetroffen in het Ramspolzand in de boringen
7, 10 t/m 15, 17, 18 en 19.

In het gebied plaatse van de toekomstige vijvers zijn in het Ramspolzand ook andere
schelpen aangetroffen. De in boring 15 aangetroffen schelpen en schelpresten zijn
verzameld voor determinatie, maar ook in de boringen 10, 11, 12 zijn deze soorten in de
grove fractie van het Ramspolzand aangetroffen. De geïdentificeerde families zijn, naast
fragmenten van ., sp. , sp.  en sp. .
Het zijn weekdieren welke als gemeenschappelijk milieukenmerk hebben dat ze allen
voorkomen in zoet, stilstaand water dan wel rustigere delen van een rivier. De schelpen
worden niet als indicator voor het milieu ter plaatse gezien maar zijn hoogstwaarschijnlijk
met het sediment aangevoerd vanuit het bovenstroomse gebied van de IJssel.

Puin
In de boringen 10 13, 15, 16 en 23 is in het Ramspolzand zeer fijn rood en geel (baksteen)
puin aangetroffen. Daar de korrelgrootte zintuiglijk overeen komt met de afzetting waarin
het materiaal is aangetroffen wordt er vanuit gegaan dat dit materiaal net als het zand is
aangevoerd door de IJssel.
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5 Conclusies

Bodemopbouw
Ter plaatse van het onderzoeksgebied is de bovenkant van het dekzand aangetroffen
tussen 4,1 m NAP (boring 21) en 5,9 m NAP (boring 27). De bovenkant van het
Pleistocene dekzand is nog intact en uit het aangetroffen profiel wordt afgeleid dat er
bodemvorming heeft plaatsgevonden wat duidt op een toegankelijkheid van het gebied
voor mensen tot circa 7000 v. Chr. (begin veenvorming).

Het dekzand is afgedekt door een circa 0,5 m dikke laag Basisveen, geleidelijk overgaand
in een pakket Unio-klei. Het onderste deel bestaat uit kleiig veen dan wel venige klei en
het bovenste deel van deze Almere-afzetting is sterk gelaagde klei/zavel met detritis-
gyttja wat duidt op een langdurig lokaal onderwatermilieu, ook tijdens de Swifterbant-
periode (ca. 4400 v. Chr.).
Deels erosief is hier in een onderwater delta vanaf ca. 1500 AD Ramspolzand als lokale
IJssel-afzetting op afgezet. In dit pakket zijn plaatselijk kleiige lagen aangetroffen.

Het grondwater bevindt zich in de huidige situatie (2002) op ca. 1.0 m -mv.
In de boringen en aan het oppervlak zijn schelp(resten) van zoet- en zoutwater slakken
aangetroffen wat duidt op een kalkrijke bodem.

Archeologie
In de verrichte boringen en de zeeffracties zijn geen archeologische indicatoren aange-
troffen welke duiden op menselijke activiteiten dan wel aanleiding geven tot verder
aanvullend onderzoek.
Bij het zeven van de grondmonsters zijn naast veel riet- en houtresten, enkele zaadresten
ook enkele dierlijke resten aangetroffen wat aangeeft dat de conserveringstoestand goed
is.

Het Pleistocene zand wordt ter plaatse van de aan te leggen vijvers niet geraakt. Alleen de
heipalen voor de gebouwen zullen zeer lokaal in dit zand doordringen.
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Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau
is daarnaast lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Onze
werkzaamheden worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereniging. De
naleving hiervan wordt periodiek getoetst door externe auditors, onder toezicht van de
Raad voor Accreditatie.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat
'Oranjewoud' verrichten door een STERLAB geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie
betekent dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden
gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende NPR- en NEN-normen
zoals opgenomen en uitgewerkt in het Handboek Veldwerk Bodem van Oranjewoud.

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door 'Oranjewoud' verricht
worden,

(NNI, oktober 1999).
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door 'Oranjewoud' verricht

worden,
(Sdu Uitgeverij, maart 1994).

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door 'Oranjewoud' verricht
worden,

(Sdu Uitgeverij, maart 1994) of op de 'Richtlijn nader onderzoek
deel 1' (Sdu Uitgeverij, september 1995).
Veldwerk- en onderzoeksprogramma in het kader van door 'Oranjewoud' verricht

worden,
(CvAK, oktober 2001).

Bodem- dan wel archeologisch onderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het
steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel
Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren
van het bodem-  en historisch/ archeologisch onderzoek, is het juist deze steekproefsge-
wijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontrei-
nigingssituatie c.q. voorkomen van archeologische sporen af te geven op basis van de
resultaten van een bodem- dan wel archeologisch onderzoek.

'Oranjewoud' aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade welke
voortvloeit uit beslissingen genomen op basis van de resultaten van bodem- dan wel
archeologisch onderzoek.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraad-
pleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van histori-
sche informatie is 'Oranjewoud' wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor
'Oranjewoud' niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde
historische informatie.
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Toelichting kaart IKAW/AMK

IKAW
De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is ontwikkeld om greep te
krijgen op de nog onbekende archeologie, en probeert voorspellingen te doen over de
aanwezigheid hiervan.
De IKAW geeft daardoor een beeld van het bodemarchief dat complementair is aan de
Archeologische Monumenten Kaart waarop bekende en gewaardeerde vindplaatsen zijn
opgenomen. Voorspellen is echter niet eenvoudig en de gebruiker van de IKAW dient
daarom goed rekening te houden met de hieronder gemaakte opmerkingen (kopje
karakteristieken en beperkingen van de kaart). Het indicatieve karakter van de kaart komt
ook tot uiting doordat de kaart is uitgevoerd als rasterkaart met cellen van 50x50 m.
De IKAW 2 e generatie is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands
Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO (TNO-NITG), Rijkswaterstaat Directie
Noordzee, de afdelingen Geokartering en Geomarien en Kust, het Rijksinstituut voor
Zoetwaterbeheer en Afval-verwerking (RIZA) en de Universiteit van Utrecht. De
laatstgenoemde partner stelde digitale, nog ongepubliceerde, gegevens ter beschikking
behorende bij de publicatie H.J.A. Berendsen & E. Stouthamer (in press) 2000:
Palaeogeographic Development of the Rhine Meuse Delta, The Netherlands, Assen, Van
Gorcum).

Karakteristieken en beperkingen van de kaart
In de hieronder volgende punten worden een aantal karakteristieken en beperkingen voor
het gebruik van de IKAW aangegeven, waarmee de gebruiker rekening moet houden.
− Een hoge, middelhoge of lage trefkans betekent dat verwacht wordt dat de relatieve

dichtheid van archeologische verschijnselen groot, gemiddeld of klein is. Het gaat
daarbij op het land vooral om nederzettingsresten vanaf het laat palaeolithicum t/m
de vroege middeleeuwen.

− Een lage trefkans betekent niet dat het gebied archeologisch leeg is. Bepaalde
vormen van archeologische vindplaatsen, zoals tempels, kastelen, depotvondsten of
infrastructurele zaken kunnen mogelijk zelfs juist in de gebieden met een lage
trefkans liggen. Wanneer er plannen worden ontwikkeld waarbij het bodemarchief
wordt verstoord, heeft het vanuit archeologisch oogpunt de voorkeur om deze versto-
ringen met name in het gebied met lage waarde te laten plaatsvinden. Daardoor
wordt het bodemarchief naar verwachting het minst beschadigd en is de kans klein
dat de archeologie bij planvorming en uitvoering hoge kosten met zich mee brengt.
Niettemin dienen de archeologische vindplaatsen in dit gebied wel opgespoord te
worden, liefst in de plannen te worden ingepast en anders eventueel te worden
onderzocht.

− In gebieden waarin een zeer lage kans op het aantreffen van terrestrische archeo-
logische resten is aangegeven, met name de meer recente geulen in ZW Nederland
kunnen juist resten van schepen worden verwacht. Hoe groot die kans is kan het best
nader worden bepaald door een bureaustudie.

− Voor de late middeleeuwen is het voorspellend karakter van de kaart veel minder
sterk. Dit is met name het geval in gebieden die pas in die periode zijn ontgonnen.

− De kaart geeft voor het landoppervlak uitsluitend een beeld van de kans op het
aantreffen van vindplaatsen. Zo is het mogelijk dat in gebieden met een (hoge)
trefkans de kwaliteit van de aanwezige waarden (sterk) aangetast is. Omgekeerd kan
in gebieden met een lage trefkans de kwaliteit juist hoog zijn. De kaart geeft op het
land dus geen informatie over de te verwachten kwaliteit van de archeologische
resten.
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− De in het gebied onder water aangegeven trefkansen hebben, waar het schepen
betreft, ook betrekking op de kwaliteit van de bewaarde scheepsresten.

− Aangezien de IKAW op kaarten met een schaal van 1:50.000 is gebaseerd, kan de
kaart niet op een grotere schaal gebruikt worden. Dit is tevens de reden dat de kaart
is uitgevoerd als een rasterkaart

− opgebouwd uit cellen van 50 x 50 m.
− Voor gebieden, waarin de bodemkaart de bron voor de IKAW heeft gevormd heeft de

waardering alleen betrekking op de bovenste 120 cm (de bodemkarteringsdiepte).
− De grenzen op de kaart zijn in werkelijkheid globale overgangen. Abrupte overgangen

zijn een gevolg van bodemkundige of geologische classificatie.

AMK
De Archeologische MonumentenKaart (AMK) is een gedigitaliseerd bestand van alle
bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland.
De Archeologische Monumentenkaart is een gezamenlijk product van de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort en de provincies. De AMK bestaat
feitelijk uit de samengestelde Provinciale Archeologische Monumentenkaarten.
De AMK is gebaseerd op de huidige stand van kennis en vormt dan ook altijd een
momentopname. Door nieuw onderzoek en herwaardering komen er ieder jaar nieuwe
terreinen bij of vallen er terreinen af.
De waardering van archeologische monumenten zoals deze door de ROB in overleg met de
provincies is toegekend heeft plaatsgevonden door toetsing aan een aantal criteria
(kwaliteit, zeldzaamheid, contextwaarde). De volgende drie waarderingscategorieën
worden onderscheiden:

Monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond van de genoemde criteria zijn
aangewezen als behoudenswaardig. Een gedeelte is reeds beschermd ex artikel 6 (of 4)
van de Monumentenwet 1988.

Monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond van de genoemde criteria zijn
aangewezen als behoudenswaardig. Deze archeologische monumenten scoren lager op
de hierboven genoemde criteria dan de monumenten van zeer hoge archeologische
waarde. In een aantal gevallen kon de exacte kwaliteit en omvang van het monument nog
niet worden bepaald. Een dergelijk monument alsnog bij de hogere categorie ingedeeld
worden.

Monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond de genoemde criteria zijn
aangewezen als behoudenswaardig. Deze archeologische monumenten scoren lager op
de hierboven genoemde criteria dan de monumenten van hoge en zeer hoge archeolo-
gische waarde. De oude stads- en dorpskernen zijn thans in deze categorie opgenomen.
Volgens de nieuwe standaard voor de AMK zullen deze kernen de aanduiding terrein van
hoge archeologische waarde krijgen.

Misbruik
Elke vorm van schatgraverij op de op deze kaart vermelde monumenten wordt beschouwd
als een misdrijf (art. 39, lid 1, 2 en juncto art. 56 van de Monumentenwet 1988), waar-
tegen zal worden opgetreden. Terughoudendheid bij het verstrekken van informatie aan
niet-belanghebbenden is daarom verstandig.
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− Bloemers, J.F.H., Dorp, T. van (red); Pre- en protohistorie van de Lage Landen
− College voor de Archeologische Kwaliteit, oktober 2001; Kwaliteitsnorm Nederlandse
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− Gehasse, E., 1995: Ecologisch-archeologisch onderzoek van het Neolithicum en de
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door een overzicht van de bewoningsgeschiedenis en bestaanseconomie binnen de
Holocene Delta. Diss. UVA, Amsterdam.

− Gotjé, W., 1993: De Holocene laagveenontwikkeling in de randzone van de
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− Jansen, A.W., Vogel E.F. de, 1985: Zoetwatermollusken van Nederland, Nederlandse
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Foto s in definitief rapport
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Bijlage 1 : Programma van Eisen
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Bijlage 2 : Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen

Boordieptes zijn aangegeven in m -mv. (links naast boring) en NAP (rechts naast boring).

Legenda is toegevoegd als uitklapvel achter de boringen.
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Bijlage 3 : Boorpuntgegevens en monsterpunten
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Bijlage 4 : Kwaliteitsaspecten onderzoek
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Bijlage 5 : Fotobijlage
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Bijlage 6 : Literatuurlijst
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Tekeningen

























































 

9. Onderbouwing toepassing 
experimentenkader 
 



TOEPASSING EXPERIMENTENKADER
OMGEVINGSPLAN

T.B.V. WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDGOED ROGGEBOTSTAETE-PLAN STICHTING DE VOORDE

Aanleiding en doel
Reeds vanaf het prille ontstaan van Flevoland exploiteerde de toenmalige Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders in een 100 hectare metende enclave van het Roggebotzand (enclave Roggebot), tegen
de Vossemeerdijk aan gelegen, een boomkwekerij. Deze kwekerij schreef de groene geschiedenis van de
door mensenhanden gestuurde ontwikkeling van de bodem van de voormalige Zuiderzee. Elke boom en
elke struik, geplant in de vele decennia durende landontwikkelingshistorie van Flevoland, is afkomstig
geweest van deze kwekerij. Toen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders ophield te bestaan, werd de
kwekerij overgenomen door groenbedrijf Tonsel. Het sortiment werd uitgebreid en de bomen en struiken
vonden hun weg nu niet alleen in Flevoland, maar ook ver daarbuiten, tot diep in Duitsland. Tonsel
wijzigde met het veranderen van vraag en aanbod in de groene sector de bedrijfsstrategie. Zo kon het
gebeuren dat zo’n 10 jaar geleden de helft van de enclave als kwekerijgrond werd afgestoten en braak
kwam te liggen. Er werd een andere bestemming voor gezocht. Het bestemmingsplan bood destijds
nadrukkelijk de mogelijkheid van kassenbouw en bouw van dienstwoningen. Er werd door de eigenaar
van de kwekerij echter bewust niet voor gekozen om kassen met oranje lichtzeeën te introduceren in de
enclave van de EHS. Provincie, gemeente en Rijksoverheid kwamen met de grondeigenaar overeen om er
een ecologisch landgoed te stichten: Roggebotstaete.

Afbeelding 1: Roggebotstaete, een jaar na aanleg, in de Ecologische HoofdStructuur en nabij het Natura 2000 gebied

Gebiedspartners
Roggebotstaete is er gekomen. Breed is er vooraf overlegd met de gebiedspartners en vele andere organisaties
en particulieren. Overeenkomsten werden gesloten, plannen aangepast. Staatsbosbeheer leende zelfs een fors
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kaveldeel aan het landgoed uit, om van bos en landgoed een logische eenheid te maken. Ook werden creatieve
oplossingen bedacht voor geleiding van dagrecreanten vanuit het landgoed het bos in. Ontwerpers van
Roggebotstaete maakten als tegenprestatie een toekomstgericht ontwerp voor de bosinrichting van Roggebot.
Kosten noch moeite werden gespaard om het landgoed tot de ecologische parel te maken die zijn gronden
potentieel in zich herbergen. Vermeste en met landbouwgif verontreinigde topgrond werd afgeschraapt en
afgevoerd. Maagdelijke witte zanden kwamen tevoorschijn, geschikt voor een wereld van tegenwoordig zeldzame
gewassen. Enorme plassen werden gegraven, moerassige zones gecreëerd, gortdroge zones aangelegd, bossen
en bosschages geplant. Een enkel wandelpad werd op creatieve wijze vervlochten met de diverse ecologische
milieus om zo rustige recreatie temidden van wisselende natuur mogelijk te maken. Roggebotstaete werd
onlosmakelijk onderdeel van het grote landschap eromheen, met de zich daar bevindende belangwekkende
bossen en wateren. Het landgoed werd voor driekwart deel door de provincie begrensd als nieuwe natuur. De
Rijksoverheid kwam met de hoogste natuursubsidies. Roggebotstaete ging voor een groot deel behoren tot de
EHS. In de jaren die volgden, bleek al snel dat de ecologische prognoses voor het gebied uitkwamen. Reeds nu
kan Roggebotstaete zich in ecologisch opzicht meten met belangwekkende natuurgebieden die we slechts in het
buitenland tegenkomen. Roggebotstaete geeft de EHS meerwaarde, omdat inrichting en beheer gericht zijn op
behoud, bescherming en ontwikkeling van de zich op het unieke Ramspolzand vestigende organismen. Het
zandtype dat ook in aardkundig opzicht zo interessant is.

Afbeelding 2: De bloeiende flora van het landgoed doet denken aan die van de befaamde Alpenweiden

Dominante allure
Op het landgoed werd ruimte gereserveerd voor de bouw van drie in het oog springende woongebouwen van
dominante allure, met de mogelijkheid in elk woongebouw een beperkt aantal wooneenheden te situeren. De
gebouwen konden op een drietal terpen worden verwezenlijkt, welke zich langs een oprijlaan, omzoomd door
kastanjes, bevinden.
Zeven jaar lang werd gezocht naar een nieuwe landgoedeigenaar, die bereid zou moeten zijn het landgoed in zijn
geheel ecologisch verder te ontwikkelen en er ook zou moeten gaan wonen met zijn gezin en personeel. Die
eigenaar diende zich niet aan. Roggebotstaete is te groot gebleken en kon alleen in verknipte toestand met her
en der woningbouw op de kavels worden verkocht. Daar werd niet voor gekozen, er werd zelfs geen poging
gedaan om zaken te versnipperen. Het landgoed is te uniek, te waardevol. Alleen als eenheid kan het zijn hoge
landschappelijke en ecologische potentie tevoorschijn laten komen.
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De terpen lagen jaar in jaar uit braak, de natuur ontwikkelde zich alsmaar verder en de boomkweker (nu nog
eigenaar) besteedde steeds meer geld en energie aan beheer en onderhoud. Economische tijden veranderen en
jaren gaan tellen, ook mentaal en fysiek. De situatie begon nijpend te worden. Tot zich eind 2007 stichting De
Voorde aandiende. Deze stichting, nu nog in Laag Zuthem nabij Zwolle gehuisvest op landgoed Den Alerdinck
van Natuurmonumenten, was al jaren op zoek naar een nieuwe vestigingslocatie, te weten een beschermd
natuurgebied op afstand van de stad, met rust en stilte, water en bos, alsmede met een landschappelijk optimale
inbedding temidden van ouder bos en gelegen op een landgoed. De speld in de hooiberg. Roggebotstaete is voor
deze stichting het lot uit de loterij. Alleen en uitsluitend in een dergelijk gebied kan de stichting haar activiteiten tot
ontplooiing laten komen. Vestiging in een stadsrandzone is niet aan de orde. Laat staan vestiging op een
bedrijventerrein…

Stichting De Voorde
Stichting De Voorde is van oordeel dat mens en natuur zich gerespecteerd moeten weten in de samenleving,
opdat hun onderlinge relatie zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen. De stichting werkt op meerdere vlakken
aan zo’n samenlevingsmodel. Er wordt veel gedaan aan onderwijs en educatie, aan gezondheidszorg, ecologie
en ook economie. De stichting is breed vertakt in de samenleving, vermogend en beschikt over belangwekkende
contacten in binnen- en buitenland. Een aantal universiteiten werkt samen met De Voorde, op zoek naar
optimalisering van het samenlevingsmodel, bijvoorbeeld op het vlak van voedingsgewoonten, drankgebruik,
opvang en genezing van zieke medemensen, behandeling van overspannen werknemers, etc. etc.
Op de drie terpen van Roggebotstaete wil De Voorde gestalte geven aan zijn ambities en een voorbeeld zijn van
respectvol samengaan met natuur en landschap, op elk denkbaar vlak: gedrag van mensen ten opzichte van
elkaar en de natuur om hen heen, milieubewustheid, eetgewoonten, etc. etc. Er gaan gebouwen komen,
duurzaam van karakter, energiezuinig en als vanzelf opgaand in het landschap, ontworpen door de beroemde
Oostenrijkse ecologisch architect Giorgio di Thurn-Valsassina. Opleidingsplekken, een gezondheidscentrum, een
stiltecentrum, een hospice, studieruimtes, vijf dienstwoningen, slaapplaatsen en een internationaal
congrescentrum. Kortom, de duurzame wereld-op-een-plek.

Architect Graaf Giorgio di Thurn-Valsassina
Giorgio di Thurn-Valsassina staat bekend om zijn ‘Subtiles Bauen’. Zijn gebouwen zijn als het ware één met de
omgeving. Zinken erin weg, zelfs als ze een exponent vormen. De terpen van Roggebotstaete, waar volgens het
vigerende bestemmingsplan duidelijk in het oog springende bebouwing, van verre dominant zichtbaar en een
baken voor het oog, mag komen, worden nu voorzien van een bescheiden op het landschap aantakkende
bebouwing. Passend bij de filosofie van De Voorde. Waar solitaire dominantie in drievoud nu nog mag, komt
bescheiden teruggetrokkenheid met een enkel in het land opgaand, subtiel baken terug. Het effect zal zijn, dat De
Voorde weliswaar wat hoeveelheid betreft meer wil bouwen dan nu mag, maar wat visuele inbreuk op de
omgeving aangaat aanzienlijk minder ambitie vertoont. Roggebotstaete zal op geen enkele wijze het beeld
kunnen oproepen van bebouwingscluster. Daarnaast is het zo, dat het personeel, op een paar beheerders na, in
Dronten en omgeving gaat wonen, niet op het landgoed. In de kern van de zaak voldoet stichting De Voorde aan
het profiel van de adellijke landgoedeigenaar met zijn gezin en personeel, dat de bedenkers van het plan lang
geleden voor ogen hadden: een kapitaalkrachtige, op duurzame landgoedontwikkeling gerichte, beperkte groep
mensen. Een groep die er op terpen gaat wonen en bereid is met hart en ziel het landgoed de toekomst in te
dragen. Waarbij er best kantoor aan huis mocht worden gehouden.

Internationale kennis en kunde
En het landgoed zelf, de natuur en het landschappelijke ervan, de wateren en de zo kostelijke zanden? De
Voorde wil niets anders dan de natuur stimuleren nog sneller en nog gevarieerder tewerk te gaan. De Voorde
borduurt naadloos voort op de oorspronkelijke ideeën die ten grondslag hebben gelegen aan ontwerp, inrichting
en beheer van Roggebotstaete. Het landgoed wordt geen haar gekrenkt, de bouw vindt slechts plaats op de
daartoe reeds ingerichte terpen. Daarom ook heeft de stichting zich verzekerd van de best aanwezige
(inter)nationale kennis en kunde op dat gebied en heeft bovendien afspraken gemaakt met de plaatselijke
Stichting Milieugroep Dronten, teneinde in onderlinge wisselwerking ook gebruik te kunnen maken van hun
veldkennis en ideeën.
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Afbeelding 3: De natuur stimuleren, havik op Roggebotstaete

Nieuw juridisch-planologisch kader
Om een juridisch-planologisch kader te scheppen voor de ontwikkeling van het (althans en uitsluitend op de
terpen) functioneel nu anders in te richten landgoed (wonen wordt nu aangevuld met de functie maatschappelijke
gezondheidszorg), dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Het Voorontwerp bestemmingsplan
landgoed Roggebotstaete-plan De Voorde is reeds in procedure gebracht. Geen van de thans benaderde
organisaties of instellingen heeft op enigerlei wijze laten weten bedenkingen te hebben tegen het plan.
Integendeel zelfs, meerdere organisaties hebben onomwonden hun waardering uitgesproken voor het plan. En
met de Stichting Milieugroep Dronten is al een samenwerkingsverband aangegaan.

Zeer onlangs heeft de provincie laten weten het voorontwerp en de daarmee vergezellende onderzoeken op vele
terreinen en vakgebieden weliswaar van goed gehalte te vinden, maar dat naar haar oordeel alleen bij
gehonoreerde toepassing van het experimentenkader Omgevingsplan 2006 goedkeuring aan de plannen kan
worden gegeven.

In het navolgende wordt daarom aangegeven op welke wijze de vestiging van Stichting De Voorde op landgoed
Roggebotstaete in de gemeente Dronten planologisch geregeld zou kunnen worden, gebruik makend van de
mogelijkheid van het ‘experimentenkader’ uit het Omgevingsplan 2006.
(Voor de goede orde: om deze notitie in kwantitatieve zin binnen de perken te houden is er nadrukkelijk voor
gekozen om niet over te gaan tot het overschrijven van pagina’s tekst uit de reeds aangeleverde onderzoeken
betreffende de ruimtelijke onderbouwing van het op stapel staande bestemmingsplan, noch voor het dupliceren
van teksten uit het eveneens reeds aangeleverde concept Voorontwerp bestemmingsplan landgoed
Roggebotstaete-plan De Voorde. Deze rapporten zijn immers al inhoudelijk getoetst en van goed gehalte
bevonden. Ze maken in inhoudelijke zin echter wel onderdeel uit van deze notitie).

Experimentenkader
In het Omgevingsplan Flevoland 2006 (OPFII) is bepaald dat de provincie ten behoeve van de versterking van de
vitaliteit van het landelijk gebied ruimte wil bieden aan nieuwe (niet-agrarische) functies. De beleidsregel
‘kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied’ biedt het kader voor dergelijke ontwikkelingen. Het
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Omgevingsplan geeft echter aan dat het denkbaar is dat dit kader ‘te beperkend blijkt te zijn om gewenste
ontwikkelingen met wonen, recreatie, natuur, water en bedrijvigheid, zoals aangegeven in de ontwikkelingsvisie
2030 van het Omgevingsplan, mogelijk te maken. In dat geval kan op experimentele basis het planologische
regime voor dat gebied worden verruimd. Voorwaarde is dan wel dat hieraan een tussen de gebiedspartners
overeengekomen integraal plan voor dat gebied ten grondslag ligt, waarin een kwaliteitsimpuls voor het gebied
wordt aangetoond’.
Deze voorwaarden worden in een tekstkadertje in het Omgevingsplan nader gespecificeerd met de volgende
geciteerde tekst:
‘Het plan moet inzicht bieden in:
• de ambities voor het versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied;
• het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied (natuur, landschap, cultuurhistorie,
aardkundige waarden, extensieve vormen van recreatie), bijvoorbeeld door eisen van verevening en
randvoorwaarden in te stellen;
• de wijze waarop met de bestaande situatie en de functies in het gebied wordt omgegaan;
• de wijze waarop wordt omgegaan met natuurwaarden (saldobenadering);
• de wijze waarop het experiment past binnen de ontwikkelingsvisie 2030 en bijdraagt aan de provinciale opgaven
voor de speerpunten’.

De ambities voor het versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied
Stichting De Voorde vertrekt van landgoed Den Alerdinck in Laag Zuthem naar landgoed Roggebotstaete om een
reeks van voor de hand liggende redenen.
Na dertig jaar van ontwikkeling is de mensbeeldvisie van De Voorde maatschappelijk in zeer brede, internationale
kring opgepakt. Het samenhangende mensbeeld dat in alle aspecten van het leven bruikbaar is, is geworden tot
een ‘product’ dat zeer velen zich eigen willen maken. Universiteiten van naam lenen hun wetenschappers uit aan
De Voorde. Verzekeringsmaatschappijen dekken de kosten van het volgen van therapieën en cursussen door de
bij hen aangeslotenen. Bedrijven sturen complete bezettingen van afdelingen en directies op cursus bij De
Voorde. Het programma-aanbod trok al vele duizenden mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven. Het aanbod
omvat trajecten van zorg en herstel, inspiratie, preventie, loopbaan en talent, opleiding van professionals in
‘veranderkunde’ en speciale cursussen en trainingen voor jongeren en ouderen.

Elementen van de mensbeeldbenadering van De Voorde worden tegenwoordig op verschillende plekken in ons
land toegepast binnen velden van gezondheidszorg, onderwijs, training en coaching. Markant voorbeeld is in dit
verband de psychologie opleiding van de Universiteit van Leiden.

Onmisbare ingrediënten voor het mensbeeld programma
Laag Zuthem biedt onvoldoende ontplooiingskansen meer, hoe fantastisch geschikt het
Natuurmonumententerrein ook mag zijn voor De Voorde. De Voorde wil zijn vleugels uitslaan. Maar
noodzakelijkerwijze dan wel uitsluitend en alleen naar een beschermd natuurgebied, vol rust en ruimte,
dooraderd met ecologie en rustige recreatie. Stilte, rust en zich ongestoord ontwikkelende natuur…de onmisbare
ingrediënten van het mensbeeldprogramma van stichting De Voorde.

Werkgelegenheid
Daar in de enclave Roggebot weet De Voorde zich op haar plek. Nu en in de verre toekomst. Om haar
succesverhaal almaar verder uit te bouwen. In volledige harmonie met landschap en natuur. Omgekeerd is dit
ook eigenlijk meteen de enige plek in de Oostrand waar de stichting zich redelijkerwijs kan vestigen. Immers,
binnen de vastgestelde zonering van de randmeerzone (intensief in het zuiden, steeds extensiever naar het
noorden) sluit de bedrijfsfilosofie van De Voorde het best aan bij het rustige deel.
Boomkwekerij Tonsel is daarmee uit de brand. De eigenaar houdt het financieel en mentaal niet langer vol om
jaar in jaar uit 50 hectaren natuurschoon te beheren. Subsidie of niet: geld moet er altijd bij. De afbouw van de
boomkwekerij maakt plaats voor de uitbouw van de al decennia lang zo succesvolle stichting De Voorde. Er
ontstaat aantrekkelijke werkgelegenheid en het huidige personeel verhuist naar Dronten. Vooralsnog gaat De
Voorde voorzichtigheidshalve uit van een vaste personele bezetting van 80 medewerkers in de eindfase. Allerlei
tijdelijke en gefractioneerde dienstverbanden niet meegeteld. En ook niet meegeteld zijn de altijd aanwezige,
grote aantallen vrijwilligers. Nieuw personeel komt als het enigszins kan uit Dronten en omgeving. Reeds nu zijn
er vacatures ingevuld met mensen die in Dronten wonen en berichten van de komst van De Voorde hebben
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gelezen in de krant. De la ligt vol met vrije sollicitaties van mensen die via via weten van De Voorde en het
landgoed. Veelal betreft het bewoners uit de omgeving van de Oostrand. Inmiddels is de algemeen directeur van
de stichting verhuisd naar Ketelhaven.

De Voorde werkt derhalve door inbreng van zijn maatschappelijke functie, welke hecht en noodzakelijk
verbonden is met beschermde natuur en landschap in het vrije, open veld en ver van de compacte stad of
stadsrand, mee aan verbreding van de plattelandseconomie van de Oostrand. Hij voegt belangwekkende
componenten toe aan de economie en de werkgelegenheid, die niet alleen waarde hebben voor Dronten, maar
voor de hele regio.

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied
Stichting De Voorde tornt niet aan het ontwerp, de inrichting en het beheer van landgoed Roggebotstaete.
Sterker nog, De Voorde neemt het estafettestokje krachtig over. Ze zal met de haar beschikbare, veel ruimere
middelen natuur en milieu aanmerkelijk betere kansen bieden dan voorheen voor mogelijk werd gehouden. De
Ecologische HoofdStructuur krijgt zo een extra impuls. Natte en droge stapstenen worden verder ontwikkeld,
broedgebieden tijdig gesloten voor de recreant (waarbij op tijd natuurlijk alternatieven worden geboden), de
Stichting Milieugroep Dronten participeert nadrukkelijk en in het hoofdgebouw op de terp nabij de dijk wordt,
naast vele andere zaken, een informatiecentrum ingericht over natuur en landschap, archeologie en natuurlijk de
samenleving. Met actuele info over de betekenis van de bodem van de voormalige Zuiderzee voor ons allen. Een
centrum met professionele natuur- en milieu-educatie.
De bossen, lanen en bosschages van het landgoed ontwikkelen zich steeds meer. De overgang van landgoed
naar omringend bos is welhaast onzichtbaar geworden, zo vloeiend als het gaat. Met Staatsbosbeheer zijn al
lang geleden afspraken gemaakt over wederzijdse dienstverlening. Dat wordt gecontinueerd. Gezien de
beschermde status van vele organismen op het landgoed wordt aparte aandacht geschonken aan handhaving
van de regels van het huis: rustige recreatie in zich ontwikkelende, uitzonderlijke natuur.

Afbeelding 4: Rustige recreatie in de orchideeënvelden van landgoed Roggebotstaete

Door de aparte ligging van Roggebotstaete is het landgoed van De Voorde van groot belang als nestel- en
foerageergebied voor tal van organismen tot uit de verre omgeving. Roggebotstaete is een onmisbare schakel
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geworden van de EHS. Stapsteen van allure. Dat zal zo blijven. Nee, dat zal alsmaar indringender naar voren
komen en worden uitgebouwd, als het aan De Voorde ligt.

Cultuurhistorie
De geschiedenis van de voormalige kwekerij van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders is in het ontwerp van
Roggebotstaete op subtiele wijze terug te vinden. De cultuurhistorische en landschappelijke elementen en
patronen van de kwekerij van weleer vormden een welkome inspiratiebron voor de ontwerpers en zijn als een
soort landschappelijk casco benut voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van het landgoed.
Delen van de kwekerij zijn gehandhaafd: boomgroepen, solitairen en boomvlakken. Oorspronkelijke windsingels,
kavelpatronen en slootgangen, alsmede een oude linde met aparte geschiedenis zijn er terug te vinden. De
Voorde gaat aan dit alles aandacht besteden in haar informatiestands over natuur en landschap. Zoals er ook
aandacht is voor het ontstaan van de bodem van Flevoland, met als spectaculair hoogtepunt het aardkundig
belangwekkende ramspolzand van Roggebotstaete.

Landgoedspiegelingsmodel
Landschappelijk gezien en ook vanuit de optiek van de ecologie zou het wenselijk zijn dat de complete enclave
Roggebot zou worden teruggegeven aan natuur en landschap. Nu heerst boomkwekerij Tonsel er nog over een
essentiële schakel van zo’n 40 hectare. Dieseldampen en onkruidverdelgingsmiddelen in de EHS…De eigenaar
van Tonsel heeft echter bij de gemeente Dronten om medewerking gevraagd, teneinde ook die gronden te laten
vallen onder het regime der nieuwe landgoederen. Waarbij hij een zogenaamd landgoedspiegelingsmodel
hanteert: Roggebotstaete wordt gespiegeld en er ontstaat zo wederom een natuurterrein van weergaloze potentie
(na afgraven van de verontreinigde toplaag, het creëren van plassen en paddenpoelen, etc.), als openbaar
toegankelijke natuur‘tuin’ van een viertal landgoederen (drie kleine en één middelgrote). Ter ondersteuning van
zijn plannen heeft de eigenaar van Tonsel de provincie verzocht om, indien het enigszins mogelijk is, begrensd te
worden in het op stapel staande, te herziene natuurgebiedsplan. Stichting De Voorde is van harte bereid mee te
denken en mee te werken aan deze opzet, waarbij de enclave Roggebot verandert in een integrale zone van
ecologische landgoederen, naadloos aantakkend op en deels deel uitmakend van de EHS. Het natte Natura 2000
gebied en het omringende bosgebied krijgen zo een 100 hectare metende landschappelijke en ecologische
stapsteen terug, een stapsteen die geschikt gemaakt wordt voor rustige recreatie in een zinderende natuurlijke
omgeving. Samen met de nieuwe landgoedeigenaren kan De Voorde dan een milieuvriendelijke, gezamenlijke
afvalwaterbehandelingsinstallatie aanleggen, ondergronds; ook kan op die wijze in gezamenlijkheid de
parkeerproblematiek op visueel aantrekkelijke wijze worden opgelost, etc.

Dit alles is ronduit winst voor natuur, milieu en landschap tot in de verre omstreken; de kwaliteit van het landelijk
gebied krijgt door de komst van de kapitaalkrachtige stichting De Voorde een krachtige, positieve impuls.

De wijze waarop met de bestaande situatie en functies in het gebied wordt
omgegaan
Omdat stichting De Voorde zoals al eerder gesteld fundamenteel gericht is op het harmonieus samengaan van
mens en natuur, worden bestaande landschappelijke en natuurlijke functies veel nadrukkelijker gerespecteerd
dan voorheen het geval was (de kwekerij beheert noodzakelijkerwijs op groffe wijze, tijd is geld. Dieseldampen,
zware tractoren etc., het hoort er niet te zijn maar toch hoort het er nu nog wel bij; structuurbederf, verlandende
poelen, etc.). Ze worden uitgebouwd en gekoesterd. Ouderwets handwerk komt in de plaats van grof mechanisch
geweld. Het is nu eenmaal zo, dat de stichting kapitaalkrachtig is en vele, vele handen telt; via het mechanisme
van particulier natuurbeheer (een nog onbekend fenomeen in Flevoland) is zij tot grote dingen in staat.
Particulier natuurbeheer door De Voorde leidt tot duurzaam beheer van het bijzondere landschapselement
Roggebotstaete en geeft daardoor een positieve uitstraling op de verdere omgeving in de Oostrand.

Duurzaamheid
Niet onvermeld mag de voorziene bebouwing blijven. De functie wonen wordt voor een klein deel benut, de
maatschappelijke functie van De Voorde krijgt de nadruk. Een functie waar maatschappelijk de laatste decennia
ook steeds meer vraag naar is. Gebouwen en landschap moeten één zijn. Zo is de visie van De Voorde. Er dient
optimaal milieuvriendelijk te worden gebouwd. Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijk project wordt
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uitgegaan van een beperkte energievraag, het gebruik van duurzame energiebronnen en het zo efficiënt
mogelijke gebruik van eindige energiebronnen. Het accent ligt op het voorkomen van onnodig materiaalgebruik,
toepassen van duurzame materialen en het efficiënt toepassen van eindige materialen of hergebruik.
Kortom: Trias Energetica en Trias Ecologica.

Beeldkwaliteitsplan
Teneinde op juiste wijze tot mogelijkheden van correctie en bewaking te kunnen komen, is als toetsingskader
gekozen voor het in nauw overleg met de gemeente Dronten samenstellen van een gedetailleerd
beeldkwaliteitsplan, waarin niet alleen zaken als architectuur etc. worden vastgelegd, maar ook gewenste en
ongewenste wisselwerkingen met de omgeving. Parkeren in relatie tot de omgeving, het landschap en de natuur
is er een voorbeeld van. Maar ook geleiding van bezoekers van het openbaar toegankelijke landgoed, welke niet
voor De Voorde komen, maar voor een wandeling in de ‘natuurtuinen van het landgoed’.

De wijze waarop wordt omgegaan met natuurwaarden
De ecologische potentie van Roggebotstaete behoort tot de hoogste van de provincie. Het is de kunst de natuur
te stimuleren om zich van haar meest creatieve wijze te laten zien. Particulier natuurbeheer door een uitermate
betrokken natuurminnende organisatie als stichting De Voorde biedt de beste garantie voor duurzame
ontwikkeling en instandhouding van dergelijke natuur. De natuurwaarden van het betreffende gebied zullen alleen
maar toenemen en de EHS, maar ook het aangrenzende Natura 2000 gebied, krijgen meerwaarde door de sterk
toenemende foerageer-, broed- en nestelgelegenheden. Kale, met mest en landbouwgif verontreinigde
agrarische grond, ooit geschikt verklaard voor kassenbouw en afgesloten voor de recreant, maakte plaats voor
schone grond met een wervelend ecologisch milieu, zowel nat als droog, voorzien van waterbergingskansen en
ook nog eens opengesteld voor de rustige, natuurgenietende recreant. Als er geen eigenaar wordt gevonden
voor dit prachtige gebied, als de zoektocht van zeven jaren wederom moet beginnen in een tijd van afnemende
economie, zal Roggebotstaete gedoemd zijn te verloederen. De grondeigenaar zal economisch en mentaal niet
in staat zijn dit nog langer op te brengen.
Flevoland krijgt nu de kans om haar eerste echte landgoed in het wervelende bezit te laten komen van een
eigenaar die zich over het bezit zal ontfermen, zoals ooit rijke landgoedfamilies generaties lang consequent
deden in het verre verleden. Een ecologisch landgoed op de bodem van de voormalige Zuiderzee, in bezit van en
beheerd door een particuliere natuur- en landschapminnende organisatie. Een landgoed, enig in zijn soort,
voorbeeld voor het hele land.

De wijze waarop het experiment past binnen de ontwikkelingsvisie 2030 en
bijdraagt aan de provinciale opgaven voor de speerpunten
Landgoed Roggebotstaete ligt in speerpuntgebied Oostrand van Flevoland. De omvorming van het
boomkwekerijgedeelte naar voor rustige recreatie in de natuur opengesteld, ecologisch landgoed is in lijn met de
ontwikkelingsvisie 2030. Nu stichting De Voorde het landgoed heeft verworven en zijn activiteiten in de sfeer van
natuur en welzijn naar het te bebouwen gedeelte van het landgoed wil verplaatsen, worden belangwekkende
componenten toegevoegd aan de werkgelegenheid en de economie in dit deel van de Oostrand. De Voorde
versterkt daarmee de vitaliteit van het gebied door verbreding van het economisch draagvlak.
Als vervolgens de alsmaar verder afbouwende kwekerij Tonsel zijn activiteiten in de Oostrand staakt en de
vrijkomende 40 hectaren agrarische grond omvormt tot ecologische ‘Nieuwe-natuur-landgoederen’ (het verzoek
daartoe is reeds gedaan bij provincie en gemeente) dan zal de complete agrarische enclave Roggebot met zijn
100 hectaren metende terrein van gesloten, onooglijk wordende boomkwekerij integraal en duurzaam zijn
veranderd in één groot stuk nieuwe natuur. Zo wordt via een bijdrage aan de saldobenadering nog meer
meerwaarde gegeven aan de EHS dan Roggebotstaete al doet. Natuur, gedrapeerd op zeldzame zanden met
langzaam stromend, schoon kwelwater. Natuur ook, duurzaam beheerd vanuit het regime van particulier
natuurbeheer en opengesteld voor rustige recreatie in de natuur. De ultieme verweving van natuur met recreatie,
landelijk wonen en beperkt werken. Rustig recreëren in waardevolle natuur. Landgoed-wonen met particulier
natuurbeheer als drijvende kracht achter zich duurzaam ontwikkelende natuur. Beperkt werken in, met en voor de
natuur. Met als uitstralend effect een krachtige impuls voor de werkgelegenheid en de plattelandseconomie. Dit is
in lijn met het gedachtengoed van Omgevingsplan 2006 en in het bijzonder van dat van speerpuntgebied
Oostrand van Flevoland.
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Vraag in de markt
De vraag zou gesteld kunnen worden waarom deze nieuwe landgoederen opeens wel aftrek zouden kunnen
vinden op de markt, terwijl Roggebotstaete zo lang heeft moeten wachten op een nieuwe eigenaar. In de eerste
plaats zit hem dat in de grootte en omvang van de landgoederen. Roggebotstaete meet 50 hectare, de beoogde
traditionele landgoederen op de spiegeling meten 5 hectare (drie stuks) en 24 hectare (1 stuks). Maar het meest
wezenlijke verschil is de zuigkracht op de markt, die is ontstaan door berichten dat De Voorde neerstrijkt op
Roggebotstaete. Er liggen op dit moment meerdere concrete voorstellen en aanbiedingen van beleggers,
ontwikkelaars en particulieren bij de eigenaar van de kwekerij. Allen onderschrijven zij de visie en de
uitgangspunten betreffende natuur, landschap, cultuurhistorie etc., zoals deze ook door De Voorde worden
gehanteerd. Daarnaast is het zo, dat er een juridisch vastgelegde, kwalitatieve verplichting rust bij de verkoper en
koper(s) van het beoogde spiegelingsgebied: activiteiten kunnen er slechts worden toegelaten als deze in
overeenstemming zijn met het gehalte aan rust en stilte, dat De Voorde nodig heeft voor ontplooiing van zijn
samenlevingsprogramma. Dit neemt overigens niet weg, dat er in goed overleg met de gemeente Dronten op tijd
afzonderlijke toetsmomenten worden ingebouwd om mogelijke misverstanden vóór te zijn.
Landschap en natuur van de Oostrand, maar ook de plattelandsontwikkeling van de Oostrand tussen
Roggebotsluis en Ketelhaven zijn gebaat bij deze nieuwe impuls. Het is een kans die we niet voorbij mogen laten
gaan.

Afbeelding 5: Meer beschermde natuur van de hoogste kwaliteit, bij gelijktijdige verbreding van het economisch draagvlak

o worden de functies natuur, water en landschap op harmonieuze en kwalitatief
hoogwaardige wijze, met ondermeer toepassing van de saldobenadering, verweven met
rustige recreatie, landelijk wonen en beperkt werken. Waarbij gelijktijdig via verbreding van

het economisch draagvlak een krachtige impuls wordt gegeven aan de vitaliteit van het landelijk
gebied. Dit laatste overigens in een sfeer van natuur en welzijn, van gezondheid en milieu, van
recreatie en educatie.
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