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Samenvatting 

Wat gaan we doen? 
Eind jaren tachtig was al duidelijk dat er een tekort aan bedrijventerreinen zou 
oplrcdcn in Barneveld. Om deze situatie het hoofd te bieden komt er een nieuw 
bedrijvcnicrrein in Harselaar-Zuid van 60 ha (zie onderstaande figuur). De ini
tiatiefnemer hiervoor is de Publiek Private Samenwerking tussen de gemeente 
Barneveld en Vastgoed Harselaar-Zuid, 

De gemeente Barneveld heeft besloten om ten behoeve van de vaststelling van 
het Bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein de procedure voor de milieuef-
feclrapporlage (m.e.r.) te doorlopen. Onderhavig milieueffect rapport (MER) 
hgl derhalve ter inzage gelijktijdig met het voorontwerp-Bestemmingsplan voor 
het Bedrijventerrein Harselaar-zuid. In dit Bestemmingsplan is ook de voor de 
omsluiting noodzakelijke infrastructuur, in de vorm van een verbinding tussen 
de Wesselseweg bij Barneveld en de Apeldoornsestraat in Voorthiiizen, inclusief 
een aansluiting op de Al, opgenomen. 

Bij de uitvoering van de milieueffectrapportage is de gemeenteraad van de ge
meente Barneveld bevoegd gezag. 

Wat willen wc bereiken met het bedrijventerrein? 
Het belangrijkste doel bij de aanleg van dit bedrijventerrein is om bedrijven uit 
Barneveld meer kansen te geven. Het gaat hierbij om doorgroeimogelijkheden 
van bestaande Barneveldse bedrijven. Maar het gaal er ook om dat bedrijven 
van elders uit de regio (bijvoorbeeld vanuit het landelijk gebied) verplaatst kun
nen worden naar Harselaar-Zuid. Hiebij is het van belang dat nieuw te vestigen 
bedrijven van buiten het streekplangebied West-VeluwcA'allei op goed ontslo
ten en ingerichte terreinen plaats vindt, onder andere in Barneveld. 
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Samenvatting 

Noodzakelijke randvoorwaarde voorde ontwikkeling van het bedrijventerrein 
is de realisatie van ontsluitende infrastructuur aan de oostzijde van Barneveld, 
en de realisatie van een aansluiting op de A1. Nu deze ontsluiting en de aanslui
ting in hetzelfde Bestemmingsplan zijn opgenomen bestaat er, na vaststelling 
van dil Bestemmingsplan, inderdaad de garantie dat de ontsluiting en de aan
sluiting er komen. De gemeente heeft hier ook concrete afspraken over gemaakt 
met de provincie en Rijkswaterstaat. 

Voor het nieuwe bedrijventerrein gelden daarnaast de volgende uitgangspunten: 
• Het handhaven van voldoende afstand tot milieugevoelige objecten (bv 

woningen); 
• Aansluiten op de oostelijk gelegen Vuilstort; 
• Geschikt maken voor bedrijven uit maximaal milieucategorie 5, met een 

integrale hinderzone van max. 500 m.; 
• Goede landschappelijke inpassing van het terrein, waarbij aanwezige ecolo

gische, landschappelijke en cullmirhistorischc waarden zo min mogelijk 
worden aangetast; 

• Hel type bedrijven en het daarbij behorende verkeer moet passen bij de be
reikbaarheid van het terrein; 

• Een goede bereikbaarheid voor openbaar vervoer, auto en langzaam ver
keer; 

• Een nieuwe aansluiting op de A1 en een rondweg om het terrein; 
• Een goede verbinding met Harselaar-Oost; 
• Aansluiting met Wesselseweg en de Apeldoornsestraat (de oostelijke ver

bindingswegen). 

Daarbij vindt de initiatiefnemer het belangrijk dat het bedrijventerrein duur
zaam wordt ingericht. In de afzonderlijk vast te stellen ontwikkelingsschets 
Harselaar-zuid is dit verder uitgewerkt. 

I loc is de procedure lot nu toe verlopen? 
Voor u ligt het nieuwe milieueffectrapporl (MER). Dit nieuwe MER is ontstaan 
vanuit het oude MER (d.d. 23-08-2002) en de daarop volgende tussentijdse 
toetsing (d.d. 26-09-2002). Op een aantal punten is dit MER aangepast, met 
name de vormgeving van het MMA, de beschrijving van de ontwikkeling van 
de overige alternatieven en de relatie met de Driehoek en de omliggende wegen
structuur. Daarnaast is het MER t.o.v. 2002 op een aantal onderdelen geactua
liseerd. 

Voorafgaand aan het eerste MER is de officiële m.e.r.-procedure gestart met de 
publicatie van de startnotitie, in september 2001. Hierop aansluitend heeft de 
geineenteraad van Barneveld de richtlijnen vastgesteld waarin wordt aangege
ven welke informatie in hel MER gegeven moet worden. De inspraakreacties 
naar aanleiding van de startnotitie zijn hierin meegenomen. 
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Samenvatting 

Welke mogelijkheden zijn er voor de inrichting van het bedrijventerrein? 
Er zijn veel verschillcEide manieren om een bedrijventerrein ia te richten, bij
voorbeeld met een verschillende verkaveling en ontsluiting. In het MER is dit 
onderzocht. Dit heeft drie alternatieven opgeleverd. Deze zien er als volgt uit: 

Altemalief Basic 
Dit alternatief is beginjaren negentig uitgewerkt 
in een ontwikkelingsschets. Het is nu aangepast 
aan de eisen en inzichten van dezx tijd. In dil al
ternatief loopt de rondweg centraal door het ge
bied. In het zuiden grenst het bedrijventerrein aan 
de Esvelderbcek. Rond de Esveldcrbeek wordt een 
ecologische verbindingszone ontwikkeld en is ook 
een waterbulïer voorzien. 

Alternatief Central Creen 
In dit alternatief wcvrdt een centrale groene ruimte 
aangelegd, de Groene Lens. De groene ruimte 
betrekt de straks groene vuilstori volledig bij het 
terrein, Aan het groene gebied ligt ook een buffer
zone voor walenetentie. De rondweg vormt de 
grens tussen de Esveldcrbeek en hel bedrijventer
rein. 

Allernalief l'atchwork 
Dit alternatief bestaat uit een mozaïek van clus
ters bedrijfskavels, die als eilanden worden om
geven door een blauw-groen raamwerk, In dit 
raamwerk vindt waterretentie plaats. Het 
blauw-groen raamwerk is ruimtelijk gekoppeld 
met de Esveldcrbeek. De Esveldcrbeek wordt 
ontwikkeld tot een ecologische verbindingszone 
met een breedte van circa 20 meter, mei groen-
blauwe scheggen die meer het bedrijventerrein 
insteken. 

De effecten van de verschillende alternatieven zijn vergeleken en op basis daar
van is het meest milieuvriendelijke alternatief en het voorkeursalternatief sa
mengesteld. 

Wat zijn de effecten van de verschillende alternatieven? 
Bij de alternatieven treden verschillende effecten op; positieve en negatieve ef
fecten, f lieronder zijn de onderscheidende effecten beschreven. 

• Cultuurhistorie en archeologie 
De verschillen tussen de drie alternatieven zijn niel zo groot. In het alternatief 
Patchwork en hel alternatief Central Green, verdwijnt de karakteristieke Wen-
copperwcg. Dit wordt gezien als een negatief effect. In het alternatief Basic 
maakt deze weg onderdeel uit van het plan. Dit wordt positief beoordeeld. 
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Samenvatting 

In alle alternatieven wordt gegraven in zones waar mogelijk archeologische 
waarden te vinden zijn. Archeologische resten die aanwezig zijn in deze gebie
den, worden dan vernietigd door de aanleg van het bedrijventerrein. Momenteel 
wordt een archeologisch sleuvenonderzoek uitgevoerd. Na dil onderzoek be
staat meer duidelijkheid over de precieze waarde van eventuele resten. 

Door het verdwijnen van de Wencopperweg is het alternatief Patchwork het 
minst gunstig voor het onderdeel cuUuurhislorie en archeologie. De alternatie
ven Basic en Central Green worden gunstiger beoordeeld. 

• Landschap 
Gekeken is hoe het terrein verandert als het bedrijventerrein wordt aangelegd, 
ten opzichte van de huidige situatie. De weilanden en akkers zullen bij alle al
ternatieven plaats maken voor het bedrijventerrein. Het gebied krijgt een stede
lijk karakter, dat afsteekt tegen de omliggende landbouwgronden. Dil is een 
negatief effect. In het alternatief Central Green is een zichtlijn gecreëerd naar de 
afvalberg. Hierdoor wordt de (straks) groene berg bij het bedrijventerrein be
trokken. Dit alternatiefis hierdoor het minst ongunstig. 

Daarnaast is hel belangrijk hoe de mens hel landschap beleeft. Door de vele 
wegen, de vuilstort, de bebouwing en hel bedrijventerrein maakt het gebied nu 
een rommelige indruk. Alle alternatieven leiden ertoe dat de samenhang in hel 
landschap groter wordt, In het alternatief Central Circen zijn betere overgangen 
naar de directe omgeving gecreëerd. Het alternatief Central Green geeft hier
door een positievere landschapsbeleving dan de andere alternatieven. 

• Natuur 
In hel gebied komen op dil momenl weinig bijzondere planten en dieren voor. 
De gemeente en de provincie, willen dal de Esvelderbcck meer ruimte krijgt en 
op ccn manier wordt ingericht, dal bijzondere planten en dieren een plek kun
nen krijgen. In het nabijgelegen Schaffelaarse Bos zijn wel zeldzame dieren als 
de kamsalamander en de ringslang ie vinden. Het nieuwe bedrijventerrein heeft 
echter geen invloed op hel Schaffelaarse Bos. Door de natuurontwikkeling van 
de Esveldcrbeek kan de beek een plek krijgen in een netwerk van natuurgebie
den, waarvan het Schaffelaarse Bos al van deel uit maakt. In alle alternatieven 
wordt de Esveldcrbeek ingericht voor de natuur (als ecologische verbindingszo-
nc) en daardoor zal de natuurwaarde toenemen ten opzichte van de huidige 
situatie. 

In het model Basic krijgt de beek weinig ruimte. Dil alternatief is voor de na
tuur het minst gunstig. In Central Green krijgt de beek de meeste ruimte. Dit is 
positief omdat hierdoor minder lawaai, licht en vervuild waterde kwaliteit van 
de beek kan aantasten. liet model Patchwork is hel meest positief voor de na
tuur. Naast de inrichting van de Esveldcrbeek, wordt in Patchwork op het be
drijventerrein een netwerk met waterlopen en groen aangelegd. 

• liodem en water 
De regen die vall op landbouwgronden en in natuurgebieden wordt via de 
bodem, hel grondwater en vervolgens via beken en rivieren afgevoerd uil hel 
plangebied, In alle alternatieven maakl landbouwgrond plaats voor verhard 
terrein. Hierdoor gaat hel water veel sneller uit het gebied weg, dan in de 
huidige situatie. Dit is een negatief effect. Door waterplassen en groen een 
plaats Ie geven in het plan, kan het water van de daken daarin worden 
opgeslagen. Hierdoor kan het water langer in het gebied blijven. 
Het alternatief Basic is in dit opzicht hel meest negatief, omdat weinig groen en 
water is ingebracht. De afstanden die het regenwater moet aileggen om in de 
plassen te komen, is daarnaast groot. Ook zijn er onvoldoende mogelijkheden 
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voor bluswater. Dit laatste negatief effect kan worden opgeheven door een 
wisselend waterpeil in Ie stellen, net als bij de andere alternatieven. Hierdoor 
ontstaan wel voldoende mogelijkheden voor bluswater, wordt verspreiding van 
vervuild grondwater voorkomen en zal de aantasting van de Esvelderbeek niet 
of nauwelijks plaatsvinden. 

Het verschil tussen de alternatieven Central Green en Patchwork is klein, In 
beide alternatieven is genoeg water en groen opgenomen om het regenwater 
langer vast te kunnen houden. In het alternatief Central Green kan de versprei
ding van vervuild {grond)water worden voorkomen, door meer groen tussen de 
waterplassen op te nemen. 

• Recreatie 
In hel alternatief Central Green is de Esvelderbeek ten opzichte van de andere 
alternatieven een bredere, groene zone. Hierdoor is de beleving voor de recreant 
hel meest positief. 

Welk iihcrnalicf is het meest milieuvriendelijk? 
Bij licl opslcllcn van een MER is het ook van belang een meest milieuvriendelijk 
alternatief te formuleren (MMA). Omdat in de alternatieven op verschillende 
aspecten milieuwinst valt te halen is op basis van de opgedane inzichten een 
geheel nieuw ontwerp gemaakt als MMA. 

MMA 
Het inrichtingsontwerp is gebaseerd op het al
ternatief Central Green met daarin onderdelen 
iiit het groen-blauwe raamwerk van hel alterna
tief Patchwork. Het centrale groene deel, de 
groen-blauwe dwarsgerichte lobben en de brede 
zone langs de Esvelderbeek maken dil alterna
tief tol MMA. De effecten van het MMA zijn 
op het gebied van cultuurhistorie, landschap, 
natuur en bodem en water kleiner dan die van 
de andere alternatieven. 

Welke iiiritliting heeft onze voorkeur? 
Doordal in het MMA de zone langs de Esvelderbeek een groot stuk van het 
uitgeefbare terrein bezet, blijkt dit initiatief exploitatief niet haalbaar. Om een 
haalbaar en toch milieuvriendelijk alternatief te ontwikkelen is daarom gezocht 
naar optimalisalieniogelijkheden. Ten opzichte van het MMA zijn er de vol
gende veranderingen: 
• in het zuidoostelijke deel van het terrein is de rondweg meer in de richting 

van de Esvelderbeek gelegd; 
• Deze vergroting van uitgeefbaar terrein gaat ten koste van de brede ecologi

sche zone langs de Esvelderbeek. Gezien het feit dat de omvang van deze 
ecologische zone voldoet aan de minimale normen blijft er in het geoptima
liseerde model sprake van een positieve bijdrage in de realisering van de 
ecologische zone. 

• De bed rijfsbebouwing in de westelijke punt wordt doorsneden door de in
terne ontsluitingsweg. 
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Samenvatting 

Welke negatieve en positieve effecten zijn te verwachten per alternatief? 
In het MER zijn de eITecten van de alternatieven op veel aspecten en criteria 
beoordeeld. Onderstaand is deze beoordeling voor de onderscheidende effecten 
samengevat in een ± beoordeling met de volgende betekenis: 
- = zeer negatief effect 

= negatief effect 
O = geen effect 
+ = positief effect 
++ = zeer positief effect 

Criteria Alternatieven • • - ^ ' \ 

Basic Central Green Patchwork VA (MMV 
Landschap: ruimtelijke structuur - - - - ^-r 
Cultuurhistorie: Wencopperweg "^ 0 - - 0 0 
Cultuurhistorie: aantasting lijn Esvelder-

beek 
+ + + + 0̂ , 

CulluuFhislorie:verkavelingsvorm - - - - -
CuIluurhistorie:aantasting archeologische - - ~ - -
waarden 

Natuur; verstoring - - - - -
Natuur: aantasting + + ++ + © 
Bodem en water: ontwatering, afwatering - - - -

© 
en drooglegging 

Bodem en water: afkoppelen en infiltreren - - - - -
Bodem en water; retentie en bluswater - 0 0 0 0 
Bodem en water; verspreiding verontreirti- - - 0 0 0 
ging 
Bodem en water: beïnvloeding Esvelder- - - 0 0 0 
beek 

Bodem en v^iater: verandering van grond 0 0 0 0 0 
waterstand 

Bodem en water: scheiding vuile en schone 0" 0 0 0 0 
waterstromen 

0" 
Infrastructuur; verandering Intensiteiten in + + + + + 
kernen 

Infrastructuur: verandering intensiteiten in - - - - -
plangebied 

Infrastructuur: langïaam ver keersroutes + + + + + 
Recreatie: mogelijkheden 0 + 0 + + 
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Santenvatting 

Zij» er oplimalisiitiemogelijkliedeti bititcii de inrichting om? 
Om liet plan op duurzame wijze uit te voeren zijn ook maatregelen mogelijk die 
niet direct ruimtelijke consequenties heben. Deze optimalisatiemogelijkheden 
zijn in principe toepasbaar op alle alternatieven. Het gaal om mogelijkheden op 
het gebied van: 
• Zuinig ruimtegebruik; 
• Minimalisering gebruik water, energie en grondstoffen; 
• Beperkt gebruik van uitloogmateriaal of andere vervuilende middelen; 
• Waterdichte parkeerkelders; 
• Vervoers- en logistiek management, openbaar vervoer en langzaam verkeer; 
• Vormgeving van bebouwing/ vastleggen van beeldkwaliteit. 

Deze mogelijkheden worden in de verdere pianontwikkeling uitgewerkt. 

Weten wc genoeg voor de besluitvorming? 
Bij hel opstellen van hel MER was veel informatie beschikbaar. Maar voor 
sommige onderwerpen waren er nog leemten in de kennis. Zo bestond bij het 
opstellen van het MHR onduidelijkheid over de ontwikkeling van een transferi-
um voor Harselaar in combinatie met een vergroot station Barneveld-Noord. 
Ook voor de precieze geohydrologische situatie moet nader onderzoek worden 
verricht. Dil zal plaatsvinden in een nog op te stellen waterstrucluurplan. 
Evenals het archeologische proefsleuvenonderzoek dat duidelijkheid moet bie
den onilrent de werkelijke waaiden van de archeologische vondsten op de 
vindtplaals. 

Wat gaal er nu verder gebeuren? 
Het MI-R ligl samen met hel bestemmingsplan voor Harselaar-Zuid en de ont
sluitende wegverbinding ter visie. Tijdens een openbare hoorzitting kunnen 
insprekers hun opmerkingen mondeling toelichten. 
Het MFR wordt door de Commissie voor de milieueffeclrapportage getoetst op 
de wettelijke eisen, juistheid en volledigheid. Bij de beoordeling worden de bin
nengekomen inspraakreacties weer betrokken. Na de toetsing door de Commis
sie m.e.r. (mits natuurlijk voldoende) is de m.e.r.-procedure afgerond. De Be
stemmingsplan-procedure loopt dan verder. Na het vaststellen van het ontwerp-
bestemmingsplan en het definitieve bestemmingsplan zijn er weer nieuwe moge
lijkheden voor inspraak. Na het definitief worden van het Bestemmingsplan 
kunnen de wegverbinding, de aansluiting en het bedrijventerrein worden gerea
liseerd. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot de voorgenomen activiteit 
In de nota Bedrijventerreinen (1989) is geconstateerd dat tot hel jaar 2000 be
hoefte is aan 60 ha bedrijventerreinen in Barneveld. Deze behoefte is beginjaren 
'90 de aanleiding geweest een ontwikkelingsschets vooreen nieuw bedrijventer
rein te vervaardigen: bedrijventerrein llarselaar-Ziiid, Hel bestemmingsplan 
voor dit terrein (Bestemmingsplan Harselaar-Zuid I) is in 1992 in procedure 
gebracht en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelder
land- In 1999 is echter dit goedkeuringsbesluit door de Afdeling Bestuursrecht
spraak van de Raad van Siale vernietigd. De Raad van Stale kwam tot dit be
sluit omdat in hel bestemmingsplan nicl werd voor/ien in een goede ontslui-
tingsslructuur, waardoor ter plaatse verkeersoverlast zou ontstaan. 
In een Bestuurlijk overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de 
gemeente Barneveld (mei 2000) is een akkoord bereikt over de oostelijke onl-
sluiling van Barneveld en het Bedrijventerrein Harselaar-Zuid en de aansluiting 
op de A1, mits de aansluitende wegen bovenlokaal zijn. Hieraan wordt vorm 
gegeven door de aansluiting in zuidelijke richting op de Wesselseweg {N800) en 
de aansluiting in noordelijke richting op de Apeldoornsestraal, in een conve
nant' dat in voorbereiding is worden afspraken ter realisering van de nieuwe 
aansluiting op de Al vastgelegd. 

1.2 Milieiieffectrapportage 
Op 19 december 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Barneveld besloten lot de voortgang van de ontwikkeling en realise
ring van het bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Een eerste stap in deze voortgang 
is het volgen van een m.e.r.-procedure voor de voorgenomen activiteit. Het be
treft hier een inrichlings-MER voor Harselaar-Zuid. In figuur 1.1 is hel plange
bied weergegeven. 

' De betrokken partijen zijn de gemeente Barneveld, provincie Gelderland en Rijkswalcr-
siaal Directie Oost-Nederland 
^ Grontmlj 99009748, rev VS2 
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Figuur 7. J Plangebied MER Harselaar-Zuid 
t 

'•: ' ikisS'isffli k^ , ^ - \ , ï ' • 

1.2.1 Startnot i t ie 

De m,e.r.-procedure is formeel van start gegaan met de bekendmaking van de 
Startnotitie op 27 september 2001 in de Barneveldse Krant. Vanaf 2 oktober 
2001 heeft de startnotitie gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gele
gen. De startnotitie geeft inzicht in de relatie tussen de voorgenomen ontwikke
ling van Harselaar-Zuid en andere (ruimtelijke) ontwikkelingen in het studiege
bied. In de slarlnolitie is een beschrijving van de bestaande situatie opgenomen 
en zijn de besluiten die voor het plan van belang zijn beschreven. Tevens is be
schreven welke kansrijke alternatieven in het milieu-effect rapport (MER) zullen 
worden onderzocht. Naast argumenten met betrekking tol hel milieu, spelen 
economische en financiële overwegingen een rol bij de uiteindelijke keuze voor 
de inrichting. 

1.2.2 Richtl i jnen 

De gemeenteraad van Barncveld heeft als bevoegd gezag de Commissie voor de 
milieueffectrapporlage (Cie-m.e.r.) in de gelegenheid gesteld advies uit te bren
gen over de richtlijnen voor het op te stellen MER. In dit advies is rekening 
gehouden met de inspraakreacties op de startnotitie. Op 26 februari 2002 zijn de 
definitieve richtlijnen vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld. 

De hoofdpunten van de richtlijnen hebben betrekking op: 
• de prioritering in de ontwikkeling van het plangebied; 
• de ecologische inpassing van de Esvelderbeek; 
• de verkeersontsluiting; 
• de waterhuishoudkundige inrichting; 
• het meest milieuvriendelijke alternatief. 

De initiatiefnemer voor deze voorgenomen activiteit is de Publiek Private Sa
menwerking tussen de gemeente Barncveld en Vastgoed Harselaar Zuid BV. 
Om de verantwoordelijkheden in het proces zo zorgvuldig mogelijk te scheiden 
is voor de volgende rolverdeling gekozen: 
• de ambtelijke werkgroep is inhoudelijk verantwoordelijk voor het MER; 

99009748, fev,VS2 
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• de verantwoordelijkheid rond de besluitvorming door de gemeenteraad ligt 
op ambtelijk niveau bij de al'deling Besluurs- en Management Ondersteu
ning en op bestuurlijk niveau hij de burgemeester. 

Bij de uitvoering van de milieiierreetrapportage I larselaar-Zuid is de gemeente
raad van de gemeente Barneveld bevoegd gezag. 

1.2.3 Tussentijdse toetsing 
Na uitgave van het MER (MER I larselaar-Zuid, d.d. 23 augustus 2002) is een 
tussentijdse toetsing aangevraagd bij de Commissie voor de milieuefïectrappor-
lage (tie.-m.e,r,) voor het MER in combinatie met de Ontwikkelingsschets. De 
C'ie.-m.e.r, heelt in haar loetsingsadvies (d.d. 26 seplember 2002) een aantal 
punten (er verbetering aangegeven die in dit vernieuwde MER zijn verwerkt. 
I let advies ging vooral in op de volgende /aken: 

• de relatie mei de omliggende wegenslructuur; 
• de relatie met De Driehoek; 
• de ontwikkeling van het MMA. 

Overigens zijn op hel M ER en de Ontwikkelingsschets ook inspraak reacties 
binnen gekomen die zijn gebundeld in een inspraaknolitie (zie bijlage 1). Het 
MFR is waar mogelijk en noodzakelijk aangepasi naar aanleiding van deze 
reacties. Daarnaast is hel onderhavige MFR op bepaalde punten wegens voort
schrijdend inzicht aangepast. Dit vernieuwde MER wordt in samenhang met 
het voorontwerp-bestemmingsplan voor Harselaar-Zuid in procedure gebracht. 

In de startnotitie is aangegeven dal de m.e.r.-procedure wordt gekoppeld aan 
een besluit over de Oniwikkelingsschets van het gebied. Voor deze tussenstap 
was gcko/en in verband met de meerwaarde voor hel besluitvormingsproces, 
met name bij de vorming van de allernalieven. Inmiddels is besloten om de 
Oniwikkelingsschets en het MER procedureel los te koppelen. De Ontwikke
lingsschets wordl begin 2004 afzonderlijk vastgesteld door de gemeenteraad. 

1.2.4 Milieueffectrapport (MER) 
Het milieueflectrapport (MER) dienl ter onderbouwing van de besluitvorming 
over hel nieuwe bestemming.splan dat voor het plangebied wordt opgesteld. Dit 
bestemmingsplan moet worden vastgesteld door de gemeenteraad van Barne
veld. Het MER wordt opgesteld aan de hand van de richtlijnen en op basis van 
beschikbare gegevens. Het rapport bevat: 
• een beschrijving van de behoefte aan een bedrijventerrein in Barneveld en de 

regio en de uitwerking van de definitieve locatie; 
• een beschrijving van de beslaande (milieu-)toesland; 
• een beschrijving van de opgestelde alternatieven en varianten; 
• een beschrijving en vergelijking van de belangrijkste (milieu)efrcclen; 
• een beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief en hel uiteinde

lijke voorkeursaltematief van de initiatiefnemers. 

1 Iet doel van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is om het milieubelang naast de 
andere belangen een volwaardige plaats in de besluilvorming te geven. 

1.2.5 Verdere procedure 
Het onderhavige MER wordt gevoegd bij het voorontwerp-bestemmingsplan. 
De gemeente zal hel MER beoordelen op aanvaardbaarheid. Hierbij dient ant
woord te worden gegeven op de volgende vragen: 
• voldoet hel rapport aan de wettelijke eisen; 
• voldoel hel rapport aan de vastgestelde richtlijnen; 
• bevat het rapport geen onjuistheden. 

^ Grontmij 99009748, rev. VS2 
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Na beoordelingen aanvaarding van het MER door de gemeente, kan de in
spraakprocedure worden ingegaan. De mogelijkheid tot inspraak wordt bekend 
gemaakt, volgens de daartoe in de wet opgenomen voorschriften. In dat kader 
wordt een openbare hoor/ïtting georganiseerd, waar insprekers hun opmerkin
gen mondeling kunnen toelichten. Tevens wordt door de gemeente een exem
plaar van het rapport naar de Cie-m.e.r. en de overige wettelijke adviseurs' ge
stuurd. 

Kct MER wordt door de Cie-m.e.r. getoetst op de wettelijke eisen, juistheid en 
volledigheid. Bij de beoordeling worden de biniiengekonifn inspraakreacties 
betrokken. Als uitgangspunt voor de toetsing geldt dal het MER voldoende 
gegevens moet bevatten om lol besluitvorming met belrekking tot het nieuwe 
bestemmingsplan over te kunnen gaan. Het eindoordeel van de Cie-m.e.r. 
wordt, nadat dit is besproken met het bevoegd gezag, neergelegd in een toet
singsadvies. 

I let voorontwerp-bestemmingsplan /al vervolgens de normale procedure 
doorlopen en het MER wordt hierbij als onderliggend document gebruikt. In 
bijlage 3 wordt in een schema aangegeven hoe de bestemmingsplanprocedure 
samenhangt met de procedure voor de milieuefïectrapportage. 

De Driehoek 

De Driehoek, gelegen tussen het spoor Amersfoort - Apeldoorn en de A l , is een gebied dat in 

tegenstelling tot het vorige MER niet in dit MER is meegenomen. De ontwikkeling van dit ge

bied kan niet binnen afzienbare tijd plaats vinden. De reden hiervoor is dat de hindercirkels 

rond de stortplaats Vink bijna de gehele Driehoek omvatten. Een normale ontwikkeling van 

bedrijventerrein in dtt gebied is de komende periode, tot dat de stort buiten bedrijf is, niet 

mogelijk. Voor het kleine deel van De Driehoek dat buiten deze hindercirkels valt kan een apar

te procedure worden opgestart. De ontsluiting van dit kleine deelgebied kan voorlopig plaats 

vinden via Harsela ar-Oost. De ontwikkeling van de Driehoek komt hiermee buiten de scope van 

dit MER te staan. 

1.3 De ontsluiting van Harselaar-Zuid en dit MER 

De ontwikkeling van bedrijventerrein llarselaar-Zuid is onlosmakelijk verbon
den met de ontwikkeling van de omliggende wegenstructuur. Er is vooral een 
directe relatie met de nieuwe aansluiting op de rijksweg Al. Door de minister 
van Verkeer en Waterstaat is deze aansluiting toegezegd onder voorwaarde dat 
deze een regionaal karakter krijgt. In het najaar van 2003 wordt door de be
trokken partijen een convenant voorbereid waarin de aanleg van de A1 -
aansluiting ter hoogte van Harselaar-Zuid een feit wordt zodra het bestem
mingsplan (voor Harselaar-Zuid en de wegenstrucluur) onherroepelijk is. De 
voorwaarde voorde Al-aansluiting, betreffende het regionale karakter van de 
wegen, impliceert dat de aansluiting op de A1 doorgetrokken wordt aan beide 
/ijden van de rijksweg en aansluit op het regionale wegennet. Dit houdt in dat 
er een o().stelijke verbinding om Voorthuizen komt (van de A1 naar de Apel-
doomsestraat) en een ontsluiting vanaf de toekomstige rondweg rond Harse
laar-Zuid naar de Wesselseweg, de oostelijke verbinding om Barneveld. 

Voor deze regionale verbindingen zijn tracéstudies uitgevoerd. Deze tracéstu-
dies worden gelijktijdig met dit MER bij het bestemmingsplan gevoegd. De 
verbindingswegen worden uitgevoerd als 60 km/u (noordelijk van de A1) en 80 
km/u weg en de besluitvorming hierover is niet m.e.r.-plichtig. Vanwege de rela
tie van het bedrijventerrein met de verkeersstudie zullen bij het ter visie leggen 

^ de wettelijke adviseurs zijn de inspecteur ruimtelijke ordening, de inspecteur milieuhygië
ne en de inspectie van LNV. 

99009748, revVS2 ^ Grontmij 

bl3d18van126 



Inleiding 

van dit MER gelijktijdig de verkecrsstudies ter inzage liggen. In hel vooront
werp bestemmingsplan voor dit gebied is zowel het bedrijventerrein als de nieu
we verkeersinfrastructuur opgenoinen, In dit MRR wordt uitgegaan van de 
vooiketirsontsluiting zoals deze uit de verkeerssludies naar voren is gekomen. 
Het scenario waarin de aansluiting op de AI niet wordt gerealiseerd maakt geen 
deel uil van dit MF'R. omdat in dat geval het bedrijventerrein Harsehuir-Zuid 
niet kan worden gerealiseerd (zie ook 113; verkeer 3.6). 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 vau dil MER wordt ingegaan op de behoefte aan nieuw bedrij
venterrein binnen de gemeente Barneveld en de regio. Ook wordt in dit hoofd
stuk het doel van de voorgenomen realisering van het bedrijventerrein beschre
ven. Daarnaast wordt beschreven wal het beleidskader is en weike te nemen en 
eerder genomen besluiten relevant zijn voor het plan. 
De huidige toestand van het milieu in het plangebied en de te verwachten auto
nome ontwikkelingen worden beschreven in hoofdstuk 3. 
In hoofdstuk 4 worden de voorgenomen activiteit, de varianten en de alterna
tieven, die hiervoor redelijkerwijs mogelijk zijn, beschreven. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de te verwachten gevolgen van de alternatie
ven voor het milieu beschreven. Dit gebeurt op basis van de informatie uit de 
hoofdstukken 3 en 4. 
In hoofdstuk 6 worden de effecten van de onderscheiden alternatieven onder
ling vergeleken. Tevens worden in dit hoofdstuk het moest milieuvriendelijk 
alternatief en het voorkeursalternaliefsjimengcsteld. Een overzicht van leemten 
in kennis en informatie is opgenomen in hoofdstuk 7. Ook bevat dat hoofdstuk 
een concept evaluatieprogramma. 

De geraadpleegde literatuur is in de tekst aangegeven. 
De resultaten van het onderzoek geluid zijn beknopt in bijlage 3: Akoestisch 
onderzoek Harselaar opgenomen. Deze bijlage vormt een samenvatting van een 
separaat akoestisch onderzoek voor geheel Harselaar. 

4jf Grontmij 99009748, rev, V52 
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2 Probleem- en doelstelling 

2.1 Inleiding 
In dit hoolUsiiik wordt de noodzaak van uitbreiding van het areaal aan bedrij
venterreinen in Banieveld nader toegelicht. Hiervoor is ondermeer gebruik ge
maakt van onderzoeksrapporten van de provincie Gelderland en van het Cen
traal Planbureau waarin de behoefte aan bedrijventerreinen voor de komende 
jaren in beeld is gebracht. In deze rapporten is gekeken naar wanneer en voor 
welk type bedrijvigheid ruimte wordt ge/ocht. I lieruit is op te maken hoe groot 
de vraag uit de gemeente Barneveld is (endogene vraag) en hoe groot de vraag 
van builen de gemeente Barneveld is (exogene vraag). 

In de loop van 2002 is er een enquête uitgevoerd onder de bedrijven in Barne
veld. Deze inventarisatie geeft een beeld van de omvang van de endogene ruim
tebehoefte. 
Mede op basis van deze vraag en aanbodcijfers, aard van de te vestigen bedrij
ven (categorieën) en in acht te nemen milieuzones worden zowel de probleem
stelling als de doelstelling van de voorgenomen activiteit, de ontwikkeling van 
llarselaar-/uid, gerormulecrd. 

2.2 Stand van zaken in de provincie Gelderland 
Met streekplan van de provincie (ielderland geeft de gemeente Barneveld, met 
betrekking lol de ontwikkeling van bedrijventerreinen, een subregionale func
tie. Er is een opvangtaak voor de groei van het lokale bedrijfsleven en een on
dersteunende taak ten opzichte van regionale ontwikkeling. Medio 2001 presen
teerden Gedeputeerde Staten van de Provincie Cielderland het Gelders Sociaal 
Economisch beleidsplan 'Trekkracht GeklerUind'. Daarin is er voor het ruimte
gebruik ten behoeve van bedrijvigheid een duidelijke voorkeur uitgesproken 
voor duurzaamheid, meervoudig ruimtegebruik, revitalisering en verplaatsing 
van milieuhinderlijke bedrijven en bedrijven vanuit het buitengebied naar be
drijventerreinen. In het Rapport 'Ruimte voor Trekkracht' opgesteld door de 
Sociale Partners Gelderland (SoPaG) 2002, wordt een verkenning gemaakt van 
de sociaal economische ontwikkelingen die de komende twintig jaar worden 
voorzien. Enerzijds is de groei van de beroepsbevolking sneller gegaan dan ver
wacht, en anderzijds groeit de werkgelegenheid nog harder. De cijfers op basis 
van een uitvoerige inventarisatie van gemeentelijke plannen (najaar 2001) wij
zen erop dat er na 2006 problemen ontstaan met de voorraad nieuw uit te geven 
bedrijventerreinen. Een groot deel van wat er in de toekomst als nieuwe werklo-
catics beschikbaar komt is bestemd als vervangende locatie voor het wegsane
ren van bedrijven vanuit een ongewenste vestiging. 
De planningsopgave is derhalve groot vanwege; 

• De toename van de beroepsbevolking; 
• De toename van de werkgelegenheid; 
• De grootschalige herstructurering van het landelijk gebied. 
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2.3 Regionale samenwerking 
De behoefte aan bedrijvenlerreinen wordt deels ingegeven door de hgging van 
de gemeente Barneveld in de "(ïelderse Vallei". Vanouds kent het gebied een 
sterke oriëntatie op kleinschalige en intensieve veehouderij, een bedrijfstak die 
sterk aan verandering onderhevig is. In de Vallei-regio is sprake van een bijzon
dere situatie; gelegen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe vormt het 
deels de oosltlank van de Randstad. De in de Randstad heersende vestigings-
druk is in mindere mate aanwezig in de Vallei-regio maar wel sterk toenemend. 
In dit gebied met als één van de kernen Barneveld is sprake van een groei van 
industriële en logistiek/transport bedrijvigheid. Nieuwvestiging van bedrijven 
van builen het streekplangebied WesI-Vchiwe'Vallei dient op goed ontsloten en 
ingerichte terreinen plaats Ie vinden onder andere in de gemeente Barneveld 
(provincie Gelderland, 1996). 

In het kader van een regionaal samenwerkingsverband heeft de gemeente Bar
neveld te maken met de Valleiregio voor Sociaal Economisch Overleg (SFO). 
I let SEO-Vallei is een overleg waaraan de provincie Cielderland en Utrecht, de 
gemeenten Amerongen, Barneveld, Hde, Leersiim, Nijkerk. Renswoude, Rhc-
nen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg en een aantal on
dernemersorganisaties (incl. Kamers van Koophandel), die werkzaam zijn in 
het valleigebied, deelnemen. Binnen het SEO-Vallei wordt een scan verricht 
naar bedriiventerreinen binnen het gebied. Op basis daarvan /al, in nauw over
leg met de provincies, getracht worden te komen tot een regionale bedrijventer
reinplanning. Onderdeel daarvan is een zekere segmentering van verschillende 
bedrijventerreinen. 

In het kader van het SlraU'nisch Gebied Perspeclief (SGP) Vallei werkt de ge-
meenle Barneveld samen met de gemeenten Leusden, Renswoude, Scherpen
zeel, Nijkerk en Woudenberg, Zij be/innen zich ondermeer op onderlinge sa
menwerking en hebben hun gezamenlijke ambities voor de regio vastgelegd in 
een notitie'Ambitie Strategisch Gebiedsperspectief Vallei, oktober 2001'. In de 
actuele regionale Structuurvisie SGP-vallei (2003) geven de 6 gemeenten aan dat 
zij in iedere gemeente streven naar de realisatie van voldoende mogelijkheden 
voor groei en verplaatsing voor hel lokale bedrijfsleven. Waar geen mogelijkhe
den zijn, zal moeten worden uitgeweken naar de regionale bedrijventerreinen 
I larselaar in Barneveld en De Flier in Nijkerk. Er vindt kortom afstemming 
plaats niet de vraag - aanbod situatie van de/e gemeenten. 

2.4 Vraag en aanbod provincie Gelderland 
Uit nadere bestudering van de cijfers over vraag en aanbod van bedrijventerrei
nen in Gelderland en meer specifiek de Veluwe blijken de tekorten in de regio. 
Met name in het noord-westen van de Veluwe ontstaan problemen doordat de 
vraag groter is dan het aanbod. Het streekplan Gelderland staat per jaar een 
aanleg van 5 ha aan nieuw bedrijventerrein in Barneveld toe terwijl er een reële 
behoefte van 12.5 ha beslaat. De tekorten kunnen niet worden opgevangen 
door het regionale bedrijventerrein van Harderwijk, Lorentz-Oost. De sprong 
over de Veluwse rand naar Flevoland wordt door de Kamer van Koophandel 
gezien als een oplossing die op langere termijn (na 2020) effectief kan zijn. 

Tabel 2.1 toont de tekorten aan bij vergelijking van vraag en aanbod in de pro
vincie Gelderland voor de periode na 2001. Deze tekorten worden vooral ver
oorzaakt door de toename van de behoefte aan gemengde bedrijventerreinen in 
de provincie. Tevens blijkt dat voor de periode tot 2(K15 voldoende voorraad 
aanwezig is. In de periode na 2(X)5 ontstaat echter een tekort aan bedrijventer
reinen in alle segmenten. 
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Tabel 2.1 Vraag en aanbod bedrijventerreinen in ha. in provincie Gelderland 2001-2020 

Totaal waarvan: 

2001-2020 2001-2005 2006-2010 2011-2020 

Gelderland aanbod 1.73S 940 502 293 

zachte plannen 704 200 278 226 

vraag 2.'118 603 687 1.128 

discrepantie -683 337 -185 -835 
waarvan; 

• ïwaar 93 91 -12 14 
• gemengd -670 227 -162 •735 

- distributie - l o ; 19 - 11 - l is 
Bron: Onderzoek Ruimie voor Bedrijven. Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gehlirhmil + 
IBIS MM 

Wanneer specifiek naar de Veluwe wordt gekeken, blijkt voor de periode tot 
2005 eveneens voldoende aanbod van bedrijventerrein. Hierbij moet echter 
worden opgemerkt dat ook de zachte plannen in de confrontatie van vraag en 
aanbod zijn meegenomen. In werkelijkheid kan het verschil tussen vraag en 
aanbod derhalve groter zijn. Voorde langere periode (2006-2010) geldt ook 
voor de Veluwe dat tekorten ontslaan, met name in het segment van gemengde 
en hoogwaardige terreinen. 
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Tabel 2.2 Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerrein in ha. voor het COROP-gebied  

Uiigeefbaar of in Waarvan beschikbaar komt: 

planning per 

1-1-1998 

voor 2005 voor 2010 voor 2020 

Aanbod Gemengde bedrijventerreinen 

bestaand 81 78 3 0 
harde plannen 119 100 19 0 
zachte plannen 122 33 59 30 
totaal 322 211 81 30 

Distributiepark 

bestaand 0 0 0 0 

harde plannen 8 8 0 0 

zachte plannen 27 10 17 0 

totaal 35 18 17 0 

Hoogwaardig terrein 

bestaand 0 0 0 0 

harde plannen 84 84 0 0 

2acbte plannen 89 10 40 39 

totaal 173 94 40 39 

Zwaar industrieterrein 

bestaand 40 40 0 0 

harde plannen 17 17 0 0 

zachte plannen 0 0 0 0 

totaal 57 57 0 0 

Totaal 

bestaand 121 118 3 0 

harde plannen 228 209 19 0 

zachte plannen 238 53 116 69 

Totaal 587 380 138 69 

Periode 1998/2020 1998/2005 2005/2010 20)0/2020 

Vraag 
Gemengde bedrijventerreinen + 

hoogwaardig 

Distributiepark 

Zwaar industrieterrein 

739 (204)' 

62 
36 

240(62)* 177(48)' 

15 

3 

9 

12 

322 (94)' 

38 

21 

Totaal 837 258 198 381 

Discrepantie 
Gemengde bedrijventerreinen + 

hoogwaardig 

Distributiepark 

Zwaar industrieterrein 

-244 

-27 

21 

65 

3 
54 

•56 

B 

•12 

-253 

-38 

-21 

Totaal -250 122 -60 -312 

Ilnm: Ondfrzofk Ruimte voor BeJrijwn. Bureau Econonmih Onderzoek, Pronnae Gdderhiiul t 
IBIS 2001 

' (waarvan exogeen) 
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2.5 Vraag en aanbod gemeente Barneveld 

Er is veel vraag naar bedrijventerrein in de gemeente Barneveld. liet overgrote 
deel van die vraag komi uit liet eigen ver/orgingsgcbicd {Ciemeente Barneveld, 
2002). Al enige tijd is de vraag groter dan likrt aanbod. Ook op de bestaande 
bedrijventerreinen is er onvoldoende ruimte voor uitbreiding van bedrijven. 
Door hel eerder uitblijven van de realisatie van Harselaar-Zuid zijn reeds een 
aantal bedrijven uit de gemeente vertrokken. 
1 lel tekort aan bedrijventerrein in de gemeente blijkt tevens uit de opgave vol
gens het provineiale model. De provincie stelt voorde periode van 1995 tot 
2015 92-8 ha aan bedrijfscontingent voor de gemeente Barneveld. Met de reeds 
uitgevoerde en in voorbereiding zijnde projecten, wordt circa 81 ha van dit con
tingent ingevuld. Hierbij is geen rekening gehouden met de autonome ontwik
keling van de ilarselaar-Driehoek als afronding van Harselaar-Oost. Harselaar-
Zuid vormt een belangrijk aandeel in de uitgifte. Realisatie van dit terrein is 
derhalve essentieel in de aanbod van bedrijventerreinen in de gemeente. 

rsbe/2.3 
Plancapaciteit voor bedrijventerreinen Barneveld volgens provinciale bedrijfscontingent 

Totaal 

Opgave i99St/m2005 20O6t/m2015 Extra capaciteit 

3,73ha/Jaar 41 ha 3,7ha/jaar 37ha 4x3,7ha 14,8ha 92,8 ha 

Uitgifte Uitgegeven van 1995 t/m 2000 13 ha 

Uit te geven Harselaai-Zuid 64 ha 

Uil te geven Terschuur en Verbin- 4 ha 

dingsweg 

Rt»tMrt 11,8 ha 

Bron: Stnaimirvisie gemeente Barneveld en provincie Gelderland 2000 

De grootste behoefte aan ruimte bestaat bij bedrijven uit Ilarselaar-Oosi en 
Ilarselaar-Wesl. IJe/e bedrijven zoeken uitbreidtngs- of vervangingsmogelijk-
heden. Daarnaast bestaat de endogene vnut^ ook uit bedrijven uit het buitenge
bied en rondom de dorpskernen in de gemeente Barneveld waarvoor ruimte 
wordt gezocht. I Iet beleid is gericht op verplaatsing van deze verspreid in het 
buitengebied gevestigde bedrijvigheid. Dit beleid past in het kader van de hand
having zoals gekoppeld aan hel nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied 2000. 
Oil MER is volgend op het hierboven beschreven beleid. 
Om inzicht te krijgen in de vraag naar bedrijventerrein heeft de gemeente in 
2002 een enquête verricht naar de ruimtebehoefte van diverse bedrijven binnen 
de gemeente. Het gaat hierbij dus enkel om de endogene vraag (zie ook tabel 
2.4). De enquête is verzonden naar 500 ondernemers, waarvan er 170 hebben 
gereageerd. Uil de enquête komt naar voren dat op korte termijn (binnen 3 
jaar) behoefte bestaat aan circa 42 ha (vooral gemengd) bedrijventerrein. Voor 
de wal langere termijn komt daar nog eens een vraag van circa 30 ha bij. Deze 
cijfers zouden gerelativeerd kunnen worden aan de hand van bijvoorbeeld de 
uitgifteprijs van kavels of het feil dat ondernemers snel geneigd zijn 'ja' te zeg
gen op de vraag of ze willen groeien, maar daarbij moet in ogenschouw worden 
genomen dal slechts een deel van de ondernemers in de gemeente is aangeschre
ven en een nog beperkter deel ook heeft gereageerd. Derhalve wordt hier de 
conclusie getrokken dat er zeker op korte termijn een aanzienlijke vraag is naar 
nieuwe bedrijfsruimte. Op de langere termijn lijkt die vraag aan te houden. 

De uitkomsten van de enquête komen niet overeen met de cijfers van de Be
drijfslocatiemonitor (CPB, 1999). In tabel 2.4 zijn deze cijfers alsmede de uit
komsten van de enquête weergegeven. Hieruit blijkt, zeker uit de vraag lot 2005, 
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dat de werkelijke (endogene) vraag (enquête) aanzienlijk hoger lijkt dan de ge
schatte (endogene) vraag. 

Tabel2.4 Vraag naar bedrijventerreinen in ha.(netto) voor de gemeente Barneveld 

1998/2005 2006/2010 2011/2020 

Gemengd 

• Endogeen 19,1 15,2 29,4 Totaal 63,7 

• Endogeen 42 29,8 Totaal 71,8 

(Bron: enquête 200i, gem. Batneveld) 

• Exogeen 9 6 3 12,8 Totaal 28,6 

Distributie 2 1 3 5,3 

Zware industrie 0 1,3 2 

Totaal 28,1 22 42,2 Totaal 92,3 

Ihon Cn'kkTS ninJliihiiil Hcilnifsloailh'moiülor CPB IWi,Hureiiu /Hamomisch Onjfrzoi'k, Provin

cie GeUlerlanJ 2000 

Bij vergelijking van vraag (tabel 2.4: 92,3 ha tot 2020) en aanbod (tabel 2.3: 81 
ha tot 2015) lijkt sprake van een (beperkt) tekort. Echter rekening houdend met 
de uitkomsten van de enquête kan het tekort aanzienlijk worden en reeds op 
korte termijn optreden. Hierbij is de ontwikkeling van Harselaar-Zuid met na
me van belang, omdat deze ontwikkeling op korte termijn kan plaatsvinden. In 
de aanbodcijfers is met tte/e realisatie ook reeds rekening gehouden. 

2.6 Vraag en aanbod in categorieën bedri jvigheid 

Uitgangspunt bij de industriële ontwikkeling van het gebied Harselaar en dus 
ook van de gemeente Banieveld is een zodanige milieuzonering van de 
bedrijventerreinen dat geen hinder ontstaat voor de omringende 
woonomgeving. 
Het vaststellen van hinderzones rond bedrijventerreinen wordt in hoofdzaak 
bepaald door de (toekomstig) aanwezige typen bedrijven enerzijds en de 
omgevingstypen anderzijds. De zonering heeft betrekking op meerdere 
categorieën van bedrijfstypen, waarbij per categorie de noodzakelijk geachte 
afstanden voor de factoren geur, geluid, stof en gevaar ten opzichte van een 
bepaald onigevingstype zijn weergegeven. Voor een nadere invulling van de 
hedrijfs- en omgevingsaspecten wordtuitgegaan van de brochure 'Bedrijven en 
Milieuzonering' van de VNCi (1999). 

Als maatgevend omgevingstype wordt uitgegaan van een 'rustige woonwijk' 
(woonwijk met weinig verkeer, praktisch geen bedrijven en/of winkelcentra). 
Voor de typen van bedrijvigheid worden zes bed rijfscategorieën onderscheiden, 
al dan niet onderverdeeld in subcategorieën. In tabel 2.5 zijn de milieuzones in 
relatie tot de bed rijfscategorieën nader gespecificeerd. 

Tabel2.3 Milieuzones in relatie lot de bedrijfscategorleén 

Categorie bedrijvigheid Noodzakelijk geachte afstanden lot rustige woonwi jk ' 

1 O e n ! Om 

2 30 m 

3 50 en 100 m 

4 200 en 300 m 

5 500, 700 en 1.000 m 

_6 l-SOOm  

• Binnen categorie afslaiuli-n ujhunkelijk vuii hes lype en onming bedrij} dut zich vestigt. 
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De uitbreiding van Harselaar is gericht op ccn gemengd bedrijventerrein waar 
bed rijfscategorieën tot en met 5 uileindelijk een plaats moeten kunnen krijgen. 

De Driehoek in relatie tot Harselaar-Zuid 

In het loetsingsadvies van de Cie-m.e.r, inzake MER en Ontwikkeltnqsvisie wordt De Drie

hoek als ondenwetp genoemd. De commissie adviseer! de Driehoek op Ie nemen als on

derdeel van Harselaar-Zuid. De motivatie om van dit advies af ie wijken isals volgt: 

De Driehoek wordt door de initiatiefnemers niet in aanmerlting genomen voor spoedige 

exploitatie omdat het grootste deel van het terrein binnen de hindercirkels van de vuilstort 

Vink ligt. Het is de komende tien jaren (totdat de Stortplaats is afgewerkt) om redenen 

hierboven genoemd niet wenselijk om op die plaats bedrijventerrein te ontwikkelen. De 

Driehoek is daarom niet meegenomen in de behoefteramingen of verder m het MER, en 

wordt ook niet gezien als autonome ontwikkeling van bedrijventerrein. De invloed van De 

Driehoek op het ruimtegebruik voor Harselaar-Zuid (in relatie tot de druk op de zone-

Esvelderbeek) is dan ook niei aanwezig, daar de hectares in dat gebied niet uitgeefbaar zijn 

de komende tien jaar. 

Het kleine deel van De Driehoek dat buiten de hindercirkels van de stortplaats valt zou wel 

als bedrijventerrein kunnen worden ingevuld, Dit wordt dan echter meer gezien als afwer

king van Harselaar-Oost dan als onderdeel van Harselaar-Zuid. Bij de planologische proce

dure voor dit laatste deel moet extra aandacht worden besteed aan de onlsluitingsmoge-

lijkheden. 

2.7 Probleemstelling 

l'il diverse t>inierzoeken van verschillende instanties blijkt dat er een grote be
hoefte bestaat aan bedrijventerreinen in en om de gemeente Barnevcid. Gelegen 
in de periferie van een steeds 'vollere' Randstad zal de exogene vraag naar be
drijventerreinen in dit gebied de komende jaren naar verwachting sterk toene
men. Maar ook de eigen endogene vraag naar ruimte voor verschillende typen 
bedrijvigheid neemt toe. De gemeente Barnevcid onderkent deze trend maar 
dreigt op achterstand te komen mei de ontwikkeling van nieuwe locaties om in 
deze (toekomstige) behoefte te voorzien. 

2.8 Doelstelling 

Met de ontvvikkelmgen realisering van liarselaar-Zuid heeft de initiatiefnemer 
zich primair ten doel gesteld om voldoende doorgroeimogelijkheden te bieden 
ten behoeve van elders reeds in de gemeente Barneveld gevestigde bedrijven, 
alsmede te voorzien in de benodigde ruimte om het gemeentelijk beleid in/ake 
verplaatsing van in het buitengebied en de dorpskernen gevestigde bedrijven 
mogetijk te kunnen maken, alsmede om nieuwe ontwikkelingen een planolo
gisch verantwoorde plaats te kunnen bieden. 

Binnen de door de initiatiefnemer geformuleerde doelstelling zijn bovendien de 
volgende uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld: 
• zonering van milieuhinderlijkc bedrijvigheid door het handhaven van vol

doende afstand tot milieugevoelige objecten; 
• ontwikkeling van I larselaar-Zuid dient goed aan te sluiten op de oostelijk 

gelegen Vuilstort; 
• ontwikkeling van Harselaar-Zuid zal plaatsvinden ten behoeve van bedrij

ven uit maximaal categorie 5, met een integrale hinderzone van max. 500 
meter; 

• goede landschappelijke inpassing van het terrein, waarbij aanwezige ecolo
gische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden zo min mogelijk 
worden aangetast; 

• de mobiliteitsprofielcn van te vestigen bedrijven dienen te worden afge
stemd op de bereikbaarheidsprofielen van het nieuwe bedrijventerrein; 
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• de bereikbaarheid van Ilarselaar-Zuid voor alle modaliteiten (openbaar 
vervoer, auto en langzaam verkeer); 

• een nieuwe aansluiting op de A1 via de nieuwe rondweg om I larselaar-
Zuid; 

• een goede verbinding tussen Harselaar-Zuid en Harselaar-Oost en De Drie
hoek; 

• aansluiting met Wesselseweg en aansluiting met de Apeldoornseslraat via 
de nieuw te ontwikkelen oostehjke verbindingswegen. 

Het bedrijventerrein zal op een duur/ame wij/e worden ontwikkeld. Aspecten 
die bij de duurzame inrichting van bedrijventerreinen een rol spelen zijn: water, 
energie, verkeer en vervoer, grondstoRen en aCval, natuur en landschap, grijze 
leefomgevingsfactoren, planningskwaliteit, commitmeiil en beheer en milieu
zorg. Bij bovengenoemde duurzaamheidsaspecten wordt op basis van de aan-
we/ige ruimtelijke kwaliteit, economische aandachtspunten en de milieukwali
teit het voorgenomen realistische ambitieniveau vastge.steld. 
In de Ontwikkelingsschets van het bedrijventerrein Ilarselaar-Zuid zijn de bo
vengenoemde duurzaamheidsaspecten verwerkt en de ambitieniveaus beschre
ven. In hel voorontwerp bestemmingsplan zijn de duurzaamheidsaspecten ver
der uitgewerkt. 

2.9 Beleid en besluitvorming 
In deze paragraaf komt hel relevante overheidsbeleid in het kader van de ont
wikkeling van het bedrijventerrein aan de orde. Het kaderstellend beleid wordt 
hier kort samengevat en in één tabel weergegeven. In bijlage 4 wordt nader in
gegaan op de verschillende beleidsnota's wetten, regelgeving en overhcidsplan-
nen, die eisen stellen of beperkingen kunnen opleggen aan de besluitvorming 
over de voorgenomen ontwikkeling. 

2.9.1 Relatie nationaal beleid met voorgenomen activiteiten 
In de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening wordt het oude localiebeleid 
voor bedrijven en voorzieningen (ABC-belcid) en het locatiebelcid voor 
Perifere- en Grootschalige Delailhandelsvestiging (PDV/GDV-beleid) 
vervangen door een integraal locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen. Dit 
integrale locatiebelcid geldt zowel binnen als buiten stedelijke netwerken en 
heeft een brede doelstelling: een zodanige vestiging van bedrijven en 
voorzieningen dat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de versterking en 
viialiieii van de stedelijke netwerken en de steden en dorpen. De viiaUteit heeft 
verschillende dimensies waaronder de bereikbaarheid. 
Omdat de Vijfde Nota niet is vastgesteld wordt in plaats hiervan de Nota 
Ruimte opgesteld. Naar verwachting zal het Rijksbeleid in de Nota Ruimte 
(naar verwachting begin 2004) hier niet wezenlijk van afwijken. Wel wordt 
duidelijk dat in deze nieuwe nota meer ruimte wordt gelaten aan regionale en 
lokale onlwikkelingsplanologie welke ingevuld kan worden door lagere 
overheden in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. 

Bameveld ligt in de Gelderse Vallei, gekenmerkt door een kleinschalige struc
tuur en een intensief agrarisch gebruik. Inde Vijfde Nota wordt vermeld dat 
enkele kernen in het landelijk gebied een opvangfunctie hebben voor voorzie
ningen en lokale werkgelegenheid. De kern Bameveld heeft een opvangfunctie 
voor lokale werkgelegenheid. De Gelderse Vallei wordt aangewezen als een 
gebied met bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. 

De Reconstructiewet concentratiegebieden is per I april 2002 in werking getre
den. Het plangebied voor het MER valt binnen het reconstructiegebied 'Gelder-
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se Vallei - Ut recht-Oost'. In 2004 wordt het reconstructieplan vastgesteld door 
Gedeputeerde Stalen. Doel van het reconstructieplan is om de kwaliteit van 
water, natuur, milieu en landschap te verbeteren. Daarnaast gaal het ook om 
het verbeteren van de economische omstandigheden en de leei'baarheid, zoals 
het bieden van perspectief aan landbouwbedrijven. 
Op basis van de beschikbare inromiatie ten tijde van het opstellen van dil MER 
is bekend dat het gebied Harselaar-Zuid in /.ijn geheel als stedelijk gebied is 
opgenomen in het Voorontwerp Reconsiructicplaii. De zone langs de Esvclder-
beek is aangewezen als verwevingsgebied voor natuur. Dit houdl in dat ge
streefd wordt naar harmonische afstemming tussen bijvoorbeeld natuurontwik
keling en bestaande functies zoals landbouw en wonen die duurzaam naast el
kaar kunnen bestaan. De precieze zonering van deze strook langs het toekom
stige bedrijventerrein is nog nader te bepalen. Ten zuiden van de ecologische 
verbindingszone ligt een gebied dat is aangewezen als landbuuwontwikketings-
gebied voor nieuwe vestiging. Binnen een landbouwontwikkclingsgebied is de 
hoofdfunctie aan landbouw bedeeld, waarbij mogelijkheden bestaan tot uil-
breiding. hervestiging of nieuwvcsliging van inlensieve veehouderij. In dil ge
bied zijn weinig kwetsbare of met landbouw strijdige funclies aanwezig. In hel 
landbouwontwikkelingsgebied rondom Barneveld-Kootwijkerbroek wordt ook 
nicuwvestiging gefacilileerd voor de hokdierbedrijven die uil extensiveringsge-
bieden of verwevjngsgebieden verplaatst worden. 

Het Gelders naliiurbeleidsplan spitst zich toe op het tot stand brengen van de 
Ecologische lioofd-strucluur {EIIS), een samenhangend nclwerk van beslaande 
en te ontwikkelen natuurgebieden. De EHS is nader uitgewerkt in een Plan van 
Aanpak Gelderse Vallei. Via hel Relalienotabeleid op basis van dit plan is 
nadere invulling gegeven aan liet begrip EHS. Daarin speelt ondermeer de 
Esvelderbeek, maar ook Luniersebeek, een rol als natte verbindingszone. 
Voorlszijn los van het Relalienotabeleid natuurontwikkelingsgebieden 
aangewezen in de hele Gelderse Vidlei om een samenhangend netwerk van 
natuurgebieden tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwc ie creëren. Voor 
Barneveld en bedrijventerrein I larselaar-Zuid, gelegen tussen enerzijds de 
Veluwe en anderzijds de Utrechtse Heuvelrug, houdt dil in dat de Esvelderbeek 
is aangewezen als (natte) ecologische verbindingszone tussen beide 
natuurgebieden. 

In het Basisrapporl bij het advies van de Commissie Waterbeheer 21' eeuw 
wordt ingegaan op bedreigingen en kansen die water biedt. Kernbegrippen van 
de omgang met water zijn: betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar. De oplos
sing wordt gezocht in een drieirap.sstrategie: 
1. overtollig waler zoveel mogelijk bovenstrooms al vasthouden in de bodem 

en in het oppervlaktewater; 
2. zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs de waterlopen. 

Daarvoor moei ruimte worden gecreëerd; 
3. pas wanneer 1 en 2 te weinig opleveren, water afvoeren naar elders of, als 

dat niet kan, het water opvangen in gebieden die gecontroleerd onder waler 
gezet kunnen worden bij afvoeren die hoger zijn dan de maatgevende afvoe
ren. 

Het aspect water krijgt hiermee een belangrijke betekenis met betrekking tot de 
voorgenomen activiteiten in de vorm van mogelijkheden ten aanzien van vast
houden, bergen en afvoeren van water. 

2.9.2 Relatie provinciaal beleid met voorgenomen activiteiten 
In het Streekplan Cielderland geldt len aanzien van de ontwikkeling van bedrij
venterreinen en bijbehorende infrastructuur als uitgangspunt dat voor de regio
nale behoefte hiertoe de mogelijkheden worden geboden. 
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Bameveld heeft een subregionale status voor de ontwikkeling van werkgelegen
heid en heeft zodoende niogelijkheclen bij de ontwikkeling van Uarsehiar-Zuid. 
Op de Streekplankaarl Cieldcrland is locatiy Harselaar-Zuid indicatief aange
duid als uitbreidingsgebied voor werkfunctie (nader te bepalen). 

De provincie is bezig een nieuw Provinciaal verkeer en vervoerplan 2 op te stel
len. De uitgangspunten voor het PVVP-2; voorkomen van nieuwe niobilileits-
problemcn door ceii goede afstemming van ruimtelijke oiitwikkehngcn op in
frastructuur, beter benullen van aanwezige infrastructuur (onder andere door 
dynamisch verkeersmanagement), bewust bouwen, binnen de kaders van 
leefomgeving en veiligheid, en beprijzen. In zowel het Statenakkoord als het 
l>VVI*-2 komen ook rondwegen aan de orde die vooral negatieve 
etïecten van doorgaand verkeer ten aanzien van de leefomgevingen de ver
keersveiligheid verhelpen. 

In het Waterhuishoudingsplan zijn behoud van aanwezige natuurwaarden en de 
ontwikkeling van ecologische verbindingszones aan de orde. Voor Barnevetd en 
bedrijventerrein Marselaar-Zuid. gelegen tussen enerzijds de Veluwe en ander
zijds de Utrechtse I leuvclrug, houdt dit in dat de Esvclderbeek is aangewezen 
als (natte) ecologische verbindingszone lussen beide natuurgebieden. 

2.9.3 Relatie regionaal en gemeentelijk beleid met voorgenomen aaiviteiten 
Het BesWmntingspltin liiiiiciigebicd -(HH) Gemeenle Banievehi heeft hel doel een 
vernieuwingsproces op gang te brengen van de ruimtelijke structuur m het 
Valleigebied en het realiseren van een kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke 
structuur in het Centraal Veluws Natuurgebied. Met behulp van een drietal 
zoneringen wordt getracht deze doelstelling te realiseren. Een functionele 
zonering voor de functie / hel gebruik, een milieuzonering voor de thema's en 
een ruimtelijke zonering voor de strategie. 

Bij de ontwikkeling van I larselaar-Zuid moet rekening worden gehouden met 
de ontwikkeling van de Esvelderbeek als natte ecologische verbindingszone, 
waarbij de bijbehorende oeverstrook wordt bestemd ten behoeve van 
natuurdoeleinden en het onderhoud van de beek. 
Het water rond Harsclaaren Harselaar-Zuid heeft functie 3 toegekend gekregen 
en dat houdt in dat dit water is bestemd voor landbouw en natte natuur. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met de inrichting van 1 larselaar-Zuid (afwate
ring, bluswalervijvers; dus niet direct afwateren van het terrein). 

In en met het Milieuheleidsplan 2001-2004 wordt gestreefd naar een verbetering 
van de leefkwaliteit in de gemeente Barneveld. Leefbaarheid en duurzame 
ontwikkeling in en buiten de kernen van de gemeente Barneveld staat hierbij 
centraal. Ten aanzien van Harselaar-Zuid houdt dit onder meer in het streven 
naar een natuurlijk watersysteem, het vermijden een toename van individueel 
risico en groepsrisico, hel streven naar een minimale milieubelasting van 
bedrijven, realisatie van duurzame energiebronnen op bedrijventerreinen en 
economisch ruimtegebruik. 

In liet Landscliiipiheleidsplan Gemeenle Barneveld worden vanuit de invalshoek 
van natuur en landschap argumenten aangedragen die bij de afweging van 
verschillende functies een rol kunnen spelen. Voor Harselaar-Zuid houdl dit 
onder meer in de beplanting en inrichting van de Esvclderbeek als ecologische 
verbindingszone, aandacht voor de overgang tussen bebouwd gebied en 
buitengebied en de aanleg van weg- en erf- en kavelgrensbeplantingen. 
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In de Struciuurvisie Gemeente Barneveld 2015 wordt gesteld dat Harsclaar-Zuid 
centraal staat bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterrein. 
De/e locatie moet in ieder geval plaats gaan bieden aan de lokale hehoefie aan 
bedrijfsruimte, l'lfricicnl ruimtegebruik moet een criterium zijn bij de uitgifte 
van nieuwe bed rij fs percelen. 

In het Waierbeheersplan Vallei & Eem 2000-2004 worden de volgende doelstel
lingen geformuleerd voor nieuw stedelijk gebied: 
• uitbreidingsplannen hebben een positieve of neutrale invloed op de water

huishouding in omliggende gebieden; 
• het watersysteem bninen hel stedelijk gebied moet ecologisch evenwichtig 

functioneren; 
• ten minste 50% van de oevers wordt op natuurvriendelijke wijze aangelegd; 
• zoveel mogelijk verhard oppervlak wordt afgekoppeld. 

Er wordt naar gestreefd dat 30% van de natte Ecologische verbindingszones in 
het beheersgebied in 2004 zijn aangelegd. De Esvelderbcek is daarbij één van de 
beken die prioriteit krijgt- Voorde inrichting van de Esvelderbcek als ecologi
sche verbindingszonc zijn een aantal inrichtingseisen gesteld die in bij de be
schrijving van de primaire groenstructuur voor Harselaar-Zuid in bijlage 5 
worden genoemd. 

In de discussienota Kansen, keuzen en coalities. VVatervisie voor Waier.\cluip 
Vallei A Eem. staat voor Harselaar het vasthouden van water in de haarvaten 
centraal. Het vasthouden van water geschiedt door maximale infiltratie en het 
vertragen van de afvoer. In de watergangen van hel waterschap wordt dit be
reikt door hel verondicpcn en verbreden van de profielen, herstel van de mean
dering en het plaatsen van stuwen. Ook in de watergangen die builen het beheer 
van hel waterschap vallen dient zoveel mogelijk aandacht te worden geschon
ken aan het vergroten van de intlltratie en het vasthouden en vertragen van het 
water. 
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Tabel 2.6 Overzicht beleidskader 

Plan Beleid 

Verdrag van Maastricht 

Verdrag van Malta 

EU-Vogeltichtiijn 

EU-Habilatrichtlijn 

Europa 

Verdere economische ontwikkeling met inachtname van milieu. 

Het archeologische erfgoed moet gereguleerd worden, 

Sescheimtng van alle natuurlijk in het wild voorkomende vogelsoorten 

op het Europese grondgebied inclusief hun leefgebieden. 

Instandhouding van de natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en van de 

wilde flora en fauna. 

Vijfde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening 

Nota Ruimte 

Nota Mifieu en Economie 

Nota Ruimte voor regio's 

Nationaal Milieubeleidsplan 

Nota Landschap 

Reconstructiewet concentratiege

bieden 

Natuurbeleidsplan 

Structuurschema Groene Ruimte 

Flora en Faunawet 

Cultuurnota 1997-2000 

Vierde Nota Waterhuishouding 

Basrsrapport Advies Commissie 

Waterbeheer 2 1 ' eeuw 

Nationaal Verkeefs- en Vervoers

plan 

Streekplan Gelderland 

Provinciaal verkeersen vervoers

plan 

Waterhuishoudingsplan Gelderland 

Gelderse Natuurdoelenkaart 

Openbaar Vervoersnota Verbinden 

en Ontsluiten 

Plan van Aanpak Gelderse Vallei 

Regionale structuurvisie Vallei 

(2003) 

Regionaal Bereikbaar heidsprofiel 

Bestemmingsplan Buitengebied 

2000 

Milieubeleidsplan 2001 -2004 

Landschapsbeleidsplan Gemeente 

Barneveld 

Nederland 
Ontwikkelen van wonen en werken binnen de rode contouren en verster
ken van de vitaliteit van stedelijke netwerken. 

Ruimte voor lokale overheden die hierin kunnen samenwerken met priva

te partijen 

Stimuleren van een duurzame economische ontwikkeling. 

Bijdragen aan ontwikkeling van werkgelegenheid en welvaart door alle 

Nederlandse regio's. 

Verbeteren van de economische groei in samenhang met het verminde

ren van de milieudruk: ontwikkeling van milieubesparende technologie. 

Het bevorderen van de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling 

van een kwalitatief hoogwaardig landschap 

Middels reconslructieplan de kwalileil van water, natuur, milieu en land

schap verbeteren 

Ontwikkelen en instandhouden van de Ecologische Hoofdstructuur. 

Natuur- en landschapswaarden die verdwijnen of aangetast worden 

moeten elders worden gecompenseerd. 

Beschermen van inheemse en uitheemse planten en dieren en de exploi

tatie daarvan. 

Erkennen van archeologische belang. 

Instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersyste

men. 

Vasthouden, bergen en afvoeren van water. 

Kwaliteitsverbetering van verkeers- en vervoerssysteem met minder 
nadelige gevolgen voor mens en milieu. 

ProvincieGelderland 
Versterken economische ontwikkeling. 

Bereikbaarheid en veiligheid verhogen door aanleg rondwegen om de 
kernen 

Behoud van aanwezige natuurwaarden en ontwikkeling van ecologische 

verbindingszones. 

Inhoudelijke keuzes in het Natuur- en Landschapsbeleid 
Uitwerkingsplan van het PWP ten aanzien van het OV., het vergroten van 

de rol van het OV in het personenvervoer 

Gelderse Vallei / Barneveld 

Vernieuwing van de ruimtelijke hoofdstructuur. 

Voldoende mogelijkheden voor uitbreiding en verplaatsing van lokale 

bedrijvigheid en het bereikbaar houden van de kernen binnen de regio. 

Aansluiting Harselaar-Zuid op Al 

Geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak. 

Verbeteren van de leefkwaliteit in de gemeente Barneveld en het ontwik

kelen van duurzame bedrijventerreinen. 

Argumenten vanuit natuur en landschap als afwegingscriteria voor ver

schillende functies. 
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Plan Beleid 

Waterbeheersplan Vallei &Eem • Uitbreidingsplannen hebben een positieveof neutrale invloed op de 

2000-2004 waterhuishouding in omliggende gebieden; 

• Het watersysteem binnen het stedelijk gebied moet ecologisch 

evenwichtig functioneren: 

• Ten minste 50%van de oevers wordt op natuurvriendelijke wijze 

aangelegd; 

• Zoveel mogelijk verhard oppervlak wordt afgekoppeld 

Kansen, keuzen en coalities/ Vasthouden van water in de haarvaten 

slroomgebiedsvisie 

Structuurvisie Integrale strategische beleidsvisie op de gewenste RO ontwikkeling voor 

de periode 2001-2015  

In hel algemeen kan gesteld worden dat het nationale beleid voornamelijk een 
toetsende rol heeft. Sommige beleidsstukken zoals de Flora- en Faunawet, de 
Vierde Nola Waterhuishouding en het rapport over het Waterbeheer 2 r eeuw 
siellen tevens randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
Harselaar-Zuid ten aanzien van groen en water. Provinciaal beleid is meest on
dersteunend ten aanzien van de voorgenomen activiteit en kan ook randvoor
waarden stellen, met name op het gebied van de mogelijkheden voor uitwerking 
van de ecologische verbindingszone langs de Esvelderbeek. Het gemeentelijk 
beleid is met name voorwaarden stellend waar het gaat om de inrichting van de 
ecologische vcrbindings/.one langs de Hsvelderheek. Daarnaast worden rand
voorwaarden gesteld aan efficiënt ruimtelijkgebriiik op (nieuwe) bedrijventer
reinen. 

2.10 Te nemen en genomen besluiten 
Naast en na afloop van de MilieucfTcctrapporlage dienen enkele vervolgstappen 
ondernomen Ie worden, waaronder het nemen van besluiten ten aanzien van de 
geplande ontwikkelingen in het plangebied. 

Hiertoe behoren 
• Convenant aansluiting op AI, Barneveld-Oost. 
• Vaststellen tracé oostelijke verbindingswegen om Voorthuizen en Bame-

veld. 
• Vaststellen van het voorkeursalternatief (weergegeven in de geactualiseerde 

ontwikkclingsschets). 
• Vaststellen van bestemmingsplan Harselaar-Zuid. 
Naderhand: 
• Uitgeven ontgrondingenvergunningen voor vijvers en waterpartijen. 
• Keurvergunning van het waterschap. 
• Afgeven van bouw- en milieuvergunningen. 
• Eventuele lozings- en aansluitvergunningen. 

Niet verplicht is het opstellen van een Masterplan Riolering en Waterhuishou
ding. Hiermee kan een basis worden gelegd voor de nadere uitwerking van rio-
lerings-, drainage- en waterbergingsplannen. in het vervolgtraject wordt een 
walerstructuurplan opgesteld. 
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3 Huidige situatie en autonome 
ontwikkelingen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken beschreven van de be
staande toestand en van de te verwachten (autonome) ontwikkeling in het plan-
en studiegebied. 
De beschrijving vindt plaats aan de hand van de volgende aspecten: 

Landschap en cultuurhistorie 
Natuur 
Bodem, grond- en oppervlaktewater 
Infrastructuur en mobiliteit 
Geluid 
Veiligheid 
Liichikwalileil 
Recreatie, woon- en leefmilieu 

De beschrijving heeft in eerste instantie betrekking op de locatie zelf. Daarnaast 
strekt deze zich ook uil over hel zogenaamde studiegebied. Dit is hel gebied 
builen de locatie lot waar nog mogelijke effecten als gevolg van de voorgeno
men activiteit kunnen plaatsvinden. Aangezien de reikwijdte van deze effecten 
per milieuaspect /al verschillen, is ook de omvang van het studiegebied per mili
euaspect verschillend, dit /al zonodig in de Ickst worden aangegeven, In de be
schrijving wordt waar dat mogelijk is onderscheid gemaakt in Marselaar-Zuid 
(het plangebied) en de omgeving van Harselaar-Zuid (het studiegebied). Indien 
dit onderscheid niet mogelijk of gewenst is zijn beide gebieden samenhangend 
beschreven. 

Voor elk van de bovengenoemde aspecten wordt na de beschrijving van de hui
dige situatie ingegaan op de autonome ontwikkeling voor zover deze zal afwij
ken van de huidige situatie. De autonome ontwikkeling is de ontwikkeling die 
het gebied zal doormaken als de voorgenomen activiteit geen doorgang vindt. 
In de beschrijving van de autonome ontwikkelingen wordt waar mogelijk on
derscheid gemaakt tussen plan- en studiegebied. 

Er wordt daarbij van uitgegaan dat vastgestelde beleids- en uitvoeringsplannen 
wel doorgaan. Ook wordt rekening gehouden met mogelijke na-ijlings en volg-
effecten van reeds uitgevoerde projecten en lopende ontwikkelingen. 
Tenslotte zal voor elk aspect een aantal toetsing.scriteria gegenereerd worden. 
Deze criteria worden na de autonome ontwikkeling behandeld en kunnen te
vens als korte samenvatting van de belangrijkste punten per aspect worden be
schouwd. Deze criteria worden meegenomen in de toetsing van de alternatieven 
en varianten. 

3-2 Huidig ruimtegebruik 
Het gebied tussen Voorthuizen. Harselaar, Barneveld en Kootwijkerbroek be
hoort tot de Gelderse Vallei. Buiten de kernen wordt deze zone grotendeels 
door de landbouw gebruikt. Incidentele natuur- en recreatiegebieden komen 
voor. Het karakter van het landschap is deels open, deels half-open. Tussen de 
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kernen Bameveld en Voorthuizen wordt het buitengebied gedeeltelijk gebruikt 
als bedrijventerrein. Het huidige bedrijventerrein ligt ingeklemd tussen de 
spoorlijn Apeldoorn - Amersfoort aan de zuidzijde en de A1 aan de noordzijde. 
I5it terrein heeft de naam Ilarselaaren is als een ruimtelijke zelfstandige steden
bouwkundige ontwikkeling langs de Al gerealiseerd. Tussen Bameveld en be
drijventerrein I larselaar beslaat een duidelijk, gering bebouwde bulïerzone, 
hetgeen overlast van bedrijven op het woon- en leefmilieu tracht te voorkomen. 
Desalniettemin is een geur- en kleurstofrenfabrick op Harsclaar van invloed op 
de bewoonde omgeving. 

Bedrijventerrein llarselaar heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling ge
kend, mede hel gevolg van het grote aantal verplaatsingen van bedrijven vanuit 
de bebouwde kom en het buitengebied. Redenen hiervoor waren onder meer de 
gunstige bereikbaarheid van Harselaar, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
geringere milieuhygiënische beperkingen. 

Centraal in het studiegebied bevindt zich de Afvalberging Vink BV. met een 
bewerkingsterrein (samen 45 ha). 
Nabij de afvalberging bevindt zich een partyeentnim 't Hoefslag. Verder is het 
grondgebruik overwegend agrarisch met verspreid liggende bebouwing. In het 
zuiden van het studiegebied stroomt de Esvelderbeek. Deze beek vormt tevens 
de zuidelijke grens van het plangebied. 

De wegenstrucluur is door de jaren heen min of meer ongewijzigd gebleven, 
terwijl de gebruiksintensiteit sterk is toegenomen. liet plangebied zelfheeft een 
half-open karakter, waar ook door de aanwezige vuilstorl aan wordt bijgedra
gen. 
Door de ligging nabij de Veluwe, is het studiegebied aantrekkelijk voor recrea
tie. In het noorden van het plangebied ligt de ontgrondingsplas Zeumeren, die is 
ingericht ten behoeve van recreatie. 

3.2.1 Autonome ontwikkeling ruimtegebruik 
Het plangebied zou zonder het initiatief voornamelijk in gebruik blijven als 
agrarisch gebied. De plannen voor de reconstructie voorzien niet in een auto
nome ontwikkeling voor dil gebied omdat het reeds als toekomstig bedrijven
terrein is aangewezen in het Voorontwerp Reconstructieplan. Overigens blijft 
het gebied afgesneden van het overige landbouwgebied door de ontwikkeling 
van de Fsvelderbeek als ecologische verbindingszone. Het gebied van De Drie
hoek ten noorden van de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort wordt in de toe
komst ontwikkeld als bedrijventerrein als afronding van Harselaar-Oost. 

3 J Landschap en cultuurhistorie 

3.3.1 Ontstaansgeschiedenis 
De huidige verschijningsvorm en het functioneren van het studiegebied heeft 
een duidelijke relatie met de natuurlijke ontwikkeling en de ontginningsgeschie
denis. Het studiegebied als geheel heeft door de ligging, deels op de Veluwe-
stuwwal, deels op de overgang van de stuwwal naar de Cieldcrse Vallei en gro
tendeels in de Gelderse Vallei zelf, een duidelijk herkenbare structuur. Daarbij 
vormen de beken in de gemeente Bameveld een belangrijk onderdeel. Er is een 
onderscheid Ie maken in het grootschalige stuwwallenlandschap van het Velu-
wemassief en het kleinschalige dekzandlandschap van de Gelderse Vallei. 

Klimatologische omstandigheden in het verleden hebben geleid tot een specifie
ke opbouw van het gebied, die in belangrijke mate bepalend is geweest voor de 
inrichting en hel gebruik van het gebied door de mens. Vooral de processen die 
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plaatsvonden tijdens de twee laatste ijstijden zijn van grote invloed geweest op 
de ontwikkeling van het gebied. 
Nederland was tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd, bedekt met tandijs. Als 
gevolg van de aanwezige plateaus van rivier- en windafzettingcn die een hinder
nis vormden zocht het ijs de laagste delen van het landschap op- Er ontstonden 
ijstongcn, waarvan er één zich door het stroonidal van Maas en Rijn verplaats
te, die loen in noordelijke richting stroomden. Hierbij werd al het aanwezige 
materiaal naar de zijkanten omhooggcstuwd en deels bedekt. Zo zijn de (ielder-
se Vallei en de stuwwallen van de Veluwe ontstaan met de hoogste delen reikend 
tot 50 a 55 m +NAP, Onder het landijs werd keileem afgezet, die in de Gelderse 
Vallei op 30 tot 50 -NAP te vinden is. De/e keilcemlaag is walerondoorlalend 
en dientengevolge van invloed op de waterhuishouding van het gebied. 

In de laatste ijstijd, het Weichselien, bereikte het landijs Nederland niet. Er 
heerste toen een loendraklimaal en de schaarse vegetatie was niet in slaat om de 
bodem voldoende vast te leggen. Erosie ten gevolge van smeltwater droeg bij 
aan het ontslaan van de eerste dalen langs de randen van de stuwwallen. Een 
aantal van deze dalen werd later watervoerend (beckdalen), andere dalen niet 
(droge dalen). Onder aan de smeltwaterdalen werden erosieproducten afgezet in 
zogenaamde puinwaaiers. In latere fasen van het Weichselien is op grote schaal 
zand en loss versloven en als dekzand afgezet. Zo zijn de oost-west-gerichte 
dekzandruggen in de Gelderse Vallei ontstaan. I Iet dekzand vulde de laagten 
gedeeltetijk en sterk asymmetrisch op als gevolg van de overwegend westelijke 
windrichting. Het gebied loopt van oost naar west in hoogte af en alle beken 
stromen dan ook in die richting. De beken ontstonden in de periode na de ijstij
den, toen hel warnier werd, onder invloed van opkwellend grondwater. Door de 
grondwalerstijging vond lokaal vcenvomiing plaats, onder meer in de omgeving 
van Zwartebroek. 

3.3.2 Landschap 

Ruimtelijke structuur Harselaar-Ziiid 
De ruimtelijke structuur is weergegeven in de figuur 3.2 in de figurenbijlage. 

De rijksweg Al en de spoordijk voor het traject Amcrsfoort-Apeldoorn zijn 
beeldbepalende elementen aan de noordzijde van het plangebied. Op de spoor
dijk ter hoogte van de Afvalberging Vink is recent een randbeplantïng aange
bracht. Aan de noordzijde ligt het bestaande bedrijventerrein Ilarselaar-Oost en 
De Driehoek. 

Harselaar-Zuid wordt aan de oostzijde begrenst door Afvalberging Vink, door 
de omvang en de hoogte een opvallend element in het land.schap. De afvalber
ging heeft op de buitentaluds grasbegroeiing of een randbeplanting met stru
weel, waardoor het visuele beïnvloedingsgebied van de afvalberging relatief 
wordt beperkt. 

De westzijde van het gebied wordt gevormd door de achterrooilijn van de aan
wezige bebouwing aan de Stationsweg. 
In het zuiden wordt het gebied voor Harselaar-Zuid begrensd door de Esvel-
derbeek, een gekanaliseerde beek. 

Het plangebied voor bedrijventerrein Harselaar-Zuid bestaat uil kampenland-
schap, dal wordt gekenmerkt door een grote beslotenheid en kleinschaligheid. 
Hel kampenlandschap is nog herkenbaar. Verspreid door het gebied komen 
kleine groepen boerderijen voor, die worden omgeven door erfbeplantingen. 
Dit zijn structuurbepalende elementen in het landschap. Hier tussendoor ko
men slingerende wegen en veelal gekanaliseerde beekjes voor. Met name de Es-
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velderbeek vormt een belangrijk element in het gebied. Deze behoort tol de 
ecologische verbindings/ones in de gemeente Barneveld en heeft de potentie 
voor een ecologische verbindende l'imctie tussen het natuurgebied de Veluwe en 
natuurgebieden westelijk in de Vallei gelegen, zoals het gebied Kallenbroek. 

Afwisselend komen er in het gebied ook bossen, houtwallen (rond de bouwlan
den) en wegbeplantingen voor. De groene landschapselementen zijn weergege
ven in figuur 3.3. 

Belevingswaarde 
Met huidige landschap wordt gekenmerkt dooreen beperkte belevingswaarde, 
mede door de veelheid aan gebouwen ten behoeve van de intensieve veehoude
rij. De aanwezigheid van kavelgrensbepiantingen verhoogt de karakteristieke 
waarde van het landschap. De kenmerken van het kam pen land schap (onder 
andere afwisseling klein- en grootschaligheid) zijn echter aan het vervagen als 
gevolg van de veelheid aan gebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij 
en het verdwijnen van kavelgrensbepiantingen en houtwallen. De doorsnijding 
van de Al, de aanwezigheid van het bestaande bedrijventerrein Harselaar, en de 
aanwezigheid van de vuilstort doen echter inbreuk op de belevingswaarde en 
geven het plangebied een rommelig karakter. Het bestaande bedrijventerrein 
Ilarselaaren Afvalberging Vink zijn uit verschillende zichipunten in het plan
gebied duidelijk aanwezig. De strakke vorm van de snelweg en de spoorlijn 
Amersfoort-Apeldoorn contrasteert met de gebogen vormen van het dek/and
landschap. Door de verschillende elementen is sprake van een duidelijke stede
lijke beïnvloeding van het landelijke karakter. 

Ruimielijke sirucluur in de omgeving van Harselaar-Zuid 
De (ieldcrse Vallei kan worden getypeerd als een kleinschalig dekzandgebied 
met dekzandruggen en -welvingen, essen en een beekdal, die het gebied een licht 
golvend karakter geven. Dekzandruggen zijn langgerekte verhogingen op de 
ruggen en de hogere zandgronden, die ca 0,5 tol l ,0 meter boven de omgeving 
uitsteken. Ze zijn ontstaan door de afzetting van (dek-)zand. Het inicroreliëf 
draagt bij aan de belevingswaarde van het gebied en aan een variatie in milicu-
omstandigheden op de ruggen en hogere zandgronden. 

Het studiegebied kent aan de oost- en zuidkant van het plangebied het oude-
hoevenlandschap. Karakteristieke elementen van dit landschap zijn de klein
schaligheid, mede bepaald door houtwallen en kleine boscomplexen, de smalle 
kronkelige wegen met smalle bermen, het duidelijk zichtbare reliëf en de boer
derijen, die zowel verspreid als in een klein buurtschap voorkomen. 

Aan de westzijde van het plangebied gaat het landschapstype over in het "natte 
heide- en broekontginnings-landschap', dat een jongere ontginningsgeschiede
nis heeft. Kenmerkend zijn de laag gelegen zones in het dekzandgebied, de ver
spreide bebouwing langs de wegen, kleine bosjes, weg- en erfbeplantingen. 

Ten noorden van de Al is een recreatielandschap te vinden en ten zuidwesten 
van ïlarselaar-Zuid ligt het SchafTelaarse Bos. Het SchalTelaarse Bos heeft in 
2000 de beschermende status "historisch waardevolle buitenplaats' gekregen. 

Vanaf de West-Veluwe .stromen laaglandbeken de Gelderse Vallei in. Deze be
ken zijn grotendeels genormaliseerd, d.w.z. verbreed, rechtgetrokken en ge
stuwd. Tenslotte zijn er nog sloten in het gebied. Hiervan zijn de oevers steil en 
kunstmatig om een zo snel mogelijke afvoer van het water te creëren. 
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3.3.3 CultuuihistOfie en archeologie 
De natuurlijke omstandigheden zijn in eerste instantie in hoge male bepalend 
geweest voor de inriebling en het gebruik van het gebied door de mens. De be-
woningsgeschicdenis van het grondgebied dal nu deel uiiniaakl van de gemeen
te Barneveld gaat terug tot in de prehistorie. Er zijn sporen gevonden uit de 
Jonge Sieenlijd en de Bronstijd, zoals grallieiivels. In de Ijzertijd werd al ak
kerbouw bedreven, getuige de aanwezigheid van zogenaamde Celtie Fields bij 
Meulunteren. 
De (ielderse Vallei moet heel lang uil een moerassig nauwelijks bevolkt oer
woud hebben bestaan, ingeklemd lussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. 
De Keilen /ijn vermoedelijk de eerste bewoners geweest, wiens nazaten hofste
den bouwden met sterke verdedigingstorens in t)pcn plekken in hel bos. Met de 
komst van meer bewoners, die de grond voor landbouw wilden gebruiken, wer
den de bossen op grote schaal gekapt. Erosie van deze gebieden heelt geleid tot 
het ontstaan van uitgestrekte heidevelden. 

Lange lijd vond de exploitatie van de grond plaats als gemengd bedrijf volgens 
hel potsialsysteem. Kenmerkend hiervoor was hel gebruik van een mengsel van 
mest uit de polstal (veestal), strooisel {takken en bladeren) uil de bossen en hei-
deplaggen, voor bemesting van de akkers (enken). Doordat de bemesting soms 
eeuwenlang plaatsvond is er een dikke laag organisch materiaal, ook wel eerd-
laag genoemd, op de oorspronkelijke /andondergrond afgezet. Dergelijke 
gronden worden enkeerdgronden genoemd en kunnen op veel plaatsen aan de 
rand van de dek/andruggen worden aangetrofl'en. 
De continue verarming van de overige gebieden leidde tot het ontslaan van hei
develden op de droge gronden en schrale hooilanden op de nattere gronden. Op 
deze manier ontstonden geleidelijk aan de karakteristieke esdorpen, zoals Gar-
deren. 

De invloed van mens op naluur is gestaag gegroeid door de bevolkingstoename 
en betere lechnisehe prestalics, mei name op het gebied van bodem bewerking en 
ontwatering. Rond grotere gezamenlijke bouwlanden (enken) en kleinere indi
viduele bouwlanden (kampen) werden houtwallen, walleljes met beplanting, 
aangelegd om de akkers tegen zandverstuiving en vraat door dieren te bescher
men. }Iel resultaat van deze houtwallen was een vrij kleinschalig landschap. 
Door de steeds groeiende druk op de bossen ontstond angst voor hel geheel 
verdwijnen van het bos (vooral op de Veluwe). Als reactie werden toen de bos-
maalschappen gevormd (10' eeuw): vroege marke-organisaties waarbinnen re
gels voor het gebruik voor de bossen werden gehanteerd. Ondanks het ontslaan 
van deze organisaties kon overbegrazing en versluiving toch niet voorkomen 
worden. Het stuwwallengebied wordt rond 1850 vooral gekenmerkt door open
heid: grote aaneengesloten heidevelden met hier en daar stuifzandgebieden. 

In hel dekzandgebied van de Gelderse Vallei ontstond een veel kleinschaliger 
bodem gebruik spa troon. Door de kleinschalige afwisseling in nat en droog was 
er geen ruimte voor grote aaneengesloten bouwlandcomplexen. 
De ontginning van de lager gelegen vochtiger dckzandcn vond pas plaats vanaf 
de Late Middeleeuwen. Men ontgon individueel, in stroken, van de ontgin
ningsbasis af. Plaatsnamen eindigend op "broek" herinneren nog aan de moe
rasgebieden die hier lagen voor de eerste ontginning (bijvoorbeeld Zwartebroek, 
Kootw ijkerbroek). 

In de overgangszones van moerig gebied, dekzandgebied en beekdalen werden 
de landgoederen Appel (Westervcld, Meervcid), Bylaer (Kallenbroek) en Schaf-
felaar aangelegd, die gekenmerkt worden door park- en bosaanleg. In de Vroe
ge Middeleeuwen werden Hessenwegen (Voorlhuizen-Barneveld-Gosterbeek) 
aangelegd en in de Lale Middeleeuwen Hanzewegen (Barneveld-Kootwijk, 
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Barnevcld-Otlerloo), terwijl in de IT eeuw in de bossen en over de heide Ko
ningswegen werden aangelegd (Terschuur-Voorlhuizen-Oud MÏUigcn). 

De cultuurhistorische waarden zijn vooral gelegen in de elementen en patronen, 
die verwijzen naarde invloed die de mens op het gebied heeft uitgeoefend. Van 
belang zijn de oude verkavelingen, kampontginningen uit de periode 1X50-1950. 
De restanten hiervan zijn echter zeer beperkt: het gebied rond hel kruispunt van 
de Wencopperweg mei de Oostvenerweg geeft nog het beste beeld van de oude 
vormen. 

In het plangebied is in 2003 archeologisch onderzoek gedaan naar aanleiding 
van de Indicatieven Kaart Archeologische Waarden (IKAW. /ie figuur 3.4 in de 
tigurenbijlage). De lichte delen geven aan dat de kans op archeologische waarde 
nihil is. Gebieden die donker gekleurd /ijn hebben een zeer hoge kans op aan
wezige archeologische waarden. De gebieden in de middenkleur hebben een 
matige kans op aanwezigheid van archeologische waarden. 

Het inventariserend archeologisch onderzoek heeft archeologische resten aange-
trolTen uit de Late Prehistorie t/m Late Middeleeuwen. Tevens wordt op grond 
van boringen een omvangrijk nederzettingsareaal met een oppervlak van circa 
18 hectare verwacht'. Op een andere locatie in het plangebied, dat een lage ar
cheologische verwachlingswaarde heeft, is slechts één archeologische vondst 
gedaan. Hel betreft een vuursteenartefact uit het Laat Paleolithicum of het Me-
solithicum. Mogelijk vormt dit artefact een indicatie voor een vindlplaats uit 
één van dc/e perioden, Ciczien de vastgestelde bodemverstoringen in het gebied 
zal de/e vindplaats geheel zijn verstoord. In de rest van het plangebied zijn geen 
aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische vindtplaat-
sen. 

Naar aanleiding van de resultaten van het booronderzoek wordt aanbevolen de 
kwaliteit, aard, datering, omvang en dicpteligging van de archeologische waar
den in deelgebied A (het gebied in de hoek van de Wencopperweg - Oostvener
weg) nader vast te stellen door middel van een waarderend proefsleuvcnonder-
zoek. Gezien de grote omvang van het nederzellingenterrein moet vooral wor
den onderzocht wat de begrenzingen /ijn en in hoeverre er binnen dit terrein 
lege zones aanwezig zijn. Op grond hiervan kunnen in het bestemmingsplan 
voorschriften worden opgenomen die ertoe dienen om de archeologische waar
den in situ te behouden door middel van inpassing en bescherming, dan wel ex 
sim te behouden door middel van opgravingen. Wanneer de uilvoering van de 
huidige plannen niet kan worden aangepast op de in de bodem aanwezige 
waarden dan moet worden gekozen voor opgraven. De aanleg van Harselaar-
Zuid ter plekke zal de archeologische waarden /eker aantasten omdat deze op 
relatief ondiefx; plaats in de bodem liggen. 

Voor het overige plangebied worden geen aanbevelingen gedaan tot verder on
derzoek omdat de waarschijnlijkheid van hel aantrelTen van archeologische 
vondsten nihil is. 

In figuur 3.5 is aangegeven in welk gebied nader archeologisch proefsleuvenon-
derzoek nodig is. 

bron: RAAP rapport 922; Plangebied Harselaar-Zuid, een inventariserend archeologisch 
onderz-oek 
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Figuur 3.5: archeologische vindtphatsert 

3.3.4 Autonome ontwikkelingen 
Het beleid van de gemeente Barneveld is in het algemeen gericht op behoud en 
waar mogelijk versterking van de landschappelijke waarden (gemeente Barne
veld, 1998). Het gaat er niet alleen om de bestaande landschappelijke waarden 
te besehermen, maar ook om de kansen te benutten op hel versterken, aanpas
sen en/oT vernieuwen van het landschap. Ten aanzien van het kampenlandschap 
wordt gestreefd naar het handhaven van natuurlijk cn/of cultuurhistorisch be
paalde hoogteverschillen. 

De gemeente Barneveld wil de groenstructuur verbeteren door middel van een 
verbinding lussen het Schaffelaarse Bos en de Esvelderbeek (Gemeente Barne
veld, 2002), Het streven is erop gericht de samenhang in het gebied tussen ener
zijds Esvelderbeek, het kleinschalig landbouwgebied en het Oosterbos en ander
zijds buitenplaats de Schaffelaar te versterken. Meer specifieke doelstellingen 
voor plan- en studiegebied zijn niet geformuleerd. 

3.3.5 Toetsingscriteria 
In voorgaande paragrafen is ingegaan op cultuurhistorie, archeologie en land
schap. De toetsingscriteria zijn; 
• wijzigingen in de ruimtelijke structuur / visueel-ruimtelijke verschijnings

vorm, zoals aantasting van de landschapsbepalende elementen in het ge
bied; 

• toe- of afname van de belevingswaarde van het landschap; 
• aantasting van cultuurhistorische en archeologische waarden. 
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3.4 Natuur 

3.4.1 Algemeen 
Natuuigebieden dan wel gebieden met hoge natuurwaarden kunnen vrijwel 
nooit geïsoleerd voortbestaan. Diersoorten hebben vaak diverse, verspreid lig
gende plaatsen nodig om in hun levensbehoefte te voorzien, bijvoorbeeld 
voortplanlingsplaatsen, focrageergebieden of overwinteringsplaatsen. Veel dier
soorten migreren dan ook tussen verschillende gebieden. Het netwerk van leef
gebieden en verbindingsroutes wordt de ecologische infrastructuur genoemd, 
die van groot belang is voor het voortbestaan van planten- en diersoorten. De 
ecologische infrastructuur kan verstoord of vernietigd worden door de aanleg 
van wegen, industrieterreinen en woonwijken of door aantasting van leefgebie
den door landinrichtingen of andere grootschalige ruimtelijke ingrepen. 

De abiotische kenmerken van het gebied vormen een liandvat voor de inschat
ting van de potentiële natuurwaarden van het gebied, aangezien de bodem-, 
grondwater- en oppervlaklewaterkwalileil de bepalende standplaatsfactoren 
van de in het gebied voorkomende flora en fauna vormen. 

De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de (ruime) afstand van de 
locatie tot waar naar verwachting nog effecten op Hora, fauna en ecosystemen 
op kunnen treden. 

Bij de beschrijving van de bestaande natuurwaarden is onderscheid gemaakt 
tussen flora en fauna. 

3.4.2 Flora 
Het structuurrijke kampen- en landgoederenlandschap en de beekdalen van de 
Gelderse Vallei herbergen zeer waardevolle en gevarieerde plantengemeen
schappen. Kenmerkend is een afwisseling van nattere en drogere typen. Op de 
hogere ruggetjes komen vegetatictypen voor met soorten uit het Beukcn-
Eikenbos. De vegetatictypen op de lagere gronden worden gekenmerkt door 
soorten uit het FJzen-Vogelkers-Verbond, het Eiken-Berkenbos en bel Beuken-
Eikenbos. Belangrijke restanten van deze boslypen zijn te vinden bij de land
goederen Erica en Groot-Bylaer en nabij Westerveld. 

Een waardevol natuurgebied in de gemeente Barneveld is het Schaffelaarse Bos. 
De overige belangrijkste concentraties aan natuur- en bosterrein in de gemeente 
Barneveld liggen ten westen van Barneveld in de omgeving van Kallenbroek, bij 
Stoutenburg, tussen de Glind en Snorrenhoef, Het Wilbrinksbos en de omge
ving van Garderen en Kootwijk. Deze gebieden liggen op relatief grote afstand 
van Harselaar en worden daarom hier niet verder in beschouwing genomen. 

Harselaar-Zuid 
De Esvelderbeek is gekanaliseerd en heeft zodoende een zeer geringe ecologi
sche betekenis als standplaats voor flora en als ecologische verbindingszone, In 
de beek zelf is er nauwelijks sprake van een goed ontwikkelde water- en oever
vegetatie. De oevers zijn vrijwel alleen begroeid met algemene grassen en 
brandnetels, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan het niet verwijderen van 
scboningsmateriaal. 

De bouwlanden (voornamelijk maïsakkers) worden intensief gebruikt, waar
door de ecologische waarde hiervan laag is. De vegetaties, die voornamelijk uil 
zeer algemene akkerkruiden als Bijvoet, Brandnetel en Varkensgras bestaan, 
zijn kenmerkend voor zeer voedselrijke omstandigheden. 
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De verspreid voorkomende graslanden op zand zijn vrijwel overal zeer intensief 
gebruikte graslanden met een absolute dominantie van Engels raaigras en en
kele kenmerkende tredplanlen als Sehtjfkamille, Grote weegbree en Varkens
gras. Over het algemeen zijn ze weinig gevoelig voor milieubeïnvloeding en heb
ben ze een beperkte ecologische betekenis. 

Pc bennen zijn doorgaans beier ontwikkeld door de gunstiger milicuomstan-
digheden dan op de akkers en de graslanden. Op enkele plaatsen komen ken
merkende soorten voor van schrale zandige omstandigheden als Struikhei, 
Brem, Zandblauwtje, Fenjarige hardbloem en Buntgras. 
Mei name de spoorberm is een kleurrijke en soorlenrijke verademing ten op
zichte van de rest van het studiegebied, In deze berm komen soorten voor als 
Gewoon biggekruJd, Sint-Janskruid en Zandblauwtje. Deze en andere soorten 
indiceren schralere, voedsclarme omstandigheden. In de spoorsloot staan soor
ten als de Grote egelskop en Fijlkruid, die ook duiden op betere milieuomstan-
digheden. 

De vele houtwallen en singels in het studiegebied, met vooral Eik, Berk en Els, 
zijn doorgaans matig ontwikkeld en kennen een soortenarme kruidenlaag die 
veelal gedomineerd wordt door algemene grassen. Aspeetbepalend is verder de 
Braam. Op enkele plaatsen komen ook kenmerkende soorten voor als de Ge
wone salamonszegcl en de Gewone eikvaren. De bosjes zijn vaak slecht ontwik
keld en vertonen sterke kenmerken van verzuring en verdroging. 

De slootjes en greppels staan in grote delen van het studiegebied vaak droog. 
Van een goed ontwikkelde watervegetatie is hier dan ook geen sprake. In sloten 
die niel droogvallen is soms Sterrekroos waarneembaar. Deze soort is kenmer
kend voor voed.selrijke, stilstaande of zwak stromende, brakke of zoete wate
ren. Op de oevers komen doorgaans zeer algemene soorten voor als Pitrus, 
Veldrus en egelboterbloem. 

Op enkele plaatsen komen minder algemene en kenmerkende soorten voor van 
oevers en greppels als Zompvergeet-mij-nietje, Blauw glidkruid en Echte valeri
aan. 

Omgeving Harsehmr-Zuid 
De gemeente Barneveld kan in ecologisch opzicht in twee gebieden verdeeld 
worden. Enerzijds het oostelijke deel, oftewel de stuwwal van de Veluwe. Dit 
gebied bestaat uit aangeplante naaldbossen, stuifzanden en heiden. Anderzijds 
is er het lagere westelijke deel, de Gelderse Vallei, dat hoofdzakelijk in gebruik 
is als culluurland. Een groot deel van het buitengebied van de gemeente Barne
veld bestaat uit graslanden, waarvan het overgrote deel sterk bemest grasland 
bevat. Deze graslanden zijn botanisch zeer soortenarm. 

In het kader van het rijks- en provinciaal beleid, dat gericht is op het verbeteren, 
respectievelijk ontwikkelen van ecologische structuren, maakt het studiegebied 
geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EIIS) van Nederland (SGR 
II). Wel zijn net buiten het gebied, als uitwerking van het Natuurbeleidsplan 
(NBP) bij het Schaffelaarse Bos gebieden aangewezen als reservaatsgebied en 
beheersgebied (Ontwikkelingsschets buitengebied Barneveld. 1998). Deze ge
bieden zijn weergegeven in figuur 3.6 (in de figuren bij lage). 

Voorkomende begroeiingstypen in de omgeving van I larselaar-Zuid zijn onder 
meer bouwland, grasland, bermen, bos, houtwallen en aanplant. 

Ten noorden van de spoorlijn en de Al ligt de Zeumerse plas: een zandwinplas 
die nu voor het grootste deel is ingericht als recreatiegebied. Naast recreatieve 
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voorzieningen biedt dit gebied goede mogelijkheden voor natuur. Voor flora en 
l'auna is de waarde van het gebied thans niet hoog. 
In de gemeente Bameveld zijn ook solitaire bomen terug te vinden. Vaak zijn 
dit Fl/en en Essen, die een restant vormen van wat ooit een volledige singel was. 
Restanten van grotere bossen, (gerielliouljbosjes, zijn ontstaan door spontane 
opslag of zijn bewust aangeplant. In de gemeente Barncveld komen op de wat 
hoger gelegen gronden bosjes mei Eik en Berk voor en op de wat lager gelegen 
natie gronden gaat het om Elzen- en Wilgenbroekbosjes. 

3,43 Fauna 

De Gelderse Vallei is van grote betekenis voor broedvogels, In de structuur rijk e 
gebieden komen bos- en struweelvogcls in grote dichtheden als broedvogels 
voor. Voor diverse in de grote boscomplexen op de stuwwal broedende vogels, 
zoals Havik, Sperwer en Buizerd is de Vallei een belangrijk foerageergebied. 
Van de verspreiding van zoogdieren in het gebied zijn onvold()ende gegevens 
beschikbaar om een goed verspreidingsbeeld te geven. Algemeen kan worden 
gesteld dat de soortenrijkdom en dichtheid positief beïnvloed worden dooreen 
kleinschalige afwisseling van natuur- en cultuurgrond. Soorten die regelmatig in 
de Vallei worden waargenomen zijn onder meer Ree, Haas, Konijn, Vos, Bun
zing, Hermelijn, Wezel en diverse muizensoorten (Bosspitsmuis, Dwergspits
muis, I luisspitsmuis. Westelijke huismuis en Bosmuis). Enkele minder algemeen 
in de Vallei voorkomende zoogdieren, soms /elfs enkel dwaalgasten, zijn de 
Das, de Boommarter en enkele Vleermuissoorten (Grootoorvleermuis en de 
Dwergvleermuis), Ten aanzien van insecten zijn geen inventarisatiegegevens 
beschikbaar. 

f hl rseluar- Zii iil 
Hel Zuiveringsschap Veluwe heeft in 1986 in de Esvelderbeck onderzoek ver
richt naar de ecologische kwaliteit door middel van onderzoek naar de aanwe
zige macrofauna, Dil zijn alle kleine, met het blote oog zichtbare, ongewervelde 
waterdieren, voor zover deze niet behoren tot de microfauna (zoals bijvoorbeeld 
watervlooien). 
Het monsterpunt in de Esvelderbeek bevindt zich zo'n 10 km benedenstrooms 
(ten westen) van de afvalberging. 
Uit deze bemonstering komt een tweeslachtig beeld met betrekking tot de eco
logische kwaliteit naar voren. Enerzijds zijn indicatieve soorten aanwezig die 
duiden op stroming en zuurstofrijk water zoals bijvoorbeeld een aantal Koker-
juflers en Haften. Anderzijds zijn ook storingsindicaloren aanwezig, zoals ver
schillende soorten Borstelwormen en Muggelarven, die duiden op een slibrijke, 
zuurstofloze waterbodem. Het monster was soortenrijk. Ten tijde van de ma-
crofaunabemonstering kan de waterkwaliteit in de Esvelderbeek beïnvloed zijn 
geweest door de lozing van het eflluent van de Rwzi Koolwijkerbroek op de 
Gardersebroekse beek. In de huidige situatie is deze effluent lozing opgeheven. 

In het plangebied is geen enkele Rode Lijst vogelsoort (soort die in Nederland 
bedreigd wordt of kwetsbaar is; Osieck & I luslings, 1994) vastgesteld (SOVON 
Vogelonderzoek Nederland). Wel is er één Blauwe Lijstsoort (scholekster) en 
zijn veertien doelsoortcn vastgesteld. Meest in het oog springende soorten in hel 
gebied zijn: Buizerd, Sperwer, Kievit, Kleine Plevier en de Roek, De Kleine 
Plevier wordt door het SOVON gezien als een zeldzame broedvogel in Neder
land, die doorgaans in verstoorde biotopen broedt, zoals afgravingen of na
tuurontwikkelingsgebieden. 

Voorts zou in het plangebied de heikikker voor kunnen komen (RAYON, 
2002), Deze waarneming is slechts op uurhok (5x5 km) bekend. Meest waar
schijnlijk betreft het een waarneming ten oosten van Voorthuizcn (Wilbrinkbos 
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en Grijze Veen). Deze natuurgebieden bevinden zich buiten het plan- en studie
gebied. 

Voor wat betreft zoogdieren is een aantal vleermuizen waargenomen in het 
plangebied, nl. de Waiervleermuis, de Gewone Dwergvleermuis, de Ruige 
Dwergvleennuis en de Laatvlieger. Het betreft hier echter waarnemingen uit 
1991, met name in de /one nabij de snelweg. Latere waarnemingen zijn niet 
aanwezig. 

Hel studiegebied lu-hoort lot het centraal zanddistrict (Kwak e.a.. 1988), waar 
kenmerkend veel bosvogels (Bosuil, Glanskop, lïoomklever e.d.) voorkomen, 
maar ook soorten van het half-open agrarische landschap zijn hier vrij talrijk. 

Waargenomen dieren behorend tot de soort van de watervogels zijn de Wilde 
eend. de Kaifeend. de Tafeleend, de Smient, de Waterhoen, de Grote zaagbek, 
de Meerkoet en de Kimt. Tevens is de Knobbelzwaan waargenomen. 

Andere dieren die in de omgeving zijn waargenomen behoren tot de insecten
eters en de knaagdieren en dat zijn de Egel, Mol, Woelrat. Muskusrat, Bruine 
rat en Eekhoorn. 

Voor reptielen en amfibicen is het Schaffclaarse Bos van groot belang 
(RAVON). Hier komt o.a. de Kamsalamanderen de Ringslang voor. 

3.4.4 Autonome ontwikkelingen 
Momenteel zijn de natuurwaarden van de Esvelderbcck en de Bameveldsc beek 
relatief beperkt als gevolg van hel geringe wateroppervlakte van de beken en het 
intensieve landbouwkundige gebruik van de beekdalcn en de wijdere omgeving 
daarvan. De gemeente Barneveld en het Waterschap Vallei & Eem hebben het 
voornemen de Hsvclderbeek te ontwikkelen tot ecologische verbindings/onc. 
Het streven is de ecologische samenhang tussen enerzijds het Schaffelaarse Bos 
en anderzijds do Esveldcrbeek, de kleinschalige landbouwgronden en het Oos-
terbos te versterken. 

!n de Gebicdscommissic Esveldcrbeek zijn concrete afspraken gemaakt over 
naluurdoellypen, omvang van de ecologische verbindingszone (10 m aan weers
zijden van de beek) en de verantwoordelijkheden hieromtrent. Andere ontwik
kelingen in of nabij het plangebied worden (hans niet voorzien-

3.4.5 Toetsingscriteria 
In voorgaande paragrafen is ingegaan op de flora en fauna in en nabij het plan
gebied voor Harselaar-Ziiid. Ten aanzien van de natuur worden daarom de 
volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
• fysieke aantasting en hel verlies aan bestaande ecologische waarden en rela

ties (ecologische structuren) door ruimtebeslag; 
• verstonng van tlora en fauna door ingebruikname van het bedrijventerrein 

Harselaar-Zuid. 
• toe- of afname van de ecologische waarden en relaties (ecologische structu

ren) door natuurontwikkeling, het realiseren van ecologische verbindingen 
en overige groeneleinenlcn. In dit kader is met name de geplande ecologi
sche verbindingszone van de Esveldcrbeek in relatie tot het Schallclaarse 
Bos een aandachtspunt. 
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3.5 Bodem, grondwater en oppervlaktewater 

3.5.1 Bodem 

Het plangebied ligt in het centraal-noordoostelijk deel van de Gelderse Vallei. 
Het reliëf en de bodemopbouw zijn voornamelijk bepaald door de Saalc-ijslijd. 
de voorlaatste glaciale periode van de onlstaansgeschicdcnis (zie ook paragraaf 
3.3). 

Door het Rijksinsliluul voor Natuurbeheer (RIN) is ondcr/oek gedaan in het 
gebied naar specifiek geologische, geomorfologische en bodemkundige waarden 
(l.andschapbeleidsplan, Geineenle Barneveld). Hieruit blijkl dat er onder ande
re circa 3 kilometer ten oosten van het plangebied een object aanwezig is: het 
Kootwijkerveld. Hier bevinden zich resten van een sneeuwsmellwaterdal omge
ven door dekzandcn. Ter plaatse van het plangebied Harselaar-Zuid bevinden 
zich geen specifieke geologische, geomorfologische en bodemkundige waarden. 

De Gelderse Vallei kent een geleidelijke daling in westelijke richting en is plaat
selijk reliefrijk. Fris sprake vaneen sterke variatie in ruimtelijke kenmerken, 
plaatselijk zeer open of/eer besloten, met drogere en nallere zandgronden. De 
bodem wordt voornamelijk voor weidebouw gebruikt, waarbij met name in het 
westelijk deel afwisseling plaatsvindt met bos. Kenmerkend voor dit dekzand-
gcbied zijn kleine landschapselementen, zoals bosjes, beken en singels. Tevens 
worden infillralie - en kwclgebieden afgewisseld. Deze gebieden zijn weergege
ven in figuur 3.7 (figurenbijlage). De bodemtypen en grondwatertrappen zijn 
weergegeven in figuur 3.8 in de figurenbijlage. Hierbij is sprake van sterk geva
rieerde grondwalerregiems: grondwatertrap (GWT) I of II in de natte gebieden, 
III of V in gebieden met wisselende grondwaterstand en IV of VI in de wat dro
gere delen, In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de gemiddeld hoogste 
grondwaterstanden (Gl IG) en gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) 
behorende bij de betrefiende GWT. 

Tabel 3.7 Ovemcht gronthvatertrappen (GWT)  

GWT t II m ly V VI 

GHG (m -mv) - - <0,-l >0,4 <0.4 0,4-0,8 

GlG(m -mv) <0,S 0,5-0,8 0,8-1,2 0,8-1,2 >1,2 >1,2 

De maaiveldhooglen in de omgeving van het plangebied variëren van NAP +5 
m (len westen en noorden van het plangebied) lot +14,6 m {noordoostelijk van 
het plangebied). In het plangebied varieert het maaiveld van circa NAP + 13,1 m 
tot NAP +11,7 m (Topografische kaart). Nabij de Esvelderbeek varieert de 
maaiveldhoogle van NAP +12 m lot circa NAP +10,6 m. 
Uit bovenstaande blijkl dat hei verschil in maaiveldhoogte in het plangebied 
maximaal circa 2,5 meter bedraagt (NAP+ 13,1 - N A P +10,6 m). De laagste 
maaiveldhooglen bevinden zich ler plaatse van de Esvelderbeek, het beekdal. 

Bodemophouw 
Op basis van beschikbare boorresultaten ter plaatse van de nabij gelegen afval-
berging is vastgesteld dat de ondergrond overwegend uit goed draagkrachtige 
zandlagen beslaat. Op een diepte van circa 15,0 tot 25,0 m -mv bevindt zich een 
redelijk samendrukbare kleilang {Eem Formatie), Dit geldt waarschijnlijk voor 
het gehele plangebied, waarbij van noord naar zuid de kleilaag steeds minder 
diep zal liggen. 

De bodem is verder opgebouwd uit verschillende lagen. Wc maken hier een 
onderscheid naar de ondiepe en de diepe bodem. 
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Ondiepe bodem 
Uit de Bodemkaart van Nederland kan worden afgeleid dat de ondiepe bodem 
op bedrijventerrein Harselaar-Zuid getypeerd kan worden als veldpodzolgron-
den (code Hn21). hoge zwarte enkeerdgronden (code zEZ21) en beekccrdgron-
den (code pZg23) en associaties van podzol- en beekeerdgronden. Deze gronden 
bestaan uit Iccmarm en zwak letnig fijn zand. De veldpodzolgronden bevinden 
zich over het algemeen op de hoger gelegen gebieden (droge gronden) en de 
beekeerdgronden ter plaatse van de lager gelegen gebieden (natte gronden). In 
de overgangs/one tussen nalte en droge gronden zijn door menselijke invloed 
zwarte enkeerdgronden ontstaan. 
Aan de randen van het bedrijventerrein zijn enkele dekzandriiggen te vinden. 

Diepe bodem 
De diepe bodemopbouw is beschreven op basis van de Grondwaterkaarl van 
Nederland (TNO/DGV, kaartblad 32 Oost) en boringen en sonderingen in de 
omgeving van de afvalberg tot een diepte van circa 30 m beneden maaiveld 
(Grontniij, 1993). In het plangebied zijn door TNO geen boringen uitgevoerd. 

Vanaf maaiveld tot een dieple van 0,5 a 1,0 m beneden maaiveld wordt een ma-
lig huineuze, overwegend zwakke lemige, fijnzandige toplaag aangetrolTen, 
Hieronder wordt lot een diepte van circa 15 a 18 m beneden maaiveld een over
wegend matig leemarm zandpakket aangetroffen van de Formatie van Twente. 
De samenstelling van het zand varieert plaatselijk tussen uiterst fijn zeer sterk 
lemig zand lot matig fijn zeer leemarm grindhoudend zand. In het zandpakket 
bevinden zich op verschillende dicpteniveaus dunne laagjes zandig veen of lichte 
klei. 

Vanaf 15a 18 m beneden maaiveld beslaat de bodem uil lichte lot matig zware 
Eemklei afgewisseld met een laagje zeer fijn zeer sterk lemig zand. De dikte van 
deze laag bedraagt 6 a 7 m. Uit de sonderingen en de iwce diepe boringen blijkt 
dat deze laag aaneengesloten aanwezig is. 

Onder de kleilaag bestaat de bodem uit matig grove zanden. Volgens de litera
tuur behoren deze zanden tol de 1-ormatie van Urk, Sterksel en Enschede en 
hebben een gezamenlijke dikte van 100 a 120 m. Op twee a drie km ten westen 
van de afvalberg bevinden zich bovenin dit zandpakket de slecht doorlatende 
glaciale leem- en kleilaagjes van de Formatie van Drente welke een scheidende 
laag vormen (tweede scheidende laag). De dikle bedraagt 5 a 20 m. Op een diep
teniveau van globaal NAP •-180 m bestaat de bodem uit kleilagen van de For
matie van Harderwijk en Tcgelen met een dikle van ongeveer I5m met daaron
der de zandige afzettingen van de Formaties van Harderwijk, Tcgelen en Maas
sluis. Hieronder worden vanaf een diepteniveau van NAP -200 a -230 m kleiige 
afzettingen aangetroffen van de Formatie van Ooslerhout-

Geohydrohgische schemcUisalie 
Geohydrologisch gezien wordt er een onderscheid gemaakt tussen goed doorla
tende watervoerende pakketten en slecht doorlatende, scheidende lagen. In een 
watervoerend pakket treedt een overwegend horizontale grondwaterstroming 
op en in ccn scheidende laag een hoofdzakelijk verticale grondwaterbeweging. 
Watervoerende pakketten worden beschreven aan de hand van het doorlaat-
vermogen (kD). Dil is het product van de horizontale doorlaatfactor (k,,) en de 
verzadigde dikte van hel pakket (D). Walerscheidcnde of slecht doorlatende 
lagen worden beschreven door middel van de hydraulische weerstand of c-
waarde. Deze weerstand is hel quotiënt van de dikle van de scheidende laag (D) 
en de verticale doorlaatfaclor (kj . 
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Het eerste watervoerend pakket wordl vanaf maaiveld gevormd door de dek-
zanden van de Formatie van Twente. De dikte, bedraagt bij Barneveld circa 15 
m en neemt in noordoostelijke richting toe tol circa 22 m bij Voorthuizen. Ter 
plaalse van de locatie is de dikte 15 a 18 m. De kD-waarde in de omgeving van 
het plangebied wordt bij een gemiddelde k-waarde van 4 a 5 m/dag ingeschat op 
circa 60 a 90 mVdag. 

De eerste scheidende laag wordt gevormd door de Eeniklei. De dikte daarvan, 
die ter plaatse van het plangebied circa 7 m is, neemt in noordelijk en weslelijke 
richting toe tot circa 10 a 14 m. De c-waarde bedraagt 1.000 a 2.000 dagen en 
neeml in noordwestelijke richting loe tol 5.000 dagen. 

Het tweede watervoerend pakket is opgebouwd uit de zandige afzettingen van 
de Eem Formatie en de zandig ontwikkelde delen van de Formatie van Drente. 
Ter plaatse van het plangebied is er geen kleiigc afzetting van de Formatie van 
Drenthe en ligt het tweede watervoerend pakket direct op het derde watervoe
rend pakket. 
Met derde watervoerend pakket bestaat uit grove zanden behorende tot de 
Formaties van Urk, Slerksel, Enschede en Harderwijk. 
De kD-waarde van het tweede en derde watervoerend pakket bedraagt volgens 
de Grondwaterkaart van Nederland circa 5.000 a 7.000 mVdag. De totale dikte 
bedraagt 100 a 120 ni. 

De kleilagen van de Formatie van Tegelen en Harderwijk worden tenslotle be
schouwd als de basis van het gcohydrologisch systeem. 

De gcohydrologische schemalisatie van de diepe bodemophouw van hel studie
gebied wordt in een dwarsdoorsnede weergegeven in onderstaande llguur. Het 
profiel loopt vanaf hel zuidwestelijk gelegen Kallenbroek naar het noordwesten 
tot de stuwheuveis van de Veluwe nabij Garderen. 

Geohydrologische schematisatie 

n> l . i . ï . H.A.P. 
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(Bron: GrontiiiiJ Advies & Techniek, MER Afvalverwerking Vink BV. Hoofdrapport. 1994J 
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3.5.2 Grondwater 
Om eflecten van de realisatie van hel plangebied op de grondwatcrhiiishonding 
Ic kunnen bepalen is het van belang om inzicht te krijgen in de huidige situatie 
(grondwaterstanden, stroniingsrichting en grondwateronttrekkingen). 
Tevens dient de grondwaterkwaliteit in ogenschouw te worden genomen in ver
band met vrijkomend bemalingswater len tijde van de realisatie van Ilarselaar-
Zuid om een relatie ic kunnen leggen tussen grondwater en oppervlaktewater. 

Gronclwalersttmden 
In tabel 3.2 /ijn de karakteristieken van de grondwaterstanden in een drietal 
peilbuizen in het eerste watervoerend pakket nabij de Wencopperweg weergege
ven (bron: onderzoek en afweginfi doelmatige hodembescherniende voorzieningen. 
Sluriphuils Vink. GLD9476. Gronlmij 26 september 2002). 

Tabel3.2 Grondwatersfanden nabij slortplsats Vink 

Gemiddeld o k f min (m^^NAP) max verschil 

(m+NAP) {t Tl +NAP) (m tNAP) (m) 

W8-0 12,12 9,31 11.72 12,25 0,.53 

W9-0 12,68 9,22 12,05 13,25 1,20 

WlO-0 12,74 10,28 12,22 12,94 0,72 

• okf=oiiilfrkan( /HUT 

De grondwaterstanden in het eerste watervoerend pakket aan de oostelijke /ij-
den van het plangebied (grenzend aan stortplaats Vink) bevinden zich gemid
deld op NAP + 12,51 m (zie label 3.2). Met verschil lussen de minimale en 
maximale grondwaterstanden varieert lussen 0,5.3 m (peilbuis WfJO) lot 1,2 m 
(W90). Westelijk van hel plangebied bevindt zich op circa 200 meter alsland 
een TNO peilbuis (32E-L0081). Uit de opgevraagde gegevens blijkt dat de ge
middelde grondwaterstand in deze peilbuis NAP + 10,05 m bedraagt. De mini
male en maximale waarden zijn respectievelijk NAP +9.28 m en NAP + 10,60 
m. Met verschil bedraagt 1.3 m. 
Geconcludeerd kan worden dat uitgaande van de gemiddelde grondwaterstand 
hel verschil in stijghoogte tussen hel oostelijk en westelijk deel van het plange
bied circa 2,5 m bedraagt. Door het jaar heen treedt een fluctuatie met verschil
len tussen de hoogste en de laagste grondwaterstanden op richting de 1,2 m. 

Door het ontbreken van lijdstijghoogte gegevens in hel plangebied kan geen 
uitspraak worden gedaan over het verloop van de grondwaterstand binnen het 
plangebied. Gelei op de stijghoogte verschil len aan de oostelijke zijde wordt 
enige variatie van het stijghoogteverloop verwacht. 

Grondwalerslroming 
In I larselaar-Zuid en omgeving kunnen twee grondwaterstromen worden on
derscheiden. 
1. een 'regionaal systeem', waarbij het neerslagoverschot in het Vcluwcmassief 

en de Utrechtse Heuvelrug in de bodem inlïltreert. Deels bereikt dit water 
het diepe en deels het ondiepe grondwater, in de beekdalen van de Gelderse 
Vallei treedt dil water als kwel naar buiten 

2. een 'subregionaal systeem'. Hier vindt inzijging van grondwater in de hoge
re dekzandgebieden van de Gelderse Vallei plaats en dit water kwelt op in 
de lagere dekzandgebieden. 

De twee grondwaterstromen zijn terug te vinden in (Iguur 3.7 met infiltratiege-
bieden en kwelgebieden in de figurenbijlage. 
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Ter plaatse van de kwelgebiedcn wordt de neerwaartse grondwaterheweging in 
het eerste watervoerend pakket ten gevolge van de kweldruk omgebogen naar 
een opwaartse stroming, vooral in de richting van de aanwezige ontwaterings-
middelen (met name de aanwe/igc beken). In de hogere gebieden binnen het 
studiegebied vindt wegi'ijging plaats van het tieerslagovcrsehot. Deze neer
waartse grondwaterbeweging bedraagt, uitgaande van een neerslagoverschot 
van 250 mm/jaar en volkomen onverhard gebied, maximaal ongeveer 0,8 
m'jaar. 

Het grondwater in het eerste watervoerend pakket verplaatst zich in west-
zuidwestelijke richting. De westelijke siromingsgradiëni bedraagt nabij het 
plangebied circa 1/1.()()() m/m en neemt toe in de omgeving van Voorlhui/cn tot 
circa 1/660 m/m. Hieruit kan een horizontale verptaalsingssnelhcid worden be
rekend van circa 5 a 9 m/jaar. 

De stromingsgradient in het tweede watervoerend pakket bedraagt circa I/l.OOO 
tn/m. Uitgaande van een doorlaat factor van 30 a 40 bedraagt de verplaatsings
snelheid in het tweede watervoerend pakket circa 35 ;'i 50 m/jaar. 

Uit metingen in de peilbuizen op en in de omgeving van de afvalberg (Grontmij, 
1993) blijkt, dat de grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerend 
pakket west tol zuidwestelijk is gericht. De gemiddelde gradiënt van de slijg-
hooglc bedraagt circa 1/1.100 m/m. Uitgaande van een doorlaatfaetor van 4 a 5 
m/dag bedraagt de verplaatsingssnelheid circa 5 a 7 m/jaar. 
De siromingsrichting en verplaatsingssnelheid komen ongeveer overeen met de 
regionale gegevens. 

De stijghoogte in het tweede watervoerend pakket is ter plaatse van de afval-
berging 0,05 a 0,20 m lager dan die in het eerste watervoerend pakket wat duidt 
op (lokaal) een neerwaartse stroming (infiltratie) vanuit het eerste watervoerend 
pakket. 

Grondwateroni (rekkingen 
Binnen het plangebied zijn geen grondwateronttrekkingen aanwezig ten behoe
ve van de openbare drinkwatervoorziening of de industrie. Wel bevindt zich in 
de nabije omgeving een aantal particuliere grondwateronttrekkingen ten behoe
ve viin drinkwaterwinning, veedrenking of beregening. De onttrokken hoeveel
heden zijn echter dermate gering dat deze geen significante invloed hebben op 
de grond waterhuishouding in het plangebied. 

De dichtst bij gelegen grondwateronttrekking voor de openbare drinkwatervoor
ziening is het pompstation Putten, ongeveer 7 km noordelijk van Harselaar-
Zuid. Gezien de afstand en de westelijk gerichte grondwaterstroming, wordt de 
grondwaterkwaliteit ter plaatse van het puttenveld en van de beschermingszone 
van de winning niet bedreigd door de realisatie van Harselaar-Zuid. 

Grondwalerk waliteil 
I Iet diepe grondwater is van nature betrekkelijk arm aan voedingsstoffen. I let 
neerslagwatcr dat op de stuwwallen infiltreert neemt tijdens de stroming naar de 
lagere delen calcium, ijzer- en magnesiumionen op. I loe langer de verblijftijd in 
de bodem, hoe meer ionen in het grondwater opgelost worden, waardoor het 
grondwater 'harder" wordt. Met de stroombaanlengte neemt de hardheid van 
het opkwellende grondwater dus toe. 

Als gevolg van de ligging van Afvalverwerking Vink BV in Harselaar-Zuid 
heeft het bedrijventerrein en de omgeving te maken met percolaatwater. Hicr-
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voor zijn een aantal oor/aken aan Ie wij/en. De eerste en tevens meest belang
rijke bron van het ontslaan van percolaatwaler is de infiltratie van neershigwa-
Icr in hel afvalpakket. Het grootste deel van dit water wordt via een persleiding 
afgevoerd naar de rioolwater/iiiveringsinslallatie. Een geringe hoeveelheid f van 
het oude slortgedeelie) zal met name via de onderzijde afstromen naar de om
geving. Hiervoor is een beheersplan in voorbereiding. 
De tweede oor/aak is het vrijkomen van water bij microbiologische albraak. De 
derde our/aak is het doorstromen van hel onder het grondwalerniveau gelegen 
afvalpakket en de vierde ten slotte, is het zettings- en inklinkingsproccs van het 
afvalmateriaal, waardoor het poriënvolume in de tijd afneemt. 

In de rapportage Afweging docinicilige hociemheschermendi' bodcinvoonieningen. 
slorlplaals Vink. GronlniiJ. februari 2002 is een beschrijving gegeven van de ver
ontreinigingen die ter plaatse van de stort zijn aangetroffen: 
• Nikkel, barium en zink zijn boven de streef- of interventiewaarde aangetrof

fen in peilbuizen zowel stroomopwaarts van de storlplaats als stroomaf
waarts. Er is dus geen relatie aangetoond tussen de aangetroffen verontrei
nigingen en de slort, 

• Minerale olie en arseen zijn aangetroffen in concentraties beneden of rond 
de betreffende streefwaarden. 

• Ten aan/ien van de macroparameters (chloride, bicarbonaat, CZV, stikstof-
Kjeldhal en ammonium) is een duidelijke beïnvloeding van de stort zicht
baar ten oosten van de Wencopperweg. De beïnvloeding reikt echter niet 
verder dan de Wencopperweg. 

Uit uitgevoerd indicatief onderzoek ter plaatse van het plangebied Harselaar-
Zuid (uitgevoerd in februari 1992 en september 1993 door DHV) blijkt, dat in 
hel grondwater de concentratie aan /ware metalen licht verhoogd is. Daarnaast 
zijn verspreid in hel plangebied verhoogde concentraties aan chloorkoolwaler-
stofïen, vluchtige aromaten, fenolindex en EOX in het grondwater gemeten. Op 
basis van de analyseresultaten weergegeven in de rapportage Afweging doelma
tige hodernhesciiernieude btHlenivoorzienitigen kan echter geen relatie worden 
aangetoond lussen deze verhoogde concentraties en de aanwezige stortplaats 
Vink. Waar deze verontreinigingen wel vandaan komenen of de bron nog aan
wezig is in hel plangebied is niet bekend. 

3.5.3 Oppervlaktewater 

In en rond Barneveld is een aantal beken te vinden: de Hoevelakense beek, de 
Esvelderbcek, de Barneveldse beek, de Modderbeek en de Moorsterbeek. Het 
oppervlaktewater is weergegeven in figuur 3.10 in de figuren bij la ge. Deze beken 
stromen allemaal in westelijke richting en het verval per kilometer bedraagt 
gemiddeld één meter. De kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater valt 
onder de verantwoordelijkheden van hel Waterschap Vallei & Eem. 

De watergang langs het spoor heeft een afwaterende functie voor het boven-
strooms gelegen gebied en dient derhalve Ie worden gehandhaafd. Deze water
gang kan niet worden geïntegreerd in het watersysteem van Harselaar-Zuid, 
tenzij daar met de retentie rekening mee wordt gehouden. 

De Esveldcrbeek vormt een belangrijk landschappelijk element in de groene 
bufferzone tussen I larselaar en Barneveld, vanwege de ecologische potentie in 
dit gebied. Deze beek vormt namelijk een verbindingszone tussen het Veluws 
bosgebied en de zone met landgoederen en natuurgebieden, die van Terschuur 
naar Nijkerk loopt. 
Concreet betekent dit dat aan weerszijden van de beek minimaal 10 meter vrij 
moet blijven. Van deze 10 meter dient 5 meter als natte oever ingericht te wor
den en minimaal 5 meter als droge zone daarlangs, 
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Oppervlaktewalerpeilen 
De Esvelderbeek heeft een bodempeil die varieert van NAP +10,7 m (stroom
opwaarts) tot NAP +9,1 m. Het verschil van de bodempeilen parallel aan het 
plangebied bedraagt daarom circa 1,6 m. 
Bij de basisafvoer bedraagt het [leitverschil van het oppervlaktewater in de beek 
1,5 m (NAP+11.2 m lot NAP +9.7 m). In extreem natte situaties treden boveii-
strooms peilen op tol NAP +11,60 m en benedenstrooms tot NAP+10,45 m, In 
exlrcem droge perioden valt de beek droog in het bovenslroonise deel, maar 
voor zover bekend niet ter plaatse van hel plangebied. 

Kwanliti'il 
De bovenstroomse gedeelten van de Esvelderbeek slaan 's zomers gedurende 
lange perioden droog als gevolg van grondwaterinzijging. De benedenst roomse 
gedeelten worden 's zomers gestuwd om droogvallen te voorkomen. 
I let oppervlaktewater in Harselaar-Oost heefl een tweetal functies. Ie weten 
waterberging en blusfunctie. De twee aanwezige blusvijvcrs in dit gebied zijn 
veel te klein (gezamenlijk oppervlak 0,4 ha). In Harselaar-Oost (bruto planop-
pervlak van ca. 72 ha) dient echter 6 lot 7 ha aanwe/ig Ie zijn. De zuidelijke 
biusvijver heefl via een doorgang onder de spoorlijn verbinding met het gebied 
van Harselaar-Zuid. Bij hevige neerslag kunnen de blusvijvers in Harselaar-
Oost de toegenomen hoeveelheid walcr niet verwerken en via de doorgang on
der de spoorlijn loopt het overtollig water het gebied van Harsehiar-Zuid in. Dit 
resulteert in een blank liggend gebied in de hoek van de spoorlijn en de Wen-
copperweg. 

Kwaliteil 
De kwaliteit van het oppervlaktewater laat op veel plaatsen in het gebied te 
wensen over. Lang niet altijd wordt voldaan aan de minimum waterkwaliteits
doelstellingen. De biologische kwaliteit van de beken levert een slechte lot zeer 
slechte beoordeling op. De karakteristieke flora en fauna is grotendeels verdwe
nen en er komen hoofdzakelijk nog zeer algemene soorten voor. De zuurstof-
huishouding van de beken en andere wateren is gemiddeld goed tot matig en de 
laatsie jaren slerk verbeterd. In de Harneveldse beek treedt af en toe vissterfte 
op. 
Vrijwel geen enkel water voldoet aan de norm voor tolaalfosfaat (0,15 mg/ I), 
het merendeel ligt zelfs boven 0.75 mg/1. Uitzonderingen zijn de Hoevelakense 
beek en de Esvelderbeek (rond de norm). 

Het bekensysteem wordt door meerdere lozingen beïnvloed. De Esvelderbeek 
wordt door overstortwater belast bij de kruising met de weg Voorthuizcn-
Barneveld. Het industrieterrein de Harselaar heeft een gescheiden rioleringsstel
sel. Vanuit dit industrieterrein vindt lozing plaats van regenwater vanuit het 
regenwaterriool op de Esvelderbeek. 

Uit de waterkwaliteitsgegevens van de watergangen die door Grontmij in 1992 
en 1993 zijn onderzocht (Grontmij Advies en Techniek, 199,3) komt eveneens 
naar voren dat het oppervlaktewater een voedselrijk karakter heeft. Op vrijwel 
alle onderzochte meetpunten is het stikstofgehalte van het oppervlaktewater te 
hoog. Daarnaast is het fosfaatgehalte op de monsterpunten V. VI, VII en VIII 
te hoog. Deze monsterpunten bevinden zich verspreid rondom de afvalberging 
(dus zowel boven- als benedenstrooms van de afvalberging). Verder blijkt uit de 
waterkwaliteitsgegevens dat vrijwel overal het zink- en/of nikkelgehalte is ver
hoogd. Bij meetpunt II (ringsloot stort) is bij de tweede bemonstering het chlo
ride- en sulfaatgehalte verhoogd. Op meetpunt III (watergang circa 200 ni ten 
zuiden van stort) is de slechtste kwaliteit gemeten. Hier is het oppervlaktewater 
bijna zuurstofloos (zuurstofconcentratie = 0,27 mg/l) en bevat het te hoge ge-
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halten aan stikstof, fosfaat, barium, nikkel en zink. Tijdens de eerste bemonslc-
ring was de waterkwaliteit op dit punt beter. In het onderzoek wordt geconclu
deerd dat de sterke beïnvloeding van de waterkwaliteit op monsterpunt III ver
oorzaakt zou kunnen zijn door lozingen van afvalwater. 

Het is niet uitgesloten dat er ook sprake is van (enige) beïnvloeding door de 
stortplaats, als gevolg van afstroming van regenwater vanaf de afvalberging of 
door uittredend pereolaatwater. De mate van beïnvloeding wordt in dat geval 
bepaald door de regenval en bij afstroming tevens door het materiaal dat zich 
aan de oppervlakte van de afvalberging bevindt. Omdat de/e factoren in de tijd 
sterk kunnen wisselen, kan de kwaliteit van het bemonsterde oppervlaktewater 
bijgevolg in de tijd ook sterk wisselen. 

Kwalileil waterhodem 
De mate van verontreiniging van de waterbodems is ingedeeld in klassen (Derde 
Nota Waterhuishouding). De Barneveldse beek en de Fsvelderbeek vallen 
daarbij in klasse 1 (niet of nauwelijks verontreinigd). De Hoevelakense beek, de 
Modderbeek. de Moorsterbeek en de Grote Valkse beek hebben een liclit tot 
matig verontreinigde bodem (klasse 2). De Kleine Barneveld.se beek heeft een 
matig tot sterk verontreinigde waterbodem (klasse 3). 

Grontmij heeft in 1992 en 1993, in het kader van het onderzoek naar de veront-
reinigingssituatie rondom de stortplaats (Grontmij Advies en Techniek. 1993), 
ook onderzoek verricht naarde kwalileil van de waterbodem in een aantal wa
tergangen rondom de afvalberging. In totaal zijn acht locaties bemonsterd, na
melijk dezelfde locaties als die van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Uit de 
analyseresultaten komt naar voren dat de waterbodem in de watergangen 
rondom de afvalberging op de meeste locaties licht verontreinigd is met zware 
metalen, olie en/of PAK. 

Op grond van de toetsing met het programma Lawabo zijn de monsters in klas
se 2 ingedeeld (overschrijding gren.swaarden). met uitzondering van een tweetal 
monsters (Il en VIII) die in klasse O vallen (voldoen aan streefwaarden). In hel 
rapport wordt gesteld dat de aangetroffen lichte verontreinigingen niet kunnen 
worden gekoppeld aan de aanwezigheid van de nabij gelegen stortplaats, omdat 
de verontreinigingen ook bovenstrooms van de afvalberging zijn aangetroffen. 

3.5.4 Autonome ontwikkeling water 
Onderzoek'' is verricht naar de mogelijkheden om verspreiding van pereolaat
water vanuit de afvalberging te voorkomen. In de toekomst zal dit leiden tot 
een verbetering van de bodem- en grond waterkwaliteit ter plaatse van het indu
strieterrein, 

3.5.5 Toetsingscriteria bodem en water 
In voorgaande paragrafen is ingegaan op bodem, grondwater en oppervlakte
water. Ten behoeve van de toetsing van alternatieven en varianten voor de in
richting van het bedrijventerrein worden de belangrijkste criteria ten aanzien 
van bodem en water gebruikt. Het gaat om de volgende toetsingscriteria: 
• Ontwatering en afwatering in relatie tot de verschillende methoden voor 

bouwrijp maken (grondwaterneutraal bouwen in relatie tot gesloten grond
balans). 

• Verandering van de grondwaterstanden in ruimte en tijd met het oog op 
verdroging/wateroverlast. 

onderzoek en afweging üoelmalige hoiiembi'schermeniie voorzieningen. Sloriplaals Vink. 
GLD9476. Gronimij 26 september 2002 
t$ Grontmij 99009748, rev, VS2 

blad53vanl26 

http://Barneveld.se


Huidige iitualie en autonome ontwikkelingen 

• Mogelijkheden voor afkoppelen van verhard oppervlak en/of infiltreren van 
regenwater conform richtlijnen Waterbeheer 2 P eeuw. 

• Toets benodigde oppervlak open water voor retentie-Zblusvijvers. 
• Beïnvloeding van de waterkwantiteit en waterkwaliteit van de Fsvclderbcck 

door ontwikkeling van I larsclaar-Zuid {scheiding watersysteem in verband 
met calamiteiten en rekening houden met de funclie als ecologische verbin-
dings/one). 

• Kansen voor scheiding van schone en vuile waterstromen. 
• Invloed van hel bedrijventerrein op verspreiding van verontreinigingen af

komstig van de stortplaats en andere verontreinigingen. 

3.6 Infrastructuur en mobil i teit 

Naast verkecrsinfrastruclmir bestaan ook bovengrondse en ondergrondse voor
zieningen ten behoeve van elektriciteit, water, gas en communicatie, de overige 
infrastructuur. In deze paragraaf komt eerst de verkeersinfrastruclmiraan bod 
en vervolgens za! kort worden ingegaan op de overige infrastructuur. 

3.6.1 Verkeersinfrastructuur 

De wegeninfrastructuur is weergegeven in llgimr .1.11 in de tlgurenbijlage. 

De gemeente Barneveld is gelegen nabij twee autosnelwegen, de Al en A30. 
De/o vervocrsvcrbindingen zijn bepalend voor de verplaatsingsdynaniiek van 
de gemeente Barneveld. De Al vormt een belangrijke verbindingsfunctie op 
internationaal en nationaal niveau. Regionaal functioneert de Al als schakel 
van en naar regionale economische centra en als aansluiting van woonkernen 
op nationaal niveau. 

De gemeente Barneveld heeft 4 aansluitingen op de A1 (van west naar oost): 
A30/N301. Voorthui/en, Stroe en Kootwijk. 

Voor bedrijventerrein Harselaar geldt dat dit gebied in het westen wordt ontslo
ten door één aansluiting op de Nijkerkerweg(A30/N301 jen één in het centrum 
van Harselaar (A!, Voorthuizcn) door een knooppunt met de Baron van Na-
gellstraat (N303). Bedrijventerrein Harselaar is in de oehtcndspitsperioiie in 
afnemende mate bereikbaar door congestie op de Baron van Nagellstraat. 

Deze beperkte mogelijkheden voor het bereiken van bedrijventerrein Harselaar 
zorgen voor een druk op aan- en afvoerwegen rond dit bedrijventerrein. De 
drukte wordt in grote mate veroorzaakt door het verkeer van en naar de kern 
Barneveld. 

De verkeersintensiteiten, berekend in een verkeersmodel, op de voor dit MER 
relevante wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
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Tabel 3.3 Verkeersintensiteiten Barneveld (model ACV 2003) 

IcKatie 2002 

1 B.v. Nagellstraat (nooid) 15600 

2 B.v. Nagellstraat (ïiiid) 1-1700 
3 Stationsweg l'1200 

^ Wesselseweg 5900 

5 Thorbeckelaan 13000 

öLunterseweg 11500 

7 O.O.V. (ïuid) 0 
8 O.V.B, (noord) 0 

9 Rondweg Haiselaar-Zuid 0 

10 O.V.B, (oost) 0 

Wanneer gekeken wordt naar de gewenste intensiteiten op de wegen in en om 
het plangebied (zie ook het Verkecrsveilighcidsplan Gemeente Barneveld, 1996) 
geldt dal voor 2002 op de meeste wegen geen overschrijding plaatsvindt. 

In de spitsperioden is sprake van congestievorming op de Baron van Nagell
straat (l.h.v Harselaar) en de Stationsweg, Verder is er lichte congeslicvomiing 
op de Van Zuijlen van Nicveltlaan (tussen Stationsweg en Drostendijk), de 
Burg. Kunt^elaan (kruispunt Ciasthuisstraat), de Lunierseweg en de Van 
Dompselaerslraat (VRI-kruising). 

Vooral op de bovengenoemde wegen is relatief veel (vracht)verkeer en in relatie 
daarmee geluidshinder en stank. Bovendien zijn deze wegen moeilijk oversteek-
baar, wat vooral lastig is tijdens begin-/eindtijden van basisscholen. Naast de 
bovengenoemde wegen is er sprake van verkeersonveiligheid op o.a. de Wessel-
seweg. Nijkerkerwcg. de kruising Amersfoortsestraat - Bouwheerstraal en de 
kruising Gardcrbroekerweg-Kapweg. 

Het aandeel vrachtverkeer ligt op de provinciale wegen in de gemeente Barne
veld tussen de 12en I7" î (zie onderstaande tabel). Het percentage wijkt niet af 
van het gemiddeld percentage vrachtverkeer in de provincie Gelderland. 

Tabel 3.4 Belasting rijks- en provinciale wegen 

Weg Motorvoertuigen Aandeel vrachtverkeer 

ƒ etmaal  

17% 
15% 
13% 

12% 
12% 
16% 

Bnm: Gelihrs wrki-i'r 2IXIJ. pnnincii' (IcIJiThiiJil 

Door de gemeente zijn, in relatie tot het bedrijventerrein Harselaar, de volgende 
geregistreerde verkeersklachten aangedragen, een deel hiervan is in voorgaande 
eeds benoemd: 

("ongestievorming Baron van Nagellstraat ter hoogte van I larselaar in de 
ochtendspitsperiode; op de Harselaarseweg en de Energieweg richting de 
Baron van Nagellstraat in de middagspits; 
Relatief grote hoeveelheid (vracht)verkeer op de Stationsweg en in relatie 
daarmee geluidshinder en stank; 
Overlast van sluipverkecr in de omgeving van Kootwijkerbroek en Stroe 
enerzijds en het huidige bedrijventerrein Harselaar anderzijds; 
Verkeersonveiligheid Baron van Nagellstraat, Harselaarseweg, Energieweg, 
Stationsweg en Wesselseweg. 

^ Grontmij 99009748, rev.V52 

bldd55vanl26 

At 62-350(1999) 

A30 26.470(1999) 

Baron van Nagellstraat (N303) 14.650 

Wesselseweg (N800) 4.910 

Valkseweg(N801) 4,330 

Scherpenzeelseweq (N802) 6,320 



Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 

Naar aanleiding van de opsomming van knelpunten kan gesteld worden dat de 
centrale ader door Barneveld (de Stationsweg en de Baron van Nagcllstraat) 
zwaar wordt belast. 

Openbaar VcrvDcr 
De spoorlijnen met stations zijn weergegeven in figuur 3.11. 
De spoorlijn Amersroort-Apcldoorn loopt door het plangebied, de gemeente 
Barneveld heeft echter geen halteplaatsen op deze spoorlijn. In de huidige situa-
lie wordl Ilarseiaaronlsloleii per openbaar vervoer door Irein (2x per uur in 
spits), buslijn 105 Ede-Harderwijk op de Baron van Nagcllstraat en de buurtbus 
Barneveld-Nijkerk op de Nijkerkerweg. De omsluiting per trein vindt plaats via 
station Barneveld-Noord op de Valleilijn (Amersroort-Ede/Wagen ingen). De 
buslijn /al waarschijnlijk per 2005 in een snelbus worden omgezet over dezelfde 
route uit oogpunt van de kwaliteitsnelheid. 

Er is sprake van een toenemende stroom arbeidsmigranten die werkzaam zijn 
op bedrijventerrein I larselaar. De bereikbaarheid (en "kwaliteitseis snelheid") 
per openbaar vervoer is echter niet met deze ontwikkeling mee gegroeid. 

Fielsin/rastrucluur 
Langs de meeste hoofdwegen in de gemeente Barneveld zijn specifieke voorzie
ningen voor {brom)(letsers aanwezig. Buiten de bebouwde kom ontbreken ech
ter nog enkele schakels in het fietsnetwerk. Een van deze ontbrekende schakels 
is een fietsverbinding tussen de kern Barneveld en Harselaar-West (gemeente 
Barneveld. 2001). 

Verkeersveiligheid 
Met name op de belangrijke invalroutes richting de kern van Voorthuizen en 
Barneveld (Baron van Nagcllstraat, Stationsweg, Wesselseweg) gebeuren builen 
de bebouwde kom (80 km/uur) zowel op kruispunt- als wegvakniveau relatief 
veel ongevallen. 

3.6.2 Overige infrastructuur 
De straalpadcn, leidingen en gemalen zijn weergegeven in figuur 3.12 van de 
figurenbijlage. 
In het plangebied ligt een ondergrondse elektriciteitsleidingvan 150 kV. Het 
einde van deze leiding is gelegen ten zuidwesten van de stortplaats van Vink BV. 
Deze leiding naar de stortplaats loopt parallel aan de spoorlijn Amersfoort-
Apeldoorn vanwaar deze naar het eindpunt alliuigt, 

In Barneveld is ook een straalpad aanwezig ten behoeve van telecommunicatie. 
Dit pad loopt dwars door het plangebied. Voor het straalpad gelden beperkin
gen ten aanzien van de hoogte van gebouwen. 

3.6.3 Autonome ontwikkeling 

Autoverkeer en infraslructmir 
Door autonome groei van het autoverkeer en de ruimtelijke ontwikkelingen, zal 
in 2015, zonder aanvullende maatregelen, een overschrijding plaatsvinden van 
de maximale intensiteiten op het hoofdwegennet in het plangebied (zie ook ta
bel 3,4). De verwachte intensiteiten op de belangrijke wegen in het plangebied 
zijn, in relatie met de huidige intensiteiten, weergegeven in tabel 3.5: 
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Tabel 3.S: intensiteiten Bamevelds wegennet in 2015 (bron: AGV, 2003) 

locatie 2002 2015 Groei in % 

1 B.v. Nagdistraat (noord) 15600 22200 70 

2 B.v, Nagellitraat (zuid) 14700 19600 75 

3 Stationsweg 14200 19500 73 

4 Wesseiseweg 5900 8100 73 
5 Thorbeckelaan 13000 17000 76 

6 Lunterseweq 11500 21600 53 

Hij autonome gniei van het autoverkeer, dus /onder e.xira ruimiclijke onlw ik-
kclingen zoals 1 larselaar-Zuid, wordt in 2015 de capaciteit van de wegen in het 
centrum van Bamevcid fors oversehrcden. 

Naar de situatie van het verkeer in en om Barneveld en I larselaar is onderzoek 
gedaan en daaruit blijkt dat het bcdrijvenlerrein I larsclaar-Zuid niel kan wor
den gerealiseerd wanneer geen oplossing in de vorm van een aansluiting op de 
Al wordl geboden\ {^mdal nu reeds een afspraak in de vorm van een conve
nant wordl gemaakt met Rijkswalerstaal en de provincie over aanleg van de 
aansluiting op de Al, wordt in het verdere verloop van dit MER uitgegaan van 
dit gegeven. 

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid streeft de gemeente naar een mo-
nofunclioneel verkeerssysteem waarbij de inrichting van de weg optimaal op de 
gewenste functie van de weg wordt afgestemd. Zo dient uileindelijk ook het 
verkeersgedrag in overeenstemming te komen met de functie van de weg. 
liet Landelijk Slarlprogramma Duurzaam Veilig leidl in de ecrsikomende jaren 
tot vele verkeersmaatregelen op hel gebied van verkeersveiligheid, bereikbaar
heid en leelbaarheid. 

Openbaar Vervoer 
Ten behoeve van de reconstructie van hel stationsgebied Barneveld-Noord is 
een plan opgesteld waarin onder andere voorzien is in een transferium voor 
lange afstandsverkeer. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde realisatie. 
Ten behoeve van het iransferiumidee wortlt voor 2006 parkeergelegenheid ten 
noorden van de spoorlijn gerealiseerd. Deze parkeergelegenheid wordl via een 
brug over het spoor Amersfoort-Apeldoorn met het station Barneveld-Noord, 
waarvan hel perron 200 meter wordt verplaatst, verbonden. 

De realisatie van een nieuw station Barneveld-Noord langs de spoorlijn Amers
foort-Apeldoorn zal de komende jaren niet plaatsvinden onidal dit niel pasi in 
de huidige dienstregeling op dit traject. Zodra de NS in de toekomst hier haar 
goedkeuring aan heeft gegeven wordt station Barneveld-Noord aan deze lijn en 
de herinrichling van de directe omgeving een feit. 

Dit in samenhang met de ontwikkeling van een nieuw station aan de lijn Amers
foort-Apeldoorn. In het nieuwe stalion wordt het bestaande slation Barneveld-
Noord geïntegreerd. Hel plan oni een nieuw station Barneveld-Noord op de lijn 
Apeldoom-Amersfoort te ontwikkelen is voorlopig tot nader order uitgesteld. 

Fielsinfraslrticl uur 
In het fictsbeleidsplan kern Barneveld wordt een toekomstig utilitair fielsnet-
werk gepresenteerd. Ten opzichte van hel huidig fietsnel ontbreken twee be
langrijke schakels naar Harselaar. Het fietspad van Barneveld naar Harselaar-
West, met een aflakking naar hel transferium/ vergrote slation Barneveld-
Noord en een fietspad vanuit de wijk Norschoten via het SchalTelaarse Bos naar 
de Stationsweg. 

' zie ook I loofdstuk I 
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De gebied SCO m missie Esvelderheck heeft als doel in/icht ie verkrijgen in de 
wensen, mogelijkheden en haalbaarheid van fiets- en wandelpaden binnen liet 
onderhavige gebied. 

3.6.4 Toetsingscriteria 
In voorgaande tekst is ingegaan op verkeersinfrastructuur en overige infrastruc-
liiur. De belangrijkste aspecten zullen worden meegenomen in de toetsing van 
alternatieven en varianten voorde inrichting van het terrein. De volgende toet
singscriteria zullen worden gehanteerd: 
• verandering in intensiteiten op de wegen rondom 1 larsclaar-Zuid; 
• hiermee samenhangende gevolgen voor de verkeersveiligheid; 
• gevolgen voor fiets (langzaam verkeersroules) en openbaar vervoer. 

3.7 Geluid 

3.7.1 Algemeen 
Bedrijvigheid 
De geluidsbelasting die de bedrijven, dtc nu reeds op het industrieterrein Har-
selaarzijn gevestigd, veroorzaken is weergegeven in bijlage 3. liet blijkt dat in 
de huidige (vergunde) situatie de 50 dB(A) etmaalwaarde contour op relatief 
korte afstand van de grens van het beslaande industrieterrein ligt. Binnen deze 
contour zijn circa 22 woningen aanwezig, niet name in het gebied ten zuiden van 
het industrieterrein. Geen van deze woningen ondervindt thans een geluidsbe
lasting die hoger is dan 55 dB{A) (Sehoondcrbeek en Partners Advies BV, september 
20ÜI. maan 2002). 

Verkeer 
Het verkeer op enkele belangrijke wegen in de directe omgeving van het bedrij
venterrein veroorzaakt eveneens een zekere geluidsbelasting. Deze is berekend 
en hieruit volgt dat de 55 dB(A) etmaalwaarde contour als gevolg van het weg
verkeer op rijksweg Al. afhankelijk van het betrokken traject van de weg, op 
een afstand van 270 m tot 280 m ligt. Voor rijksweg A30 is dit een afstand van 
180 m en voor de nog aan te leggen rondweg bij Harselaar-Zuid is deze afstand 
circa 20 m. In onderstaande tabel zijn de verschillende afstanden eveneens aan
gegeven. 

Tabel3.6 Afstanden geluidscontouren Rijkswegen 

Traje<t Contour (dB(A)) 

50 55 60 

Al (A30-Baron v.Nagellstr.) 540 meter 280 meter 140 meter 

Al (Baton V. Nagel!str.-Stroe) 520 meter 270 meter 135 meter 

A30 360 meter 180 meter 90 meter 

Achiergrorxd n\eüngen 
De gemeente Bameveld heeft een akoestisch onderzoek uit laten voeren voor 
bedrijventerrein Harselaar en directe omgeving. Onderdeel van dit akoestisch 
onderzoek waren metingen van het achtergrondgeluid,sniveau in de directe om
geving van bedrijventerrein Harselaar. Ten behoeve van deze metingen zijn een 
viertal maatgevende meetpunten gelokaliseerd ten zuiden en oosten van bedrij
venterrein 1 larselaar en geplande uitbreidingen van dit bedrijventerrein. Voor 
informatie over de exacte locatie van de maatgevende meetpunten wordt verwe
zen naar bijlage 3. 

Uit de metingen van het achtergrondgeluidsniveau in het gebied ten zuiden en 
ten oosten van het terrein in de huidige situatie blijkt dat dit niveau in de range 
ligt zoals in onderstaande label weergegeven. 

99CX)9748,rev,VS2 
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Tabel3.7 Achtergrondgeluidsniveau, L,^indBjA) 

Gebied Dagperiodc Avond periode Nachtperiode 

Ten zuiden van Hatselaar-West AA-A9 42-4? 33-45 

Maatgevende meetpunten locaties 1 en 2 

Ten zuiden van Harseiaat-Zuid 38-43 35-37 29-32 

Maatgevend meetpunt locatie 2 

Ten oosten van Harselaar-Zuid 38-43 35-40 29-35 

Maatgevende meetpunten locaties 3 (en 4) 

Ten oosten van Haf selaar Oost 41-42 42-44 38-39 

Maatgevend meetpunt locaties 4 

Bron: Schoonilerbeek en Partners Advies BV. september 2001. p. II 

Op basis van de gemeten achtergrondgeluidsniveaus, de bestaande geluidsbelas
ting vanwege het industrieterrein Harselaar en de geluidsbelasting vanwege hel 
wegverkeer ^ijn de volgende toelaatbare etmaalwaarden van de equivalente 
geluidsbelasting geformuleerd. 

Têb9l3.8 Toelaatbare etmaalwaarden van de equivalente geluidsbelasting 

Plaat» Etmaalwaarde 

Bij de woningen ten ruiden van Hafselaar-West < 55 dB(A) 

Bij de woningen ten zuiden van Harselaar-Zuid < 50 dBlA) 

Bij de woningen ten oosten van Harselaar-Zuid < 50 dB(A) 

Bij dewoningen ten oosten van Haiselaar-Oost < 55 d6(A) 

Op270mto t 31 Om ten noorden van tijksweg A l <50d6(A) 

Bij de woningen ten westen van rijksweg A30 < 55 dB(A) 

Op 125 m ten westen van rijksweg A30 < 50 dB(A) 

Bron: SvhoonJerbeek ert Partners Advies BV, september 2001. p i l 

Door de aanwezigheid van metingen van het achtergrondgeluidsniveau is in dit 
MER niet ingegaan op de cumulatie van geluid van verschillende bronnen. De 
(theoretische) methode Miedema. zoals ook aangegeven in de richtlijnen voor 
het MFR. biedt geen meerwaarde ten opzichte van daadwerkelijk uitgevoerde 
metingen. 

3.7.2 Au tonome ontwikke l ing 

Thans vindt een revitalisering plaats van de industrieterreinen Harselaar-West. 
Tevens wordt er voor Marselaar-West een nieuw bestemmingsplan gemaakt. 
Middels dit bestemmingsplan worden mogelijk zogenaamde 2.4(1 VB) inrich
tingen op deze terreinen toegestaan. In de toekomst wordt dil laatste ook mo
gelijk voor I larselaar-Oost. Hierdoor zou de geluidsbelasting in belangrijke 
mate kunnen toenemen. Dat leidt ertoe dat ook in liet gebied ten noorden van 
de beslaande industrieterreinen een aantal woningen binnen de 50 dB(A) et
maalwaarde contour komen te liggen als gevolg van industrielawaai. 

3.7.3 Toetsingscriteria 

Het gebruik van bedrijventerreinen kan leiden tot een toename van de geluids
belasting. Deze kan zowel worden veroorzaakt door het autoverkeer als door de 
aanwe/ige bedrijvigheid op het bedrijventerrein. De volgende effecten zijn van 
belang bij de beoordeling van de voorgenomen activiteit: 
• geluidsoverlast tijdens de aanleg; 
• geluidsoverlast door toename verkeer; 
• geluidsoverlast door aanwezige bedrijvigheid. 
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3Jt Veil igheid 

3.8.1 Externe vei l igheid 

Voorde Al geldl ihans dal er geen sprake is van een knelpunt in relatie tot ex
terne veiliglieid(StarlnolilieTrajeclnota/MER Al Itarneveld-Apeldoorn). In 
het kader van de Trajectnota/MER zal nader onderzoek aan dit aspect plaats
vinden, waar het gaat om veiligheid in relatie tot verkeer. 

Door hel plangebied loopt een ondergrondse 150 k V- leiding. Hiervoor is een 
veiligheidszone gereserveerd van 10 meter aan weerszijden waarbinnen activitei
ten dienen te worden gemeld. 

In 1997 is een onderzoek met betrekking tol externe veiligheidscontouren uitge
voerd door Railnet, vanwege het transport van gevaarlijke stolTen over de 
spoorlijn Apeldoorn-Amerst'ourt. Het ging onder andere om stoHen als Chloor 
en brandbaar gas. Uit het onderzoek bleek dat de contour van het individueel 
risico van 10"'' op 20 meter van het spoor lag. 
Voor een optimale waterhuishouding is veiligstelling van de dwarsprofielen van 
de watergangen van groot belang. Ten behoeve van beheer en onderhoud van 
deze watergangen zijn langs de watergangen bebouwingsvrije zones gewenst. 
Waterschappen hameren ten aanzien van de hoofdwatergangen de norm van 10 
m vanuit hel harl of 4 m vanuit de insteek van de hoofdwatergang. 

Ook ten aanzien van straalpaden worden veiligheidseisen gehanteerd. 
Zo zal de bebouwing binnen oen zone van 100 m aan weerszijden van de straal
verbindingen aan een maximumhooglo gebonden zijn. 

Tenslotte zijn rond Barneveld diverse verkooppunten voor LPG gelegen. Rond 
de vulpunten, do alloverzuil en de gastank zijn op grond van het Besluit LPG 
Tankstations Milieubeheer veilighoidseirkels vaslgesleld waarbinnen geen 
nieuwbouw len behoeve van derden mag plaatsvinden. De maximale afstanden 
staan vermeld onderstaande label. 

Tabel3.9 Veiligheidscirkeh verkooppunten LPG 

Onderwerp Maximale afstand (in m) 

Een bovengrondse tank van 20 m' 120 

Een ondergrondse tank van 20 m' 40 

Een opstelplaats van een tsnkauto 80 

Een vulpunt 80 

Een aflevefzuil 20 

Bron: Gi-meeiue Burnevflil, IWS. p. 162 

Voor het aspect externe veiligheid zijn geen expliciete toetsingscriteria be
schouwd. Dit aspect komt explicieter aan de orde bij de vergunningaanvragen 
voor individuele bedrijven. Voor bedrijven die een significant risico kunnen 
veroorzaken is het opstellen van een externe veiligheidsrapportage (EVR) in het 
kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen verplicht. 

Indien een EVR-plichtig bedrijf zich wil vestigen op Harselaar, dan zal deze bij 
voorkeur worden gevestigd in de terreinonderdelen die bestemd worden voor 
categorie 4 en categorie 5 bedrijven, I>aarmee is een zo groot mogelijke afstand 
tot de woonbebouwing gewaarborgd. Uitgangspunt in het bestemmingsplan 
zijn de hinderafstanden voor externe veiligheid zoals die in de VNG-indeling 
zijn aangeven. 
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Het aspect externe veiligheid creëert derhalve wel randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling maar deze worden getoetst in de fase van vergunningverlening 
voor individuele bedrijven. 

3.8.2 Sociale veiligheid 
In de huidige situatie vinden in het plangebied geen activiteiten plaats met een 
daadwerkelijk verhoogd risico op criminaliteit of calamiteiten. Wel is sprake 
van vrij intensief vrachtverkeer van en naar de stortplaats. Hierdoor kan het 
(subjectieve) gevoel van onveihge (verkeers)situaties ontstaan. Daarnaast kan 
de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen in het plangebied tot een 
vorm van sociale onrust hebben geleid, bij met name bewoners in dit deel van 
het plangebied. 

3.8.3 Toetsingscriteria 
Voor zowel de huidige als de toekomstige situatie als de autonome ontwikkeling 
geldt dat er geen bedrijven zijn gevestigd op Marselaar die verplicht zijn een 
Externe Veiligheidsrapportage (FVR-plichtig) op te stellen, hi relatie lot de 
bedrijvigheid is c.̂ Llerne veiligheid derhalve geen issue. Gezien de korte afstand 
van de 10'* contour van het individueel risico (IR) tot het spoor is deze eveneens 
ais niet relevant beschouwd voor de ontwikkeling van hel bedrijventerrein. 
De genoemde punten, als afstanden tot watergangen, ondergrondse leiding en 
straalpad. worden in de verdere ontwikkelingen als uitgangspunten gehanteerd 
en worden daarom niet meegenomen als toetsingskader. Deze aspecten komen 
ook explicieter aan de orde bij de vergunningenaanvragen voor individuele be
drijven. Voor de sociale veiligheid op een bedrijventerrein zijn drie aspecten van 
belang: de inrichting en beheer van hel terrein en het toezicht op het terrein. 

3.9 Luchtkwaliteit 

3.9.1 Algemeen 
De mogelijkheid voor geurhinder in het plangebied en omgeving wordt in 
hoofdzaak bepaald door de aanwezigheid van een geur- en smaakstoffenfabriek 
op I larselaar. Eventuele geur-emissies van deze fabriek dienen te blijven binnen 
de hiervoor geldende normen. Onbekend is of overschrijding van deze normen 
in de huidige situatie optreedt. 

Luchlkwaliteit door autoverkeer 
De Stationsweg (tussen Baron van Nagellsiraat en Gasthuisstraat) is het groot
ste knelpunt met een NO.-concenlratie van 54 f,ig/ ni' (meting 1998). Ook de 
Baron van Nagellsiraat overschrijdt met 49,5 jig / m' de (toekomstige) grens
waarde voor NO. van 40 fig / m'. Daarnaast hebben de Baron van Nagellsiraat 
en Stationsweg jaargemiddelde PMm- concentraties boven de (toekomstige) 
grenswaarde van 40 \i% I m' (Gemeente Bameveld. 2002). 

3.9.2 Autonome ontwikkeling 

l.Ui'Inkwaliteil door uiiloverkeer 
Hoewel de verkeersintensiteiten zijn toegenomen, zijn de emissiefactoren voor 
2010 aanzienlijk lager. Bij de Baron van Nagellsiraat en de Stationsweg is voor 
NO: een concentratie van respectievelijk 40,2 en 42 jig / m* berekend. Dit bete
kent in beide gevallen een overschrijdingen van de grenswaarde voor NOj van 
40 Mg / m' (Gemeente Bameveld. 2002). 
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3.10 Recreatie, wonen en leefmilieu 

3.10.1 Algemeen 

Voor de typering van de kwaliteit van het huidige woon- en leefmilieu in het 
plangebied hanteren we, buiten de beschreven gcluidsaspectcn en aspecten met 
betrekking tot externe veihgheid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en bereik
baarheid en landschappelijke beleving als aanvullend criterium de mate waarin 
er sprake is van recreatiemogelijkheden in het gebied. 

De kwaliteit van het woon- en leefmilieu wordt ook bepaald door de recreatieve 
mogelijkheden in de omgeving. De gemeente Barneveld heeft door de ligging 
ten opzichte van de Clelderse Vallei en het Veluwemassief een hoge potetiliële 
toeristisch-recreatieve waarde. Voor het plangebied geldt dal in mindere mate. 
Het plangebied heeft voornamelijk een functie als uitloopgebied voor de eigen 
bevolking. 

In de directe omgeving van de locatie is geen sprake van semi-intensief of inten
sief recreatief grondgebruik, extensieve vormen van recreatie, zoals wandelen, 
fietsen en vogels kijken, komen wel voor. Feitelijk recreatief gebruik (campings, 
sportterreinen en dergelijke) speelt zich over het algemeen pas af op afstanden 
van enkele kilometers. Een uitzondering daarop vormt de recreatiepias Zeume-
ren, een zandwinput ten noorden van de locatie, maar daarvan gescheiden door 
de spoorbaan en de AI. Rondom deze recreatiepias van de Recreatie Gemeen
schap Vcluwc, vindt met goed zomerweer zeer intensieve dagrecreatie plaats. De 
plas trekt met name bezoekers uit de gemeente Barneveld en vakantiegangers. 

3.10.2 Autonome ontwikkeling 
In de toekomst zal een utilitair en recreatief fietsnetwerk in de gemeente Barne
veld gestalte moeten krijgen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van beslaande wegen en ftetsvoorzieningen. Ontwikkeling van Harselaar-Zuid 
maaki het mogelijk om ontbrekende schakels in het fietsnetwerk in het plange
bied te realiseren. I Iet betreft een utilitaire en recreatieve fictsverbinding tussen 
Harselaar-Zuid enerzijds en Voorthuizen (Zeumeren) en Kootwijker-
broek/Stroe anderzijds. 

Voor de recreatiepias Zeumeren bestaan plannen om op het terrein dagrecrea-
tieve voorzieningen te plaatsen, welke het gehele jaar door toegankelijk zijn. De 
verwachting is dat de voorzieningen honderden bezoekers per dag gaan trek
ken. 

3.10.3 Toetsingscriteria 
Ten aanzien van de huidige situatie en autonome ontwikkeling zijn met name de 
bestaande en nieuwe (recreatieve) fietsverbindingen van belang. Bij de ontwik
keling van Harselaar-Zuid zal derhalve de bijdrage aan en instandhouding van 
deze verbindingen een rol spelen: 
• mogelijkheden voor recreatie 

3.11 Samenvatting bestaande situatie en autonome ontwikkelingen 
In het navolgende worden de belangrijkste kenmerken van het plan- en studie
gebied per milieuaspect (bodem, grondwater, natuur etc.) samengevat. 

Landschapsvorming 
Typerend voor het studiegebied is de ligging in de Gelderse Vallei op de over
gang naar de stuwwal. Tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd, zijn de Gelder
se Vallei en de stuwwallen van de Veluwe ontstaan. Onder het landijs werd wa-
terondoorlatcnd keileemlaag afgezet. In de laatste ijstijd, het Wcichselien, is op 
grote schaal zand en loss verstoven en als dekzand afgezet. Zo zijn de oost-west-
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gerichte dekzandruggen in de Gelderse Vallei ontstaan. I Iel gebied loopt van 
oost naar west in hoogte af en alle beken stromen dan ook in die richiing. 

Landsehap 
De rijksweg Al en de spoordijk voor het traject Amersfoorl-Apeldoorn zijn 
beeldbepalende elementen aan de noordzijde van het plangebied. Harseiaar-
Zuid wordt aan de oostzijde begrenst door een opvallend element in hel land
schap: Afvalberging Vink. In hel -^uitlen wordt het gebied voor liarselaar-Zuid 
begrensd door de Esveldorbeek, een gekanaliseerde en rechtgetrokken beek. 
Ten zuidwesten van Harselaar-Zuid ligt hel Schaflelaarse Bos. Hel SchalTclaar-
se Bos heeft in 2000 de beschermende slatus 'historisch waardevolle builen-
piaats'gekregen. 

Hel plangebied en de directe omgeving hebben zich ontwikkeld lol een agra
risch landschap mei een duidelijke stedelijke invloed. De karakteristiek van het 
landschap (onder andere afwisseling klein- en grootschaligheid) is aan hel ver
vagen als gevolg van de veelheid aan gebouwen ten behoeve van de intensieve 
veehouderij en het verdwijnen van kavelgrensbeplantingen en houtwallen. Ver
spreid door hel gebied komen kleine groepen boerderijen voor. die worden om
geven door erfbeplanlingen. Dit zijn structuurbepalende elementen in het land
schap. 

Oildnirhistnrir en archeologie 
Harneveld en omgeving is al vanaf de prehistorie bewoond geweest. Er zijn spo
ren gevonden uit de Jonge Slcenlijd en de Bronstijd. Door eeuwenlange bemes
ting is plaatselijk een dikke eerdlaag (organisch materiaal) op de oorspronkelij
ke zandonderprond afgezet: de enkeerdgronden. Rond grotere gezamenlijke 
bouwlanden (enken) en kleinere individuele bouwlanden (kampen) werden 
houtwallen, walletjes met beplanting, aangelegd om de akkers tegen zandver-
sluiving en vraat door dieren te beschermen. liet resultaat van deze houtwallen 
was een vrij kleinschalig landschap. 

Hel inventariserend archeologisch onderzoek heeft archeologische resten aange-
trolTen uit de Late Prehistorie t/m Late Middeleeuwen. Tevens wordt op grond 
van boringen een omvangrijk nederzetlingsareaal met een oppervlak van circa 
18 hectare verwacht. Op een andere locatie in het plangebied, dat een lage ar
cheologische verwaehtingswaarde heeft, is slechts één archeologische vondst 
gedaan. Verder worden hier geen geconserveerde waarden meer verwacht om
dat de bodem zeer verstoord is. 

Natuur 
De gekanaliseerde Esvelderbeek beek heeft geringe ecologische betekenis voor 
flora. De bouw- en akkerlanden (voornamelijk maïsakkcrs) worden intensief 
gebruikt, waardoor de ecologische waarde laag is. De bermen, met name de 
spoorberm, zijn doorgaans beter ontwikkeld. De houtwallen in het sludiegebied 
zijn doorgaans matig ontwikkeld en kennen een soortenarme kruidenlaag. 

De Gelderse Vallei is van grote betekenis voor broedvogels, In het plangebied 
zijn geen bedreigde of kwetsbare vogelsoorten vastgesteld. Van de verspreiding 
van zoogdieren in het gebied zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een 
goed verspreidingsix'eld ie geven. Ten aanzien van insecten zijn geen inventari-
satiegegevens beschikbaar. In hel plangebied zou de heikikker voor kunnen 
kcuiien (RAVON, 2002). Deze waarneming is slechts op uurhok (5x5 km) be
kend. Verder is een aantal vleermuizen waargenomen in hel plangebied. Voor 
reptielen en amfibieëii is hel Schaffelaarse Bos waardevol. De gemeente Barne-
veld heeft het voornemen de Esvelderbeek te ontwikkelen tot ecologische ver-
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bindingszone. Hierdoor wordt hel waardevolle Schaffclaarsc Bos verbonden 
mcl het kleinschalige landbouwgebied. 

Bodem 
In liel plangebied komen veldpodzolgronden. hoge zwarte enkeerdgronden, 
beekeerdgrondcn en associaties van pod^ol- en beekeerdgronden voor. Deze 
gronden bestaan uit leemarm en zwak lemig fijn zand. Tevens worden lecmarme 
en /wak lemig fijne duinvaaggronden aangetroffen ten noorden van de spoor
lijn nabij Boshist. 

(irondwiiliT 
In het plangebied is sprake van zowel een kwel- als infiltratïcsitualie. Ter plaat
se van de hoger gelegen delen is sprake van infiltratie. Aan de zuidzijde van het 
plangebied bevindt zich de Esvelderbeek. Met name nabij de beek is sprake van 
een kwelsitualie. 
In het eerste en tweede (en derde) watervoerend pakket is een westelijk gerichte 
grondwaterstroming aanwezig. 

Hel plangebied en de directe omgeving maken geen deel uil van een grondwa-
terwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. Ook komen geen grote indu
striële grondwateronttrekkingen in het plangebied en de directe omgeving voor. 

Het ondiepe grondwater is lokaal beïnvloed door verontreinigingen allcomslig 
vanuit de afvalberging. De concentraties aan zware metalen (chroom, cadmium, 
nikkel, koper, /ïnk. arseen en kwik) zijn licht tot matig verhoogd aangetoond in 
hel ondiepe grondwater. Nikkel en zink zijn soms in sterk verhoogde concentra
ties aangetoond. Naast de verhoogde metaalgehalten, zijn de concentraties aan 
chloorkoolwalerstoffen. vluchtige aromaten, fenolindex en EOX licht verhoogd 
in het grondwater aangetoond. Recent onderzoek kan echter geen relaties aan
tonen tussen verhoogde concentraties van stoffen en de afvalberging. Welke 
bron wel van invloed is en of deze nog aanwezig is, is niet bekend. 

Oppervlaktewater 
De Esvelderbeek stroomt aan de zuidzijde van hel plangebied en stroomt afin 
westelijke richting. De bovenslroomse gedeelten van de Esvelderbeek slaan 's 
zomers gedurende lange perioden droog als gevolg van grond wat crinzijging. De 
beek moet een (natte) ecologische verbinding worden tussen enerzijds de Velu-
we en anderzijds de l Jtrechlse I leuvelrug. 
De Esvelderbeek wordt door meerdere lozingen beïnvloed, maar valt binnen de 
categorie 'niel of nauwelijks verontreinigd'. De zuurslofhuishouding van de 
beek en andere wateren is gemiddeld goed tot matig en de laatste jaren sterk 
verbeterd. 

De waterbodem in de watergangen rondom de afvalberging Vink zijn op de 
meeste locaties licht verontreinigd met zware metalen, olie en/of PAK. Er kan 
niet eenduidig aangetoond worden dat deze verontreiniging door de stortplaats 
is veroorzaakt. 

Infrastructuur en mobiliteit 
De gemeente Barnevetd is gelegen nabij twee autosnelwegen, de AI en A30. 
Bedrijventerrein Harselaar wordt in het westen ontsloten door één aansluiting 
opdc A30 via de Nijkerkerwegen één aansluiting op de AI in het centrum van 
Harselaar (Voorthuizen). Deze beperkte mogelijkheden voor het bereiken van 
bedrijventerrein Harselaar zorgen voor een druk op aan- en afvoerwegen en 
voor verkeersonveilige situaties rond dil bedrijventerrein. De verwachting is dat 
in de toekomst congestie en verkeersonveilige situaties zullen toenemen. Het 
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toekomstige bedrijvenletrein Harselaar-Zuid moet daarom onstlotcn worden 
via de nieuw te realiseren aansluiting op de Al Ier hoogte van de vuilstort. Deze 
nieuwe aansluiting uordt in noordelijke richting doorgetrokken naarde Apcl-
doornsestraat en in zuidelijke richting naar de Wesselscweg. Naast deze ooste
lijke verbindingsweg wordt door de provineiestiidie gedaan naar de Omlegging 
Voorthuizen N303. 

De spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn loopt door het studiegebied, de gemeente 
Barneveld heeft echter geen halteplaatsen. Eenmaal per uur rijdt een stoptrein 
op de lijn Aniersfüort-F.deAVageningen. Een ontbrekende schakel in het fiets
padennetwerk is een fietsverbinding lussen de kern Barneveld en llarschiar-
Wesl, Ontwikkeling van Marselaar-Zuid maakt het mogelijk om ontbrekende 
schakels in het lletsnetwerk in het plangebied te realiseren. In het plangebied 
ligt een ondergrondse clcktriciteitsleiding van 150 kV en is een straalpad aanwe
zig ten behoeve van telecommunicatie. 

Geluid 
De geluidsbelasting van het verkeer op enkele belangrijke wegen in de directe 
omgeving van hel bedrijventerrein /.\)n berekend. In de huidige situatie zijn de 
invloeden hiervan beperkt. 
Voor de bedrijvigheid geldt dat voor het bestaande bedrijventerrein Ilarselaar 
een zone vanuit de Wet geluidhinder wordt vastgesteld, waarbuiten de geluids
belasting niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Bij autonome ontwikkeling 
(revitalisering) van het terrein kan de geluidsbelasting aanzienlijk toenemen 
door uitbreiding van de zwaardere bed rijfscatcgorieën. 

Veiligheid 
In zowel de huidige situatie als de autonome ontwikkeling bevinden er zich geen 
bedrijven op I larseiaar die verplicht zijn een externe veiligheidsrapptirtage op te 
stellen. In relatie tot de bedrijvigheid is externe veiligheid derhalve geen issue. 
Ook in relatie tot de aanwezigheid van de Al vormt dit aspect geen issue. 
Voor wat betreft sociale veiligheid vinden er in de huidige situatie geen activitei
ten plaats met een daadwerkelijk verhoogd risico op criminaliteit of calamitei
ten. 

Luchtkwaliteit 
Eventuele geur-emissies van een geur- en smaak stoffen fabriek op Harselaar 
dienen te blijven binnen de hiervoor geldende normen. Onbekend is of over
schrijding van deze normen in de huidige situatie optreedt. Als gevolg van weg
verkeer wordt in de autonome ontwikkeling de grenswaarde voor NOj op de 
Baron van Nagellstraat en de Stationsweg overschreden. 

Recreatie, wonen en ieefniilieu 
In de directe omgeving van de locatie is met goed weer sprake van intensieve 
recreatie rondom de recreatiepias Zcumeren. In de toekomst moet een netwerk 
van fiets- en wandelpaden in de gehele gemeente Barneveld gestalte krijgen, 
zodanig dat recreatieve voorzieningen goed bereikbaar zijn. 
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4 Voorgenomen activiteit en 
alternatieven 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de niogehjkheden voor inrichting van het bedrijventer
rein I larselaar-Zuid beschreven. I Iet streven is om Harselaar-Zuid te ontwik
kelen tot een duurzaam bedrijventerrein, In paragraaf 4.2 wordt de basis van de 
ontwerpopgave beschreven in het programma van eisen en uitgangspunten voor 
de ruimlcHjke inrichting. In 4.3 worden vervolgens de drie ontwikkelde alterna
tieven toegelicht. 

4.2 Het programma van eisen 
Bij het ontwikkelen van bedrijventerrein Harsclaar-Zuid staal het streven naar 
een duur/aam en kwalitatief hoogwaardig karakter centraal. Dit houdt in dat 
hel ontwerp voor het nieuwe bedrijventerrein moei voUii>en aan een aantal ei
sen. Voor de volgende thema's die van belang zijn bij de ruimtelijke inrichting 
van Harselaar-Zuid zijn eisen gesteld: 
• Hflleiënt ruimtegebruik 
• Groen ïn en om hel bedrijventerrein 
• Het watersysteem 
• Ontsluiting 

Daarnaast zijn uitgangspunten geformuleerd om op kavelniveau te zorgen dat 
het bedrijventerrein een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig karakter blijft 
houden. Deze uitgangspunten hebben echter in dit stadium geen directe invloed 
op de inrichtingsallernatieven, maar worden wel meegenomen bij de verdere 
invulling van hel bedrijventerrein. Voor de volgende thema's zijn uitgangspun
ten geformuleerd: 
• interne zonering en segmentering; 
• mogelijkheden voor duurzaamheid op kavclniveau; 
• mogelijkheden voor collectieve voorzieningen, duurzaam beheer en park-

management. 
Omdat deze laatste punten niet direct invloed hebben op de ruimtelijke varian
ten is de toelichting hiervan in bijlage 6 geplaatst. Deze duurzaamheidstheina's 
komen wel weer ter sprake in hoofdstuk 6 bij het invullen van het meest milieu
vriendelijke alternatief. 

4.2.1 Efficiënt ruimtegebruik 
Het plangebied voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Harselaar-Zuid heeft 
in lütaal een oppervlakte van circa 95 hectare. Voor de invulling van hel terrein 
wordt uitgegaan van een uitgiftepercentage van ongeveer 65%. Dat houdt in dat 
het uitgeefbare terrein om en nabij de 60 hectare moet komen te liggen. Het 
overige terrein wordt ingevuld door andere functies zoals groen, water en infra
structuur. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel hectares aan de ver
schillende functies kunnen worden toebedeeld. 
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Tabel 4. l: Ruimtegebruik Harselaar-Zuid 

Functie Aantal bectare' 

• ultgeefbaar deel 60 ha 

• infrastructuur, inclusief bermen (wegen, fietspaden, voetpaden, inritten) 13 ha 

• groenstructuur 14 ha 
• walerstructuur 8 ha 

Totale terrejnomwanq 95,0 ha 

Deannfie^evcn Iweveellwilcn heciares zijn riihigeialkn. De werkelijke hoeveelheikn zullen in i/e orde 

van griniilv viin de iiiiiinf^even tieiiilhm komen te liggen. 

Kenmerkend voor Marsclaar is de ligging ten op/ichte van belangrijke wegen en 
spoorwegen, lilk van de/e wegen kent een eigen veiliglicids- en geluidszone. Bij 
de inrichting van hel terrein worden de veihghcidszones volledig benut voor 
groenstructuur en een deel van de benodigde walerberging, waardoor het overi
ge bedrijventerrein efriciënler kan worden verkaveld. De interne zonering van 
het terrein is sterk gerelateerd aan de ligging ten opzichte van de volgende ruim
telijke elenienlen: 
• De spoorlijn Ainersfoort-Apeldoorn 
• De Esvelderbeek 
• De vuilstort 
• De bebouwing langs de Stationsweg en de Baron van Nagellstraat; 
• De Rondweg llarselaar-Zuid 
Hierdoor kan hel bedrijventerrein grofweg als volgt worden ingedeeld: 
• de zone centraal in het plangebied biedt riiiinle aan bedrijven uit milieuca

tegorie 2 en 3; 
• de noordelijke zone die wordt ingesloten door de spoorlijn en de vuilstort 

biedt plaats aan hogere milïeucalergorieën (4 en 5). 

Bij de bovenstaande omschrijving moet worden vernield dat voor de steden
bouwkundige invulling van I larselaar-Zuid uitgegaan wordt van een interne 
tlexibilileit die, binnen de vastgestelde milicurandvoorwaarden, het toelaat om 
de verkaveling aan te passen (bijvoorbeeld in grootte) en daarmee geschikt te 
maken voor de opvang van andere segmenten, 

4.2.2 Groen in en om hel plangebied 
De drager van de primaire groenstructuur in Harselaar-Zuid is de Esvelderbeek 
aan de zuidrand van het nieuwe bedrijventerrein. Deze groenstructuur heeft een 
ecologische, hydrologische, landschappelijke, representatieve en recreatieve 
functie. De beek wordt ontwikkeld als natte ecologische verbindingszone. De 
inrichtingseisen van de verbindingszone zijn opgesteld door de provincie Gel
derland en worden beschreven in bijlage 5. 

Uitgaande van de verschillende eisen en randvoorwaarden om de Esvelderbeek 
te ontwikkelen tol hoogwaardige ecologische verbindingszone, dient aan weers
zijden van de beek minimaal 10 meter vrij Ie blijven. Van deze 10 meter dient 5 
meter als natte oever ingericht te worden en minimaal 5 meter als droge zone 
daarlangs, plaatselijk met poelen. Hiermee kan een meer natuurtijk beekmilicu 
gerealiseerd worden, dal herkenbaar is in dit deel van de Gelderse Vallei. 
Een natuurlijke profilering aan beide zijden van de Esvelderbeek, dat betekent 
een geleidelijk verloop van de oever, is wenselijk. Met name de natuurvriende
lijke inrichting van de noordwestelijke oever is vanuit het oogpunt van bezon
ning gewenst. De invulling kan op verschillende wij/en plaatsvinden: variërend 
van een strook van 20 meter breed over de gehele lengte, tot de aanleg van stap
stenen langs de waterloop. Voorgesteld wordt te kiezen voor het aanleggen van 
een aantal stapstenen bestaande uit pias-dras zones van circa 30 meter in com
binatie met poelen, bosjes en struweel De herinrichling van de Esvelderbeek als 
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ecologische verbindingszone en realisatie van Harselaar-Zuid dienen gelijk op Ie 
gaan. 
De beslaande en nieuwe infrastructurele barrières in de primaire groenstructuur 
worden aangepast op de passage van walergcbonden soorten. Tevens worden 
fa una-uil treed plaatsen gerealiseerd. 

De groenslructuur op het terrein zelf/al voornamelijk beslaan uit de groene 
begeleiding langs inrraslriicliiur (grasbermen) en de waterpartijen (intlltraliezo-
nes) en wordt omwikkeld in samenhang met de primaire groenstructuur zoals 
hierboven beschreven, De/e interne (secundaire) groenslructuur wordt zodanig 
ingericht dal optimaal ecologisch beheer mogelijk is en afgestemd wordl mei de 
gewenste bceldkwalileit. 

Een specifieke inrichting draagt bij aan de verhoging van de landschappelijke en 
ecologische kwaliteit en het imago van een groen bedrijventerrein. Ciedachl kan 
worden aan het aanleggen van gradientrijke wadi's en opvangstroken (natte 
laagten, poelen), het ontwikkelen van bloemrijke graslanden en het lokaal aan
planten van struweel en bomen. 

Tot slot wordl niet-openbaar groen onderscheiden, hel groen op de bedrijfska-
vels. De te vestigen bedrijven kunnen op bepaalde velden worden verplicht om 
inflllratie van neerslag op de eigen bedrijfskavel te laten plaatsvinden. Aange
zien het bierbij gaat om specifieke inrichtings- en beheerseisen lijkt hel verstan
dig om de aanleg en het beheer onder veranlwoordetijkhcid van een centraal 
beherende organisatie (parkmanagement, zie ook bijlage 6) ie brengen. 

4.2.3 Watet 

Hel ontwikkelen van ecologische waarden in de Esvelderbeek stelt eisen aan de 
waterkwaiileit en daarmee aan het watersysteem. Met oppervlaktewater in het 
plangebied moei daarom worden voorzien van makkelijk Ie onderhouden 
groenzones. De watergangen dienen te worden voorzien van minimaal 50% 
natuurvriendelijke oevers en vijvers van een zelfreinigend vermogen. Loskoppe
ling van het watersysteem van Marselaar-Zuid en het systeem van de Esvelder
beek is niet direct noodzakelijk. De mogelijkheid van isolatie dienl echter wel te 
worden gerealiseerd, zodat loskoppeling kan plaatsvinden in hel geval van ca
lamiteiten. 

Bij de inrichting van Harselaar-Zuid is ten aanzien van het watersysteem met 
name belangrijk welk oppervlaklewaterpeil wordl ingesteld. Door de hoogte
verschillen in het plangebied (ma.ximaal 2,5 m) lijkt het aannemelijk verschil
lende bouwpeilen in het plangebied te hanteren. Indien namelijk één bouwpeil 
wordl gehanteerd, betekent dit dat aan de westzijde van het plangebied grond 
wordt afgegraven -waarbij natte omstandigheden zullen ontstaan- en aan de 
oostzijde wordt opgehoogd -waarbij de hoogte van het plangebied niet aansluit 
op de omgeving. 

Door het ontbreken van gedetailleerde hoogtegegevens kan op dit moment geen 
uitspraak worden gedaan over de te hanteren bouwpeilen, In hel kader van de 
vergunningverlening zal hier uileindelijk duidelijkheid over moeten zijn. 

Het in te stellen oppervlaklewaterpeil in hel plangebied wordl sterk bepaald 
door twee gebiedskenmerken. Dit betreft de sterke helling van hel grond- en 
oppervlaktewater (meer dan 2 nieter van wesl naar oost) en de aanwezigheid 
van de verontreinigingen onder de stortplaats Vink. Daarnaast speelt ook de 
wijze van bouwrijp maken een rol. Hiervoor worden twee uitgangspunten ge
hanteerd; grondwatemeutraal bouwen en bouwen met gesloten grondbalans. 
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Bouwen met een gesloten grondbalans houdt in dat alleen grond dat uit liet 
gebied zelf komt. wordt gebruikt om (plaatselijk) op ie hogen. In natte gebieden 
zal dit veelal niet voldoende zijn om de vereiste ontwatcringsdicple te realiseren, 
zodat de grondwaterstanden kunstmatig moeten worden verlaagd. Ge/ien de te 
verwachten elTccten (met name op het watersysteem) bij bouwen met een geslo
ten grondbalans, wordt de/.e variant niet verder gehanteerd als uitgangspunt. 

Grondwatemeiilraal bouwen houdt in dat het maaiveld zodanig wordt opge
hoogd, dal zonder verlaging van de grondwaterstanden toch voldoende ontwa-
leringsdiepte wordt bereikt. Grondwatcrneutraal bouwen verdient vanuil het 
watersysteem bezien de voorkeur, omdat op deze wijze nauwelijks efTeclen op 
de omgeving ontstaan. Ook verplaatsing van de verontreiniging Ier plaatse van 
Afvalverwerking Vink wordt hierbij zoveel mogelijk voorkomen. 

Er zijn twee manieren om de grondwaterstanden /o min mogetijk te beïnvloe
den, te weten: 
a) variant grondwalerneutraal houwen mei Jluciuerend oppervlaklewalcn het 
oppervlaktewater mee lalen fluctueren met het huidige grondwaterstand verloop 
en de natuurlijke sei/oenslluctuaties; 
b) variant grondwaterneutraal bouwen met afdichting waiergtmgen; de water
gangen afdichten met klei. waardoor geen kwel of wegzijging plaatsvindt. 
In de drie volgende alternatieven worden deze vananten beide toegepast. 

AJkoppeling regenwater 
Indien neerslagwater niet op de riolering wordt aangekoppeld, bestaan er voor 
verschillende verhardingen eisen ten aanzien van de omgang hiermee. Water 
van daken kan rechtstreeks naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Voor 
het afkoppelen van dakwater bestaan kwaliteitseisen. F.missie van zware meta
len dient te worden voorkomen. Dit betekent dat er in het afstromende dakwa
ter geen lood. zink, koper en zo mogelijk ook geen bitumen mag voorkomen. 
Hierdoor mogen geen dakmaterialen worden toegepast, die uitloging en af
spoeling van deze materialen veroorzaken. Water van overige verhardingen 
moet via een bodempassage worden geleid om op deze wijze het water te zuive
ren. Aanvullend kan het waterschap extra zuiveringsmaatregelen eisen. Bij het 
waterschap is een overzicht aanwezig op welke wijze zij met het atltoppelen op 
verschillende bedrijven willen om gaan. i let is aan te bevelen bedrijven die qua 
alkoppelen hetzelfde moeten worden behandeld geclusterd op het bedrijventer
rein neer te zetten. DeltK-atie op het terrein is afhankelijk van de inrichting van 
het terrein en het watersysteem. 

I Iet waterschap volgt bij het afkoppelen van water het schema dat door 
BOR-G (zie bijlage 7) is opgesteld. Voor verhardingen bij bedrijven kunnen 
aanvullende eisen worden gesteld. Door Waterschap Vallei & Eem is aangege
ven dal een snelle afvoer van schoon regenwater voorkomen dient te worden 
door waterconserveringZ-infiltralie en afvoer naar oppervlaktewater binnen het 
terrein. 
Voor afvoer vanuit het plangebied gelden de volgende eisen: 
• een situatie die eens in hel jaar opircedt max. afvoer 1,0 l/s/ha; 
• een situatie die eens in de tien jaar optreedt max. afvoer 1,4 l/s/ha -

max, 0,40 m peilstijging; 
• een situatie die eens in de 100 jaar optreedt max. afvoer 2,0 l/s/ha -

geen wateroverlast. 

Als het watersysteem voldoet aan deze eisen zal ongeveer 8% van het plangebied 
moeten worden ingericht als open water, geschikt voor retentie. 
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4.2.4 Ontsluiting 
Externe ontsluiting 
De externe ontsluiting van Harsclaar-Zuid geschiedt via verschillende modali
teiten, Ie welen: 
• Oiilsluiting via de weg; 
• Ontsluiting via het spoor; 
• Ontsluiting via het openbaar vervoer. 

De verwachting is dat de provincie in het kader van inobiliteitsmanagemenl en 
loeaticbcleid ook aandacht î âl schenken aan de onlsluiling van Harselaar-Zuid 
per spoor voor goederenvervoer. Ge/ien de beperkte mogelijkheden voor ont
sluiting per spoor en het ontbreken van een vraag hiernaar in relatie lol Harse
laar-Zuid. is hier vooralsnog geen aandacht aan besteed. 

Voor de ontsluiting via de weg wordt uitgegaan van afwikkeling over bestaande 
infrastructuur in combinatie met: 
• Aanleg van de rondweg Harselaar-Zuid, met een regionale ontsluitingsfunc-

tie. Deze weg begint ten oosten van Harselaar-Zuid en brengt een verbin
ding tol stand tussen de AI en de Stationsweg. De rondweg Harselaar-Zuid 
zai met twee rotondes op het bedrijventerrein Harselaar-Zuid aantakken. 

• Aanleg van een nieuwe aansluiting op de Al, gekoppeld aan een nieuwe 
oostelijke verbindingsweg om Voorlhui/en en Barneveld. 

• Aanleg van de nieuwe oostelijke verbindingsweg tussen de rondweg Harse
laar-Zuid en de Wesselsewcg (N80()), Het tracé begint bij de rondweg I lar-
selaar-Zuid en sluit aan op de Wessciseweg. De aanleg van deze weg is 
vooral bedoeld om het autoverkeer van en naar Barneveld oostelijk van de 
kern in plaats van door de kern te leiden. De aanleg van deze nieuwe regio
nale oostelijke verbindingsweg gaat gepaard met het ophcfTen van een ver
binding via de Wcncopperweg*. (iezien de functie van de weg zuilen geen 
gelijkvloerse oversteekmogelijkhcden worden gerealiseerd. 

• De rondweg Harselaar-Zuid moei vanwege de doorstroming zo min moge
lijk aansluitingen krijgen voor interne ontsluiting. 

• Ophetïen autoverkeer van Harselaar via Weneopperweg naar Kootwijker-
brock/Slroe. 

• I landhaving bestaande aansluiting op de Al ter hoogte van de Baron v. 
Nagellstraat. 

• De kruising mei het spoor tussen llarselaar-Oost en -Zuid blijft gelijkvloers. 

Langzaam verkeer routes 
Gezien de hoge verkeersintensiteiten op het wegennet van Harselaar is het wen
selijk dat de fietser een eigen voorziening krijgt. In alle alternatieven wordt 
hiermee rekening gehouden. Langs alle wegen met een relatief grote hoeveelheid 
verkeer liggen vrijliggende fietsvoorzicningcn. Belangrijk is dat de fietser op 
kruispunten veilig kan oversteken. Hier moet op zijn minst een oversteek in 
twee etappes kunnen plaatsvinden, maar bij voorkeur moet sprake zijn van een 
geregelde oversteek. Uitgangspunt voor wegen builen de bebouwde kom is dat 
er fietspaden nodig /.ijn wanneer de intensiteit hoger is dan 3.500 mvl/elmaal en 
de rijsnelheid meer dan 50 km/uur bedraagt. Voor binnen de bebouwde kom 
geldl dal lielsvoor^ieningcn nodig zijn bij meer dan 3.500 mvt/dag. 

Voor het terrein wordt de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur met externe 
ontsluitingen voorzien richting Barneveld (richting Wesselsewcg langs de ooste
lijke verbindingsweg en Stationsweg) en richting Koot wij kerbroek (Wencop-

" iipgcmerkl moet worden dal voor hel ]angz.aam verkeer de Weneopperweg wel als door
gaande rome blijll gehündhaafd, De/.e zal de Rondweg Harselaar-Zuid idealiter ongelijk-
vloers kruisen. 
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perwcg). Voor het fictsverkeer wordt voorgesteld om een doorgaande fictsvcr-
binding aan Ie leggen tussen station Barneveld-Noord en Harselaar-Zuid rich
ting Zeumeren. Daarnaast dienen fietsvoorzieningen te worden aangebracht 
langs de Oostvencrweg naar bedrijventerrein l iarselaar-Oost, 

Openbaar vervoer 
Voor Barncveld is een snclnetverbinding met Voorthuizcn-Putlen-Frmelo-
I lardcrwijk in voorbereiding. Deze /al een halte krijgen nabij het slation Bar-
ncveki-Noord. Bij de introductie van de snelbus zal de huidige streekbus ver
vallen. Voorgesteld wordt om de lijnvoering te laten verlopen over Harselaar-
Zuid. Om de voorgestelde verandering in de lijnvoering door ie kunnen voeren 
is wei eerst overleg met hel OV-bedrijf, Connexxion noodzakelijk. 

Imenu' onfs/iiilmg 
De hoofdontsluiting van Harselaar-Zuid vindt plaats vanuit de nieuwe Rond
weg Harselaar-Zuid via een rotonde met vier aftakkingen: 
• Naar de westzijde richting Stationsweg. Deze weg loopt parallel aan de 

noordzijde van de Esvciderbeek. De weg voorziet aan de noordzijde in één 
aansluiting op een secundaire weg. 

• Eén hoofdaansluiting in noordelijke richting mede ter ontsluiting van Har-
selaar-Oost zodat de/e aan beide z-ijden op de west-oostelijk gerichte straten 
van I larselaar-Zuid aansluit. 

• Eén hoofdaansluiling in noord-oostelijke richting, naar de AI. 
• Eén zuidelijke aansluiting naar de Wesselseweg. 

De bedrijven langs deze hoofdontsluitingsstructuur worden ontsloten via een 
parallelweg. De hoofdontsluiting takt weer aan op een secundaire ontsluitings
structuur middels rotondes. 

Voor de verkeersstructuur van Harselaar-Zuid wordt uitgegaan van de princi
pes van Duurzaam Veilig: functioneel gebruik (voorkomen van onbedoeld ge
bruik), homogeen gebruik (voorkomen van grote verschillen in snelheid, rich
ting en massa tussen de diverse groepen verkecrsdeelnemers) en voorspelbaar 
gebruik (voorkomen van onzekerheden bij de verkecrsdeelnemers). Het betreft 
het creëren van een eenduidige, herkenbare en logische verkeersstructuur met 
een evenwicht ui functie, gebruik en vormgeving van wegen. Het aanlal kruis
punten op hoofdwegen wordt zoveel mogelijk beperkt, gestreefd wordt naar T-
aansluitingen in plaats van kruisingen. T- aansluitingen zijn over het algemeen 
veiliger dan kruisingen. Wegen en kruisingen zullen conform de voorkeursken-
merken van Duurzaam Veilig worden ingericht. 

De interne ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer wordt opgehangen 
aan de externe ontsluitingsstructuur. Er zal sprake zijn van hiërarchie met ener
zijds rondweg I larselaar-Zuid en Oostvenerwcg en anderzijds de overige wegen. 

De kruising van de Stationsweg en rondweg Harselaar Zuid is ten noorden van 
de Esvelderbeek gesitueerd. Bij de exacte vormgeving van deze kruising wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische functie van de Esvelder
beek. 

4.3 Alternatieven 
Uitgaande van het hierboven beschreven programma van eisen zijn drie inrich
tingsalternatieven ontwikkeld. De alternatieven zijn ontwikkeld vanuit de be
staande ruimtelijke structuur. Hierin vormt Harselaar-Zuid een overgang tus
sen het zeer compacte bedrijventerrein Harselaar-Oost en het open landschap 
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van de Gelderse Vallei. In de ruimtelijke structuur staan verder de volgende 
ruimtelijke dragers centraal: 
• De aansluiting op de spoorzoneen de relatie hiermee met Marselaar-Oost. 
• De relatie met de viiilslorl als landsehappelijk herkenningspunt, 
• De aansluiting op de zone [ang.s de Hsvelderbeek. 
• De aansluiting op de bebouwing aan de Stationsweg. 

De variaties vinden plaats binnen de thema's: 
• Ruimtelijke structuur 
• Landschappelijke elementen 
• Watersysteem 

Algemeen kan worden gesteld dat de drie varianten alle drie uitgegaan zijn van 
een /o llexihcl mogelijk plan. Dat wil zeggen dal het terrein voorde verschillen
de gewenste bcdrijlscategoriecn geschikt moet zijn, maar dal geschoven kan 
worden met de al'/onderlijke bedrijven. Dit is gedaan omdat in de periode dat 
de varianten werden ontwikkeld nog geen duidelijkheid bestond over de te ves
tigen bedrijven, maar slechts een programma van bepaalde geambieerde 
(milieu-) calegorieiJn in bedrijvigheid bekend was. 

4.3.1 Alternatief Basic 
Het ontwerp voor dit alternatieris uitgegaan van een rationele oost-west-
georiënteerde verkaveling. De bestaande waardevolle lijnen in het landschap 
zoals de Fsvelderbeek en de Weneopperweg worden in deze variant versterkt 
door er groenzones langs Ie leggen. De Weneopperweg wordt gehandhaafd als 
lang/aamverkeersroute. Waterpartijen lopen haaks op de oosl-west lijnen van 
noord naar zuid. en gaan gepaard met een groene zone. De rondweg Ilarselaar-
Zuid is centraal door het plangebied geprojecteerd. Daarlangs kan vooreen 
groot deel hoger worden gebouwd en kunnen bedrijfsverzamelgebouwen een 
prominente plaats krijgen. De kavels worden aan de achterzijden ontsloten. De 
zuidzijde van het lerrein grenst aan de Esveiderheek, de/e wordt ontwikkeld als 
een ecologische verbindingszone met een breedte van circa 20 meter. In dit al-
lemalief is de walerbufïer geconcentreerd in de zone rondom de Esvelderbeek. 

Voor allernalief Basie wordt gekozen voor de variant grondwaterneutraal bou
wen met afdichting van watergangen. Het grondwater fluctueert circa Ü.5 a 1,3 
m. I let laten mecfluclueren van hel oppervlaktewaterpcil heeft een aantal con-
sequenlies. Om ook in natte perioden droge voeten op het bedrijventerrein 
(drooglegging ongeveer 1.1 m -mv) te houden zal het bouwpeil hoger worden. 
Geadviseerd wordl om een afvoermogelijkheid Ie maken in perioden dat het 
water te hoog komt. Een aftopping van het grondwater in exireme gevallen 
heeft weinig invloed op de verontreinigingen van de stortplaats. I Iet is gewenst 
om in droge perioden minimaal een 0,5 m water in de waterpartijen te hebben. 
De watergangen /uilen in dal geval een bodemhoogte van een 0,5 m beneden de 
laagste grondwaterstand moeten krijgen. De inrichting van de oevers zal op de 
fluctuaties moeten worden ingesteld. 

Door het grote verhang in het grondwater en in het oppervlaktewater van de 
beek in het plangebied is het noodzakelijk om in het oppervlaktewater meerdere 
peilen te hanteren, waarbij het hoogste peil oostelijk is gelegen en hel laagste 
peil westelijk. Een van oost naar west lopende waterpartij is daarom moeilijk te 
realiseren. In zo'n waterpartij moeten dan stuwen aangelegd worden om ver
schillende peilen te hanteren. Echter door de grote doorlatendheid van de bo
dem zal als gevolg van onderloopsheid bij de overlaten/stuwen de peilen uitzak
ken tot ongeveer de peilen in de meest benedenstrooms gelegen waterpartij, 
aangezien de afzonderlijke watergangen via het grondwater met elkaar in ver
binding staan. 
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Deze problematiek kan worden voorkomen door noord-zuid gcoricnicerde 
walerparlijen aan te leggen, die op enige afstand van elkaar liggen. In elke wa
terpartij kan een afzonderlijk peil ingesteld worden. Door verbinding met dui
kers met een stuw. kunnen deze waterpartijen als één watersysteem fungeren en 
door een slimme plaatsing van deze duikers kan ook nog een zo optimaal mo
gelijke doorstroming binnen deze watergangen worden bereikt. 

Planelement Oppervlak Percentage 

Uitgeefbaat 

Profielen en groen 

Watef 

58.9 ha 

27,1 ha 

9 ha 

62,0 

28,5 

9,5 

Tota*l 95 ha 
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Figuur 4.1: alternatief Basic 
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4.3.2 Alternatief Central Green 

Het alternatief Central Green is gebaseerd op de groene lens die zich centraal in 
het bedrijventerrein bevindt. Dit grote groene element hgl in de zichtlijn die zich 
richt op de Vuilslorl. Langs de groene lens is een waterpartij duidelijk aanwezig. 
Deze zone kan gebruikt worden ten behoeve van waterretentie. Door de langge
rekte groene lens ontstaan velden van bedrijvigheid die oost-west georiënteerd 
zijn, slechts onderbroken door een tweetal noord-zuid gelegen watergangen. De 
lange oost-west-randen worden geheel gevuld met bedrijven en infrastructuur 
voor interne ontsluiting. De rondweg Harselaar-Zuid vormt de zuidelijke grens 
waar het bedrijventerrein overgaat in de ecologische zone van de Esvelderbeek. 
De zone langs de Esvelderbeek wordt in dit alternatief ontwikkeld tol een ro
buuste ecologische zone mcl een breedte van circa 50 tot lÜO meter. In deze 
zone blijft het streven naar bepaalde natiiurdüclen hetzelfde, alleen door het 
grotere oppervlak zal het een betere buffer tegen externe invloeden zijn en kan 
de natuur efficiënter beheerd worden. 

Het alternatief Central Green gaat uit van de variant grondwaterneutraal bou
wen met fluctuerend oppervlaktewater. Het grondwater fluctueert circa 0.5 a 
1,3 m. Het laten meefluctueien van hel oppervlaktewaterpeil heeft een aantal 
consequenties. Om ook in natte perioden droge voeten op het bedrijventerrein 
(drooglegging ongeveer 1,1 m -mv) te houden zal het bouwpeil hoger worden. 
Geadviseerd wordt om een afvoermogelijkheid te maken in perioden dat het 
water te hoog komt. Een aflopping van hel grondwati^r in extreme gevallen 
heeft weinig invloed op de verontreinigingen van de stortplaats. Het is gewenst 
om in droge perioden minimaal een 0,5 m water in de waterpartijen te hebben. 
De watergangen zullen in dat geval een bodemhoogte van een 0,5 m beneden de 
laagste grondwaterstand moeten krijgen. De inrichting van de oevers zal op de 
fluctuaties moeten worden ingesteld. 

Door het grote verhang in het grondwater en in hel oppervlaktewater van de 
beek in het plangebied is hel noodzakelijk om in het oppervlaktewater meerdere 
peilen te hanteren, waarbij het hoogste peil oostelijk is gelegen en het laagste 
peil westelijk. Een van oost naar west lopende waterpartij is daarom moeilijk te 
realiseren. In zo'n waterpartij moeien dan stuwen aangelegd worden om ver
schillende peilen te hanteren. Echter door de grote doorlatendheid van de bo
dem zal als gevolg van onderloopsheid bij de overlaten/sluwen de peilen uitzak
ken tot ongeveer de peilen in de meesl benedenstrooms gelegen waterpartij, 
aangezien de afzonderlijke watergangen via het grondwater met elkaar in ver
binding staan. 
Deze problematiek kan worden voorkomen door noord-zuid georiënteerde 
waterpartijen aan te leggen, die op enige afstand van elkaar liggen. In elke wa
terpartij kan een afzonderlijk peil ingesteld worden. Door verbinding met dui
kers met een stuw, kunnen deze waterpartijen als één watersysteem fungeren en 
door een slimme plaatsing van deze duikers kan ook nog een zo optimale mo
gelijke doorstroming binnen deze watergangen worden bereikt. 

Planelement Oppervlak Percentage 

Uitgeefbaar 55,2 ha 58,1 % 

Profielen en groen 23,7 ha 25,0% 

Water 16,1 ha 16,9% 

Totaal 95 ha 
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Voorgenomen acuviteil en alternatieven 

f/guur 4.2: alternatief Central Green 
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Voorgenomen activiteit en alternatieven 

4.3,3 Alternatief Patchwork 
Het iillernittief Patcbwoik is gebaseerd op een uitgebreid blauw-groen raam
werk, waarin de zuidelijke grens van de Esvelderbeek duidelijke relatie onder
houdt met de noord-zuid gelegen groen aangeklede watergangen tussen de be
drijven door. Hinnen dil systeem kan waterretentie plaats vinden in de geplande 
watergangen. De chisters van bedrijfskavels vinden hun plaats op de eilanden 
binnen het mozaïek. 
Zuidelijk van de Rondweg Harselaar-Zuid zijn intensief bebouwde velden voor 
bedrijven gepland die de rand vormen naar het buitengebied. 

De Esvelderbeek wordt ontwikkeld tot een ecologische verbindingszone met een 
breedte van circa 20 meter, met groenblauwe scheggen die het bedrijventerrein 
insteken. 
De hoofdontshiiting van Harselaar-Zuid vindt plaats vanuit de nieuwe oostelij
ke verbindingsweg aan de ooslzijdc van het studiegebied met één aftakking in 
westelijke richting, die zich weer vertakt in noordelijke richlmg (richting Har-
sclaar-Oost). De ontsluiting van de bedrijvenclusters vindt plaats door een vier
tal aansluitingen op de centraal gelegen hoofdonlsluiling. Deze secundaire we
gen ontsluiten de bedrijven, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met 
T-splitsingcn. 

Net als hel alternatief Central Green wordt in het alternatief Patchwork de va
riant grondwaterncutraal bouwen met llucluerend oppervlaktewater toegepast. 
Voor de uitgebreide beschrijving van deze variant zie hierboven bij alternatief 
Central Green. 

Planelement Oppervlak Percentage 

Uitgeefbaar 61,5ha 64,7% 
Profielen en groen 23,1 ha 24,4 % 

Water 10,4ha 10,9% 

Totaal 95 ha 
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Voorgenomen activiteit en alternatieven 

Figuur 4,3: alternatief Patcltwork 

A Grontmij 99009748. rev,VS2 

blad 79 van 126 



Effecten 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten voor het milieu als gevolg van 
de realisering van de voorgenomen activiteit. 

r>e effect beschrijving vindt plaats aan de hand van milieuaspecten ?oals deze 
zijn gehanteerd bij de beschrijving van de huidige situatie {hoofdstuk .1). De 
effecten zijn beschreven ten opzichte van de huidige situatie en autonome ont
wikkeling van het plangebied (nulsiluatie). Voor de omvang en ligging van hel 
studiegebied uordt gekeken naar hel gebied dat mogelijk beïnvloed wordt door 
de voorgenomen activiteit. Deze omvang kan per milieuaspect verschillen. 

Uitgangspunt bij de effect beschrijving is om zoveel mogelijk in kwantitatieve 
eenheden uil te drukken. Indien een kwantitatieve beschrijving niet mogelijk is, 
vindt deze in kwalitatieve zin plaats. Bij de effect beschrijving wordt, voor zover 
relevant, onderscheid gemaakt in aanlegfase en gebruiksfase. Er wordt aange
geven of eITecten lijdelijk of permanent zijn, op korte of lange termijn spelen en 
of er sprake is van cumulatieve etïecten. Naast hel beschrijven van de negatieve 
effecten wordt ook aandacht besteed aan eventuele positieve ontwikkelingen 
voor het milieu. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de effecten die onder
scheidend zijn voor de varianten. 

5.2 Grondgebruik 
Met de realisatie van bedrijventerrein Harselaar zal het beslaande agrarische 
gebruik worden beëindigd. In totaal wordt circa 95 hectare aan het huidig agra
risch gebruik onttrokken. Vanwege de onttrekking van gronden aan het land
bouwkundig gebruik zullen particuliere eigendommen worden opgekocht. Er 
zal geen sprake zijn van restkavels. I Iet verlies van akker- en grasland wordt 
beschouwd als een beperkt negatief effect, gezien het feit dat grote delen van het 
gebied reeds langere tijd in bezit zijn van de initiatiefnemer 

De aanwezige bebouwing zal worden geamoveerd bij de ontwikkeling van Har-
selaar-Zuid. Uitzondering vormt partycentrum 't Hoefslag, het NUON-gebouw 
(naast 't Hoefslag) en enige bebouwing parallel aan Stationstraat, tussen de 
Esvelderbeek en Wencopperweg, Voor de overige bewoners betekent dit een 
verhuizing naar elders en bij amovcring van agrarische bedrijfsgebouwen zal 
bovendien ook hel werken elders moeten plaatsvinden. 

5.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Algemeen 
Aan de hand van de beschrijving van de huidige situatie wordt in deze para
graaf ingegaan op de mogelijke effecten van (bodem)ingrepen in het plangebied 
op cultuurhistorische elementen en patronen, en op het bodemarchief Voor de 
potentiële locaties van archeologisch waardevolle terreinen wordt aangegeven 
waar binnen hel plangebied een nader archeologisch onderzoek wenselijk is, 
alvorens ingrepen plaatsvinden, 
In hoofdstuk 3 zijn op basis van de huidige waarden de volgende toetsingscrite
ria geformuleerd: 

^ Grontmij n/9900974a,rev, 
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• Wijzigingen in de ruimtelijke slructiuir/ visueel-ruimtelijke verschijnings
vorm, zoals aantasting van de laiulschapsbepalende elementen in hel ge
bied, zoals de Esvelderbeek. het reliëf, de houtwallen, de bosjes, oude ver
kavelingen en weg- erf en kavelgrensbelantingcn. 

• Toe- of afname van de belevingswaarde van het landschap. 
• Aantasting van eulluurhislonschc en archeologische waarden. 

Landschiip 
De landseliappelijke effecten van de inrichting van llarselaar zullen aan de 
hand van de volgende criteria worden beschreven: 
• wijzigingen in de ruimtelijke structuur; 
• wijzigingen in de visueel-ruimtelijke verschijningsvorm: 
• toe- of afname van de belevingswaarde. 

Riiimieüjkt' sirurluur 
De oorspronkelijke landschappelijke structuur is door de vele infrastructurele 
doorsnijdingen, het huidige bedrijventerrein. Afvalverwerking Vink en be
staande bebouwing reeds in belangrijke mate aangetast. In alle alternatieven 
voorde inrichting van hel bedrijventerrein is sprake van een verdere aantasting 
van de oorspronkelijke structuur. 

Visueel-ruimtelijke verschijningsvonn 
I Iet kleinschalig half-open agrarisch gebied verliest haar huidige verschijnings
vorm en karakter. Daarnaast sluit hel nieuwe bedrijventerrein aan bij het stede
lijke karakter van Harselaar-Oost en de afvalberging. Door de geleidelijke 
overgang van landelijk naar stedelijk, middels de zone om de Esvelderbeek ont
staat een duidelijker beeld van de afronding van het bedrijventerrein. 

In het alternatief Basic maakt het huidige verkavelingspatroon en de beplanting 
plaats voor een nieuwe rationele oost-west gerichte verkaveling. De spoorlijn, 
de autosnelweg en de afvalberging Vink maken onderdeel uit van een sterk ver
dicht landschap, maar zeker de afvalberging en de spoorlijn verliezen in dit al
ternatief hun prominente plaats in hel landschap. Vanuit de zuidzijde is in alle 
alternatieven de Esvelderbeek beeldbepalend. 
In het alternatief Central Green, loopt vanuit de centrale groene ruimte een 
zichtlijn naar afvalverwerking Vink, wat de huidige markante positie van de 
afvalberg versterkt. Zeker bij verdere ophoging en uiteindelijke afwerking (circa 
26 m hoogte) van de stortplaats wordt deze prominente plaats steeds belangrij
ker. 
I let gebied krijgt in het alternatief Patchwork een sterke eigen identiteit die het 
ontleent aan het mozaïek van 'eilanden' van elkaar gescheiden door water en 
groen. 

Alle alternatieven zullen door de brede natuurontwikkeling langs de Esvelder
beek, visueel aan kracht winnen ten opzichte van de bebouwing van llarselaar. 
In het alternatief Central Green, waar de verbindingszone robuust wordt inge
zet, is dit effect het grootst. 

C 't me lus ie 
Voor alle alternatieven is sprake van een verandering in de visueel-ruimtelijke 
verschijningsvorm van het gebied. De aanleg van het bedrijventerrein zal in 
sterke mate contrasteren met het omringende landschap. Bij het alternatief Cen
tral Green is dit effect het meest beperkt door de prominente plaats die hierin 
wordt gegeven aan de stortplaats. Door landschappelijke ingrepen (aanleg 
groenelemenlen, robuuste zone Esvelderbeek, e.d.) kunnen negatieve effecten 
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worden gemitigeerd. Hierdoor zijn de effecten van hel allerna lief Central Green 
hel meest beperkt. 

Bi'!evinf;swaarde 
In de huidige situatie is sprake van een beperkle belevingswaarde van hel land
schap wat onder andere wordt veroorzaakt door de vele infrastructurele door-
snijdingen en de aanwezigheid van afvalverwerking Vink. In zekere zin zal door 
de ontwikkeling van Marselaar en de nieuwe infrastrucluur hel rommelig karak
ter van hel plangebied verdwijnen en een scherpere overgang en deels groene 
begrenzing ontstaan naar liet omringende landschap, mei name vanuil hel zui
den. In de noord-zuid richling gezien vanuit spoor en Al wordl de stedelijke 
corridor juist versterkt, het agrarische landschap zal vanaf deze assen nauwe
lijks meer worden beleefd. Zeker door de toepassing van intensief ruimtege
bruik (in alle alternatieven) ontstaat eeu andere beleving door de hogere be
bouwing. Vanaf het spoor beperk! dit de zïchlmogelijkheden op hel achterlig
gende landschap. 

De belevingswaarde van het gebied kan in het alternatief Central (ireen aan
zienlijk worden vergroot ten opzichte van de huidige situatie: er ontstaat een 
bijzonder groen milieu aan de rand door de brede ontwikkeling van de Esvel-
derbeek. 

Conclusie 
Alle alternatieven leiden lol een grotere samenhang in hel landschap len opzich
te van de huidige situatie en kunnen op die wijze ook de herkenbaarheid en be
levingswaarde vergroten. Een robuuste en duidelijk herkenbare groenstructuur, 
kan hier in belangrijke male aan bijdragen. Om die reden heeft het alternatief 
Central Green een groter positief effect op die belevingswaarde. 

Cultuurhistorie 
l>e aanwezige eultuurhistorische waarden in het plangebied zijn voornamelijk 
beperkt tot een tweetal lijnelementen. Waardevol zijn twee hislorisehe lijnen 
van de Wencopperweg en de Esvelderbeck. De historische loop van de Esvel-
derbeck (rond 1900) is nagenoeg gelijk aan de huidige loop van de beek. In alle 
alternatieven wordl de historische loop gerespecteerd en versterkt. Dit kan 
worden beschouwd als een positief effect. 
De Wencopperweg vormt door hel smalle profiel en dominante laanbeplanting 
een karakierislieke landelijk structuur. In hel alternatief Basic wordt structuur 
van het bedrijventerrein afgestemd op de oost-wesl gerichte structuur van de 

V^Vencoppcrwcg. De oude interne onisluitingsslrucluur Ier plekke verdwijnt, 
echter de Wencopperweg als beeldbepalende culluurhistorisehe lijn wordl ge
handhaafd en opgenomen als langzaam verkeer route, In deze variant behoudt 
de Wencopperweg de huidige cultuurhistorische waarde. In de overige alterna
tieven wordt de Wencopperweg slechts gedeeltelijk gehandhaafd. Dit wordt 
beschouwd als een beperkt en permanent negatief effect voor de cultuurhistori
sche waarden. 

Overige relevante waarden met betrekking tot cultuurhistorie zijn gelegen in een 
aantal oorspronkelijke bebouwingen met weg-, erf en kavelgrens, reliëf en 
houtwallen. De bestaande bebouwing lussen de Esvelderbeek en Wencopper
weg zal. afgezien van de kaasboerderij 't Hoefslag en enkele gebouwen parallel 
aan Stationstraat, verdwijnen. De bebouwing die behouden blijft, heeft geen 
cultuurhistorische waarde. Samen met de oorspronkelijke bebouwing, verdwij
nen ook de oorspronkelijke erfbeplantingen en kavelstructuur. De oude. cul
tuurhistorisch waardevolle verkavelingsvormen in het gebied rond hel kruis
punt van de Wencopperweg met de Oostvenerweg en het gebied tussen de Grote 
Bosweg en de Oude Goorderweg ('De Harselaar-Driehoek') zullen verdwijnen. 
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De alternatieven zijn hierin niet onderscheidend en hebben een beperkt negatief 
effect. 

Arthfiilogie 
I)c ontwikkeling van Harsehiar kan diverse nadelige etTecten hebben op de ar
cheologische waarden in het plangebied. I Iet belangrijkste nadehge effect vormt 
de fysieke aantasting van archeologische waarden door bodeniingrepen (af- en 
vergraven van de bodem) en bandensporen van zwaar bouwverkeer. Effecten 
die soms ook optreden, zijn de degradatie van archeologische waarden door 
verdroging (oxidatie) van organische resten en aantasting van archeologische 
waarden door klink en/of zetting als gevolg van grondophoging. 
Voor vrijwel elke ingreep die tot in een laag reikt waarin zich mogelijk archeo
logische resten bevinden, geldt dat het effect van fysieke aantasting van arche
ologische waarden altijd absoliiul en definitiefis. Wat vernietigd wordt, kan 
zich niet meer herstellen. Hel verlies aan informatie is maximaal. 
In het dckzandlandschap kan zelfs een geringe ingreep in een zone met een hoge 
of middelmatige archeologische verwachting leiden tot een aantasting van ar
cheologische waarden, aangezien de laag waarin deze zich bevinden in de regel 
dicht onder het oppervlak ligt (0,35 lot 0,60 meter -mv). Een ingreep brengt 
vooral risico's met zich mee wanneer de?e gepaard gaal mei hel rijden met zwa
re machines, die diepe bandensporen veroorzaken. 

Bij alle allernalieven zullen de geplande bodeniingrepen worden uitgevoerd in 
alle zones met een hoge en/of middelhoge archeologische verwachting, (iezien 
het feit eventueel aanwezige archeologische waarden in dit gebied dichl onder 
het maaiveld liggen (0,35 tol 0,60 m -mv), leiden zowel grotere als kleinere bo-
demingrepen, net als het hiermee gepaard gaande zware (bouw)verkeer, tol 
aantasting van archeologische waarden in de/e zones. Gezien de aanwezige 
archeologische waarden in het plangebied kan worden gesteld dat in alle alter
natieven, ongeacht of er in het archeologisch waardevolle gebied groen, bebou
wing of water is gepland, sprake is van zeer negatieve effecten. 
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Sami-nfji'val 
De te verwachten effecten op het gebied van landschap, cultuurhistorie en ar
cheologie zijn hieronder in tabelvorm samengevat: 

Criteria Alternatieven 

Bask Central Green Patchwork 

Landschap: ruimtelijke structuur Oorspronkelijke structuur 

verder aangetast: negatief 

effect 

Oorspronkelijke structuur ver

der aangetast: negatief effect 
Oorspronkelijke struc

tuur verder aangetast: 

negatief effect 

Visueel-ruimtelijke verschijningsvorm Sterk contrast met bestaande Inpassing van beslaande ken- Sterk contrast met 

elementen: negatief effect merken: beperkt negatief effect bestaande elementen: 

negatief effect 

Belevingswaarde 

Cultuurhistorie: aantasting lijn Esvel-

derbeek 

Aantasting cultuurhistorische lijn 

Wencopperweg 

Cultuurhistorie: verkavetingsvormen 

Aantasting archeologische waarden 

Meer samenhang in beleving: Meer samenhang in beleving, Meer samenhang in 

beperkt positief effect betere overgang: positief effect beleving; beperkt posi

tief effect 

+ t - f •»-

Versterking: beperkt positief Versterking: beperkt positief Versterking: beperkt 

effect effect positief effect 

+ ^ ^ •̂  N^ -f 

Lijn blijft behouden /^encoppenweg verdwijnt: Wencopperweg ver-

t negatief effect dwijnt: negatief effect 
O ^ ~ — — ^ ' . 

Beperkt negatief effect Beperkt negatief effect Beperkt negatief effect 

Bouw op plaatsen met hoge Beperkt bouw op plaatsen met Bouw op plaatsen met 

archeologische waarde: zeer hoge archeologische waarde: hoge archeologische 

negatief effect zeer negatief effect waarde: zeer negatief 

effect 

5.4 Natuur 

5.4.1 Algemeen 

Hij de beschrijving van de effecten op flora, vegetatie, fauna en ecologische 
structuren gaat het zowel om de mogelijke beïnvloeding van de bestaande eco
logische waarden tijdens planuitvoering en gebruik, als om een mogelijke toe
name van de ecologische waarden in het plangebied na realisatie van het plan 
(bc heerfase). 

Op basis van de bestaande waarden en autonome ontwikkelingen zijn de vol
gende toetsingscriteria geformuleerd: 
• Fysieke aantasting en het verhes aan bestaande ecologische waarden door 

ruimtebeslag. 
• Verstoring van flora, vegetatie en fauna door ingebruikname van het be

drijventerrein Marselaar. 
• Toename van de ecologische waarden en relaties (ecologische structuren) 

door natuurontwikkeling, het realiseren van ecologische verbindingen en 
overige groenelementen. 

Fysieke aaniosling 
De omgeving van I ïarselaar zal door de ontwikkeling zijn huidige, nog beperkte 
waarde voor soorten van het oorspronkelijk kleinschalige landschap (Steenuil, 
Roodborsttapuil) verliezen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het 
gebied aantrekkelijker wordt voor (vogel)soorten die zich thuis voelen in een 
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meer vcrdiclil landschap. De lloristische waarden in het plangebied 7,ijn en blij
ven, met uitzondering van het spoortalud, laag. 

In alle alternatieven zijn de negatieve effecten beperkt door de geringe aanwe
zigheid van bijzondere waarden in het plangebied. Voor zover aanwezig worden 
beslaande waarden ontzien of versterkt. De negatieve eITectcn beperken zich tot 
het verdwijnen van de meer algemene soorten van het cultuurlandschap. 

Verstoring 
Het terrein zal worden opgehoogd ten behoeve van het bouwrijp maken. De 
dikte van de ophoging varieert door de relatief grote hoogteverschillen in hel 
plangebied. De ophogingen en eventuele grondverbeteringen zullen de huidige 
bodemopbouw en hel watersysteem verstoren. Naar verwachting leidt dit niet 
tot negatieve cfTeclen op de abiotische potenties (kwel/gradiënten in bodemop-
bouw) in de primaire groenstructuur. Zo mogelijk kan het de relaties versterken 
en een basis bieden voor natuurontwikkeling. 

Randinvloeden zullen met name een negatieve invloed hebben op de flora en 
fauna in en om de Esvelderbeek. Belangrijke hinderaspecten zïjn licht, geluid en 
verontreinigingen. 
De zonering van het type bedrijvigheid is afgestemd op de (potentiële) ecologi
sche waarde van de Esvelderbeek. De bedrijvigheid uit een hogere niilieucatego-
rie bevindt zich in het noordelijk deel en op ruime afstand van de Esvelderbeek. 
Dit beperkt de verstorende werking op de Esvelderbeek. 

De aanleg van het bedrijventerrein resulteert in een grotere dynamiek binnen, 
en in de directe omgeving van het plangebied. Dit uit zich vooral in een groter 
aantal verkeersbewegingen. Gelet op de beoogde verbetering van de externe 
ontsluiting en de hier op afgestemde interne ontsluiting, zal ten opzichte van de 
huidige situatie de verkeersdruk weliswaar toenemen, maar deze zal meer ver
spreid worden. Deze spreiding wordt voor een deel bereikt door de aanleg van 
nieuwe infrastructuur, die tevens resulteert in een verspreiding van de versto
rende effecten over de verschillende infrastructurele doorsnijdingen. De eITecten 
zijn in sterke male afhankelijk van het type bedrijvigheid. 

Vooral van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg en nieuwe rotonde aan de 
westzijde met op distributie en transport gerichte bedrijvigheid mag een versto
rend eITect op de Esvelderbeek worden verwacht. De hinder op de primaire 
groenstructuur is het grootst in het alternatief Central Green, waar de zuidelijke 
hoofdontsluiting de grens is tussen de Esvelderbeek en bedrijventerrein. Dit is 
niet alleen in de /in van de geluidsbelasting en lichtvervuiling (lantaarnpalen), 
maar ook voor wat betreft het inspoelen/verwaaien van verontreinigingen van 
wegdek (zout/olie) en passerend (vracht)verkeer. Door de extra brede zone in 
dit alternatief worden deze effecten enigszins beperkt. Aanvullende maatregelen 
zijn te trefTen in de zin van inrichting van de wegbermen. 

Verspreiding van vervuiling op het bedrijventerrein kan met name optreden in 
het alternatief Patchwork. Vervuilingen kunnen zich verspreiden in het raam
werk en door de verbinding met de Esvelderbeek ook de ecologische waarden 
van de Esvelderbeek en de bestaande waarden in het SchafTelaarse Bos aantas
ten. Deze effecten worden in principe voorkomen door de toepassing van veel 
natuurlijke oevers. Daarnaast krijgen de te realiseren waterpartijen een reini
gende werking op hel afstromende water. Op deze wijze wordt de waterkwaliteit 
van de Esvelderbeek gegarandeerd. 
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De combinatie van zonering met een ontsluiting van de bedrijven aan de achter
zijde zorgt in het altenialief Basic voor beperkte hinder voor de polenliele 
waarde van de ecologische verbindingszone, In de Variniii 'Robuust groen' be
perkt de brede groene zone de randinvloeden van hindcraspccten. 

Coneiusie 
Hij alle alternatieven zal sprake zijn van een toename van verstorende efTecten 
op bestaande en toekomstige natuurwaarden. 
Alhoewel nader onderzoek wenselijk is. zullen de bodemingrepen ter plaatse 
naar verwachting geen negatieve efTecten tol gevolg hebben voor wal betreft het 
bodem en watersysteem op de primaire en secundaire groenslructuren. Herder 
zullen ingrepen bijdragen aan een positieve uitgangssituatie voor natuuront
wikkeling (kweldruk, ophogen peil en aanbrengen bodemgradiënten in de 
groenstructuren). 

De geluidsbelasting van het bedrijventerrein en de verkeersbewegingen, alsmede 
de verontreinigende efTecten van de nieuwe en beslaande wcgenstrucluur zal 
zoveel mogelijk worden gemitigeerd door een geschikte zonering en technische 
oplossingen, als het opvangen en afvoeren van liejïrst fluxli. maar kan ten op
zichte van de huidige situatie toch als een beperkt negatief effect worden aan
gemerkt. 

Tot'namc ecnlof>ische waarden 
In hel alternatief Basic wordt de Esvelderbeek ontwikkeld als ecologische ver
bindingszone cq. waterbuffer met een totale breedte van circa twintig meter. 
Door de breedte en de vele infrastructurele barrières zal de waarde voor de ver
schillende diergroepen beperkt zijn. 

In het alternatief Central Green wordt de Esvelderbeek ontwikkeld lot een bre
de ecologische zone met een grote diversiteit aan natte en droge niilieutypen. 
Ten behoeve van de abiolisehe potenties voor nalte natuurontwikkeling in de<;e 
zone zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de relatief goede water
kwaliteit, van optredende kwel en de opvang van regenwater van het bedrijven
terrein. De oorspronkelijke landschapsecologische relaties (natte beekdal
grond/droge zandgronden) worden versterkt. De regionale ecologische struc
tuur zal worden versterkt, waarin de Esvelderbeek als brede ecologische schakel 
vorm krijgt als verbinding tussen hel beeksysleem en het Schaffelaarse Bos. De 
barrièrewerking van bestaande en nieuwe wegen kan worden opgeheven door 
de ontwikkeling van faunapassages in combinatie met natuurontwikkeling. 

In het alternatief Central Green wordt de ecologische structuur opeen ander 
niveau versterkt. Door de verkaveling ontstaat centraal een groen-blauwe zone 
met een relatiefgroot oppervak. De omvang van deze zone beperkt de versto
rende invloeden. De opvangen berging van regenwater van relatief goede kwa
liteit in combinatie met pias-dras situaties biedt potenties voor (natte en droge) 
vegetatieontwikkeling. Daarnaast kan de groene lens een functie vervullen als 
rustplek/ pleisterplaats voor vogels. Door het ontbreken van een directe verbin
ding naar de bovenlokale ecologische infrastructuurzal de waarde voor zoog
dieren alsmede voor reptielen en amiïbieën van de groene lens minder groot 
zijn. 

In het alternatief Patchwork zal de fijne dooradering van de secundaire 
groenstructuur de primaire structuur ondersteunen en bijdragen aan een verde
re toename van de ecologische waarden in en om het plangebied. In deze variant 
zal door een naluurtechnische inrichting en vooral beheren meer variatie ont
staan (grillige wadi's, struwelen, een enkele poel, bosjes, rietzones) waardoor 
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ook de secundaire groensirucluiir aantrekkelijker wordt voor veel diersoorten. 
Dit heeft zeker in combinatie inel een meer robuuste zone langs de Esvelderbeek 
een duidelijke ecologische meerwaarde ten opzichte van het alternatief Basic dat 
uitgaat van een strakke inrichting en traditioneel beheer. 

Met 'Duurzaam beheer' kan een verdere afstemming plaatsvinden van het 
grocnbeheer van de secundaire groenstructuur met het groenbeheer op de indi
viduele kavels. In het plangebied kan dit een ecologische waardevolle geleidelij
ke overgang bewerkstelligen van korte vegetaties op de bedrijfskavels (gericht 
op infiltratie) naar nattere opvangstroken met struwelen, riet en bossages. 

In de zone rondom de Esvelderbeek, in natte laagten en poelen kan het mogelijk 
optreden van kwel in wortelzone en maaiveld, in combinatie met het water van 
het bedrijventerrein voor een waardevolle vegetatieontwikkeling zorgen. Een 
vergelijkbaar elfcct wordt nagestreefd in de groene lens bij het alternatief Cen
tral Green. In andere alternatieven is hiervoor minder ruimte in de secundaire 
groenstructuur. 

Conclusie 
In het Alternatief Basic is sprake van een beperkte toename van de ecologische 
waarde. In de overige alternatieven kan een duidelijke toename van de waarde 
van het plangebied voor Hora en fauna len opzichte van de huidige situatie 
worden bewerkstelligd. Ook meer bijzondere soorten mogen dan worden ver
wacht. Het positieve effect is het grootst wanneer het alternatief Patchwork 
wordt gecombineerd met een robuuste ecologische zone langs de Esvelderbeek 
{varkmi 'Robuust groen') en wanneer een duurzaam groen beheer wordt toege
past, waarbij het groen op kavels wordt betrokken bij de groenstructuur van het 
terrein. Dit mits de infrastructurele barrières worden opgeheven. 

Samengevat 
De te verwachten effecten op het gebied van natuur zijn hieronder in tabelvorm 
samengevat: 

Criteria Alternatieven 

Basic Central Green Patchwork 

Fysielte aantasting ecologisclie struc

turen en waarden 

Verstoring 

Toe na rn e ecologisctie waarden 

Verbindingszone Esvel

derbeek (ca. 20 m): be

perkt positief effect 

Toename verstoring: 
negatief effect 

Beperkte toename eco

logisctie waarden 

Verbindingszone Esvel

derbeek (tot ca. 100 m): 

positief effect 

+ + 
Toename verstoring: 

negatief effect 

Toename ecologische 

waarden 

+ + 

Verbindingszone Esvel

derbeek in samenhang 

met raamwerk: groot 

positief effect 

Toename verstoring: 

negatief effect 

Toename ecologische 

waarden 

+ 1 

5.5 Bodem, grondwater en oppervlaktewater 

5.5.1 A lgemeen 

Uitgaande van het streven naar een duurzaam bedrijventerrein zijn op basis van 
de huidige situatie en autonome ontwikkeling (hoofdstuk 3) een aantal toet
singscriteria geformuleerd. Hieronder zijn deze nogmaals weergegeven: 
• Ontwatering en afwatering in relatie tot de verschillende methoden voor 

bouwrijp maken (grondwatemeutraal bouwen in relatie tot gesloten grond
balans). 
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• Verandering van de grondwaterstanden in ruimte en lijd met het oog op 
verdroging/wateroverlast. 

• Mogelijkheden voor alVoppelen van daken cn'of infiltreren van regenwater 
conform richtlijnen Waterbeheer 2 r eeuw. 

• Toets benodigde oppervlakte van open water voor retentie en blusvijvers. 
• Beïnvloeding van de waterkwantiteit en waterkwaliteit van de Esvelderbeek 

door ontwikkeling van I larselaar-Zuid. Het watersysteem van het bedrij
venterrein moet worden kunnen geïsoleerd in geval van calamiteiten. 

• Kansen voor het scheiden van schone en vuile waterstromen. 
• Invloed van het bedrijventerrein op verspreiding van verontreinigingen af

komstig van de stortplaats en andere verontreinigingen. 

Het watersysteem in het gebied is complex door de grote samenhang tussen 
grondwater en oppervlaktewater, het verhang in het watersysteem en de boven-
strooms gelegen verontreiniging van de vuilslorl. 
Bij een meefluctuerend peil wordt voorgesteld om afzonderlijke waterpartijen 
(eventueel gekoppeld door duikers) aan Ie leggen. Dit in verband met het grote 
verhang in de grondwaterstijghoogle binnen het plangebied. Indien de verschil
lende peilen in het plangebied gehandhaafd worden door het aanbrengen van 
een onderafdiehting in de watergangen zal het met name in droge perioden 
moeilijk zijn om voldoende waterdiepte in de watergangen te kunnen handha
ven. De dikte van de aan te brengen bekleding (om opbarsten tijdens hoge 
grondwaterstanden te voorkomen) is afhankelijk van de te hanteren peilen. 
De/c variant is in uitvoering veel duurder en minder duur/aam. In model Basic 
worden de etTecten van grondwaterneulraal bouwen met een onderafdiehting 
bepaald, in de modellen Central Green en Patchwork de elTecten van grondwa-
lerneutraal bouwen met fluctuerende oppcrvlaktewaterpeiten. 

Op basis van de huidige gegevens is hel niet mogelijk om een bouwpeil en/of 
oppervjaktewatcrpeil te bepalen. Daarvoor zullen peilbuizen in hel plangebied 
moeten worden geplaatst en gedurende langere tijd gemeten worden en moeten 
de maaiveldhooglen binnen het plangebied worden ingemeten. Om in natuurlij
ke balans met de omgeving Ic blijven zal het zeer waarschijnlijk zijn dat het hui
dige peil behouden blijft. In overleg met hel waterschap en bij het opstellen van 
de walertoets zal hierop nader worden ingegaan. 

5.5.2 Afwatering, ontwatering en drooglegging 

Afwatering 
De bestaande afwatering van het gebied zal worden gewijzigd, omdat een nieuw 
watersysteem wordt aangelegd, dat is afgestemd op het stedenbouwkundig 
plan. 

Afvalwater uit het gebied wordt via een rioleringsstelsel afgevoerd naar een 
zuiveringsinstallatie, 1 let neerslagwater wordt waar mogelijk niet op de riole
ring aangesloten. Voor neerslagwater dat wel naar de rioleriÊig wordt afgevoerd 
wordl een verbeterd gescheiden stelsel aangelegd, Met een verbeterd gescheiden 
stelsel wordt het grootste deel van de neerslag naar de zuivering afgevoerd. Bij 
piekbuien komt de resterende neerslag via een overstort in het oppervlaktewater 
terecht. Het waterschap stelt eisen aan de inrichting van een verbeterd geschei
den stelsel. In alle alternatieven zal daar aan worden voldaan. 
Indien neerslagwater niet op de riolering wordt aangekoppeld, bestaat er voor 
verschillende verhardingen eisen ten aanzien van de omgang hiennee. Water 
van daken kan rechtstreeks naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Wa
ter van overige verhardingen moet via een bodempassage worden geleid om op 
deze wijze het water te zuiveren. Aanvullend kan het waterschap extra zuive-
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ringsmaatregelen eisen. Bij het waterschap is een overzicht aanwezig op welke 
wijze zij met hel allcoppelen op verschillende bedrijven willen om gaan. Met is 
aan te bevelen bedrijven die qua afkoppelen hetzelfde moeten worden behan
deld geclusterd op het bedrijventerrein neer te zetten. De locatie op hel terrein is 
atliankelijk van de inrichting van het terrein en hel watersysteem. In alle alter
natieven is een dergelijke clustering mogelijk. 

OiUntilcri/i^ 
De onlwatering (verschil tussen grondwaterstand en maaiveld) is sterk afhan
kelijk van de wijze van aanleg. Omdat wordt uitgegaan van grondwatcrneutrale 
aanleg (/ie ook paragraaf 4.4) wordt hel bouwpeil zodanig bepaald dat op basis 
van hel natuurlijk grondwaterregime geen wateroverlast is te verwachten. Het 
bouwpeil woidl daarmee bepaald op de hoogst optredende grondwaterstanden. 
I Iet grootste deel van het jaar zal de ontwatering dieper zijn. 

Op basis van de bekende grondwaterstanden en maaivetdhoogten kan globaal 
worden aangegeven dal in het westen van het plangebied de ontwateringsdiepte 
bij hoge grondwaterstanden 1.1 ni is (maaiveld NAP -i-11,7 m en hoogste 
grondwaterstand NAP -HIÜ,6 m) en in het oosten van het plangebied 0,10 m bij 
hoge grondwaterstanden (maaiveld NAP +13,1 m en hoogste grondwaterstand 
NAP +13,0 m). In het westen is op natuurlijke wijze voldoende ontwaterings
diepte aanwezig. In het oosten zullen maatregelen moeten worden genomen om 
de gewensle ontwateringsdiepte te bereiken. 

Drooglegging is het verschil tussen het oppervlakte waterpeil en het maaiveld. 
Uitgaande van bouwen met kruipruimten, wordt in de praktijk veelal een 
droogleggingseis van 1,10 tot \30 m gehanteerd. 

In voorgaande paragraaf is beschreven op welke wijze kan worden omgegaan 
met de oppervlaktewaterpeilen. In alternatief Basic is geen oppervlaktewater 
binnen het bedrijventerrein aanwezig. De waterpartijen langs de Esvelderbeek 
betreffen afzonderlijke waterpartijen met elke een eigen peil, zodat de peilen 
aansluiten bij de Esvelderbeek. Alleen het bouwf)eil van de bedrijven langs de 
zuidzijde van het plangebied moet worden afgestemd op het waterpeil. De wa
tergangen worden bekleed met een onderafdichting en het peil in de waterpar
tijen zal daarom vooral alliankelijk zijn van neerslag en verdamping. De weg-
peilen moeten worden gebaseerd op de hoogst optredende waterstanden, die 
gemiddeld eens in het jaar optreden. 

In de alternatieven Central Green en Patchwork dient eveneens voldoende 
scheiding lussen waterpartijen te worden gerealiseerd. In de modellen is een 
(bijna) doorlopende waterpartij van oost naar west aanwezig. Zoals beschreven 
hij alternatief Central Green (en zoals ook geldend voor alternatief Patchwork) 
is het niet mogelijk om bij deze inrichting verschillende peilen te handhaven. 
Door het uitvlakken van de peilen zal aan de oostzijde van het plangebied het 
oppervlaktewaterpeil lager worden dan gepland. De drooglegging zal in dit deel 
groter zijn. Door enkele noord-zuid georiënteerde waterpartijen kan eenvoudig 
een fluctuerend waterpeil worden gehandhaafd. Beide modellen kunnen worden 
aangepast om een optimaler ingericht watersysteem te realiseren. 

C(>/icln.\ie 
In alle alternatieven is de mate van onlwatering, afwatering en drooglegging 
afhankelijk van de keuze voor een grondwater gestuurd peilbeheer of de aanleg 
van een onderafdichting. Op basis van de aanwezige informatie over grondwa
terstanden en maaiveldhoogten kan worden aangegeven dat in de huidige situa-
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lie niet overal in het plangebied voldoende ontwateringsdiepte aanwezig is om 
te kunnen bouwen. I lier zullen maatregelen moeten worden genomen door op 
te hogen. 

5.5,3 Mogelijkheden voor afkoppelen en infiltreren 
In alternatief Basic is het verhardingspercentage van het bedrijventerrein groot, 
terwijl het oppervlakte aan water minimaal is en groen vooral aan de randen is 
geconcentreerd. Het water is geconcentreerd in het/uiden van het plangebied. 
Gebouwen zijn maar heel beperkt langs de waterpartijen gelegen, zodat het 
rechtstreeks afvoeren van dakwaler naar het oppervlaktewater niet mogelijk is, 
ten/ij een apart buizenstelsel hiervoor wordt aangelegd. De "normale' stralen 
zijn totaal verhard. Er bestaat hier geen mogelijkheden voor bodempassages. 
Slechts bij de hoofdontsluiting kunnen de brede groenstroken gebruikt worden 
voor de retentie en zuivering van het neerslagwater. I>e omvang hiervan is ech
ter zeer beperkt. Pe afvoer van de neerslag van de overige verharding zal over 
straat moeten plaatsvinden, via een gootsysteem. Omdat al het groen en water 
is geconcentreerd worden de afstanden om het neerslagwater bij de groenvoor
ziening te krijgen veel te lang. Deze afstanden kunnen oplopen tot 900 m, terwijl 
vaak 150 m als een maximum wordt aangehouden, in verband met de gootdia
meter en het verhang in de gootjes. Daarnaast moet worden afgevraagd of het 
wen,selijk is water van wegen via bodempassages af te voeren naar open water. 
Dit in verband met mogelijke calamiteiten. 

In alternatief Central Green is er meer water in het plan ingebracht. Hel water 
is op twee plaalsen geconcentreerd, in de strook langs de Esvelderbeek en mid
den in hel plangebied. Ook langs de hoofdontsluitingswegen is water gesitueerd. 
Water vanafdaken kan niet /ondermeer naar hel oppervlaktewater worden 
afgevoerd. Niet overal grenzen de percelen aan water en bijna overal moeten 
wegen worden gekruist. Binnen het plangebied zijn voldoende mogelijkheden 
voor de afvoer van het water richting oppervlaktewater. Water van overige ver
hardingen moet worden gezuiverd in bodempassages. In dit alternatiefis weinig 
groen aanwezig dat kan worden ingericht als bodempassage. In een aantal stra
ten kan de middenberm worden ingericht als bodempassage en/of groene af-
voergool. Dit zal onvoldoende zijn om al het water Ie kunnen zuiveren. Dakwa
ter kan gemengd worden met het neerslagwater van de overige verharding om 
zo gezamenlijk oppervlakkig te worden afgevoerd. Dit betekent wel dat meer 
oppervlakte aan bodempassage benodigd is. Omdat voldoende water in deze 
variant aanwezig is, kunnen langs de randen wellicht mogelijkheden gevonden 
worden om bodempassages in te richten. De maximaal af te leggen afstand be
draagt in deze variant 300 m. Voor afvoergootjes is dit te groot, 

In alternatief Patchwork wordt water en groen verspreid door het gehele plan
gebied aangelegd. De uitgeefbare terreinen vormen zo eilanden in een 'zee' van 
groen en water, In deze variant zijn bijna alle kavels gelegen aan het water. Tus
sen de kavels en hel water is in alle gevallen nog een weg aanwezig. Door de 
ruim opgezette watergangen is het echter mogelijk in de oever van de watergang 
een bodempassage in te richten. 
Indien de groene ruimte langs de hoofdontsluiling iets meer wordt geconcen
treerd, kan deze worden ingericht als bodempassage. De maximale af te voeren 
afstanden worden in dit geval beperkt tot 200 m. In de 'bedrijfsstralen' zal het 
water moeten worden afgevoerd via goten. Dit betekent dat de wegen onder 
verhang moeten worden aangelegd. 

In/il f ra lie 
Gezien de bodemopbouw in het plangebied volgens de Bodemkaart van Ne
derland zijn aan de noordzijde van het gebied mogelijkheden voor neerslagwa-
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ter om te infiltreren en wordt in de zone langs de Fsvelderbeek infiltratie moei
lijker. In de zone langs de Esvelderbeek is naar alle waarschijnlijkheid geen infil
tratie mogelijk in verband met de aanwezige kwel, hoge grondwaierslandcn en 
de beperkte doorlatendheid van de bodem. De bepaling of infiltratie mogelijk 
is. zal nader moeten worden bepaald als boringen en grondwaterstandmetingen 
in het plangebied hebben plaatsgevonden. Stel dat infiltratie mogelijk is, dan 
geldt voor de verschillende varianten het volgende; 

Door de groenvoorzieningen in de strook langs de beek te concentreren is er in 
alternaiicl' Basic weinig mogelijkheid voor infiltratie, 
In alternatief Central Green is hel in de groenzone langs de Esvelderbeek nau
welijks mogelijk om water Ie infiltreren. In de groenzone midden in het plange
bied is dit wellicht wel mogelijk. Uit later te plaatsen boringen en peilbuizen 
moet blijken in hoeverre infiltratie mogelijk is. Bij ophoging van het terrein zal 
infiltratie eerder mogelijk zijn. 
In alternatief Patchwork kan in een deel van hel gebied de bodempassages wor
den ingericht als infiltratievoorzieningen. Uit aanvullende bodemonderzoeken 
en grondwaterslandmetingen zal moeten blijken waar dit mogelijk is. In eerste 
instantie zal alleen het noordelijk gedeelte van het plangebied hiervoor in aan
merking komen. Ook hier geldt dat door ophoging van het terrein infiltratie 
eerder mogelijk is. 

Conclusie 
In alternatief Basic zijn de mogelijkheden voor afkoppelen beperkt, omdat er Ie 
weinig groen en water in het plan is ingebracht. Daarnaast worden door con
centratie van al hel groen en het water de afstanden die het neerslagwater moet 
afleggen onaanvaardbaar groot. Er zijn waarschijnlijk geen infillratiemogelijk-
hcdcn. 

De alternatieven Central Green en Patchwork hebben beide mogelijkheden 
voor hel allioppelen van neerslagwater. Door de grote verspreiding van water 
door hel plangebied in alternatief Patchwork en üe aanleg van brede singels met 
veel groen, die als bodempassages kunnen worden ingericht, heeft deze variant 
de besic mogelijkheden voor het alVoppelen. 
Mogelijkheden voor infiltreren zijn waarschijnlijk alleen in het noorden van het 
gebied mogelijk en zal later nader moeten worden uitgezocht. De alternatieven 
verschillen hierop niet. 

Benodigde oppervlak relenlie en hlusvoorziening 
Voor de verschillende varianten zijn de volgende oppervlakteverdelingen aan
wezig.: 

Oppervlakten (ha) Basic Central Green Patchwork 

Uitgeefbaar terrein S8,9 55,2 61,5 

Profielen en groen 27,1 23,7 23,1 

Water 9 16J 10,4 

Als eis is gesteld dat minimaal 8% van het totale oppervlak als rctentievoorzie-
ning moet worden ingericht. Dit betekent dat 7,6 ha aan water moet worden 
ingericht. Alle alternatieven voldoen hieraan. Aandachtspunt is dat deze 8% 
niet op berekeningen ïs gebaseerd, maar een richtlijn betreft. Door het water
schap zijn eisen aan de afvoer uit het plangebied, peilst ij gingen en al'koppelen 
gesteld. Deze eisen gezamenlijk met verliardingspercentage en mogelijkheden 
voor infiltratie bepalen de precieze oppervlakte aan retentie. 
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Central 5,S 
Green 
Patchwork 6,0 
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Een eerste indicatie voor de benodigde retentie is onderstaand aangegeven. 

De benodigde oppervlakte retentie is per alternatief globaal bepaald op basis 
van de volgende uitgangspunten: 
• 60% van uitgeclliaar terrein betreft daken; 
• 30'^ van uitgecfbaar terrein betreft overige verharding; 
• 10"^ van uilgeefbaar terrein betreft groen; 
• dakwater wordt reclitslreeks naar oppervlaktewater afgevoerd; 
• overige verhardingen wordt via een bodempassage met 4 mm berging afge

voerd (alTiankelijk van de kxratie en de inrichting van bodenipassages zal 
meer berging noodzakelijk kunnen blijken. Hiermee is in de onderstaande 
berekening echter nog geen rekening gehouden). 

De resultaten van de/e globale berekening staan vermeld in (onderstaande label.  
Alternatief Opp. open water Opp. bodempassage Totaal opp. % van totaal %vanverhar-

(ha)* ( M (ha) plangebied ding 

0,3 M 6,5 9,4 

0,3 5^ 6,0 9,8 

03 6^3 6A 9,9 

• llfi opiHTvlakie iipi'n H'ulfr helrefi bel iippt-rvhikic op waterlijn hijilv hoogsi opiredende opper

vlakte wah'rpeilen 

In alternatief Basic is onvoldoende oppervlakte aanwezig voor open water en 
bodempassages. In de alternatieven Central (ireen en Patchwork is voldoende 
oppervlakte aanwezig om in te richten als oppervlaktewater en bodempassage. 
Indien het dakwater gezamenlijk met hel water van de overige verhardingen 
wordt afgevoerd, zal het benodigde oppervlakte aan bodempassage groter wor
den. Daarentegen is weer iets minder oppervlakte aan open water benodigd. De 
precieze benodigde oppervlakten zullen moeten worden berekend als de inrich
ting gedetailleerd bekend is en keuzen zijn gemaakt over de wijze van afkoppe
len. 

Of er voldoende water beschikbaar is voor bluswater is vooral alhankelijk van 
de wijze waarop het watersysteem wordt ingericht. Indien fluctuerende peilen 
die het grondwater volgen wordt gekozen, kan de bodemhoogte van de water
partijen zodanig worden geko/en dat altijd water aanwezig is. Bij het gebruik 
van een onderafdichting kan in droge perioden geen water gegarandeerd wor
den. Om een watergang te kunnen gebruiken voor bluswater dient er een mini
male diepte van 0,50 m aanwezig te zijn en voldoende aanvoercapaciteit. 

Conclusie 
Alle alternatieven voldoen aan de eisen voor retentie. In de detailleringsfase kan 
worden bepaald, hoeveel retentie precies nodig is, en op welke wijze dit moet 
worden ingericht. 

Ten aanzien van het gebruik voor bluswater geldt dat een en ander afhankelijk 
is van de wijze waarop het watersysteem wordt ingericht. Bij de alternatieven 
Central Green en Patchwork, gebaseerd op fluctuerende opper vlakte waterpei
len, kan altijd voldoende water aanwezig zijn, In alternatief Basic, die is geba
seerd op onderalUichting van de watergangen, kan dit niet worden gegaran
deerd. 

5.5.4 Beïnvloeding Esvelderbeek 

Het waterschap heeft eisen ten aanzien van de afvoer richting de Esvelderbeek. 
Kwantitatief mag de afvoer niet de huidige landelijke afvoer overschrijden. Om 
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deze afvoer niet te overschrijden moet binnen het plangebied voldoende retentie 
worden aangelegd, die via een knijpconslructie met de Esvelderbeek wordt ver
bonden. In alle varianten is de Esvelderbeek niet geïntegreerd in het watersys
teem van het plangebied, zodat een beperkte afvoer richting de Ksvelderbeek te 
realiseren is. mits voldoende oppervlaktewater in het plan wordt aangelegd. 
Kwalitatief kan hel voorkomen dat op het bedrijventerrein een calamiteit 
plaatsvindt, waarbij verontreinigingen in het oppervlaktewater terechtkomen. 
In dit geval moet de mogelijkheid bestaan, het watersysteem van het bedrijven-
terrei[i te isoleren. Een mogelijkheid hiervoor bestaat door de aanleg van een 
kerende automatische stuw. De alternatieven zijn hierin niet onderscheidend. 

De Esvelderbeek wordt niet in het watersysteem van het bedrijventerrein geïn
tegreerd. Zij behoudt haar huidige functie. In alle alternatieven zal aan weers
zijden van de beek een strook van minimaal 10 m worden ingericht als ecologi
sche verbindingszone. 5 Meter hiervan wordt als natte zone ingericht en 5 meter 
als groene zone. In het alternatief Central Green wordt ten noorden van de beek 
een strook van 50 tot 100 m gebruikt als retentie en groengebied. De retentie-
voorzieningen en de beek worden niet gekoppeld, maar deze groen-blaiuve 
strook kan toch tot een ecologische en visuele versterking van de ecologische 
verbindingszone Esvelderbeek leiden. 

Via het grondwater kan wel beïnvloetling ontstaan, afhankelijk van het gekozen 
model en de gekozen inrichting van het watersysteem. In de huidige situatie is 
rondom de Esvelderbeek een kwelzonc aanwezig. De rest van het gebied is een 
infdlraliegebied. Door de aanleg van waterpartijen in de zone langs de Esvel
derbeek kan de kwelstroom richting de Esvelderbeek groter of kleiner worden, 
afhankelijk van de in te stellen waterpeilen. In de alternatieven Central Green 
en Basic worden waterpartijen langs de Esvelderbeek aangelegd. Uitgaande van 
grondwaterneutraal peilbeheer, zal het effect op de beek naar verwachting mi
nimaal zijn. Indien voor een ondcrafdichting wordt gekozen (alternatief Basic), 
kan door de aanwezigheid van deze 'badkuipen' de stromingsriehting van het 
ondiepe grondwater worden beïnvloed. Het effect van de aanleg van 'badkui
pen' op de Esvelderbeek kan op basis van de aanwezige informatie echter niet 
worden bepaald. Naar verwachting is deze wel gering in vergelijking met alter
natieven zonder kleiafdiehting. 

5.5.5 Scheiding van schone en vuile waterstromen 
In alle alternatieven is al geconstateerd dat het water van daken niet zonder
meer naar het oppervlaktewater kan worden afgevoerd. Dit betekent dat voor 
neerslagwater van daken een apart stelsel moet worden aangelegd, indien wordt 
gewenst dat dit water niet gemengd mag worden met het overige neerslagwater. 
Voordeel van niet mengen is dat voor het dakwater geen bodempassage hoeft 
worden aangelegd. 

In hoeverre nog een verbeterd gescheiden stelsel voor de overige verharding 
moet worden aangelegd, moet in overleg met het waterschap worden bepaald 
(zie de subparagraaf'mogelijkheden voor afkoppelen"). Door de grote afstan
den die het neerslagwater moet afleggen in alternatief Basic is hel waarschijnlijk 
dat in deze variant sneller wordt gekozen voor minder aflcoppeling van neer
slagwater, zodat een groot deel toch via de riolering wordt afgevoerd. 

5.5.6 Invloed van bedrijventerrein op verspreiding van verontreinigingen 
Ter plaatse van de vuilstort is sprake van verontreinigingen in de ondergrond. 
Het is van belang dat door de inrichting en het gebruik van het terrein de ver
plaatsing van de verontreiniging niet wordt beïnvloed. De beïnvloeding is voor
al afiiankelijk van de inrichting van het watersysteem en de wijze van bouwrijp 
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maken (zie ook de criteria ontwatering en afwatering). In hoofdstuk 3 is op de 
problematiek rond de verontreinigingen ingegaan. Rondom de vuÜstort zal 
geen damwand worden aangelegd, maar wordt gemonitord op de verplaatsing 
van de verontreinigingen. 

Bij aanleg van een onderafdichting in model Basic, zal na aanleg geen invloed 
op de verontreiniging meer plaatsvinden. Fchter, de aanleg van de onderafdich-
ting zal voor een goede werking hij voorkeur in den droge moeten plaat.svinden. 
Dit hetekenl dat bij de aanleg /al moeten worden bemalen. Tijdens het bemalen 
kan beïnvloeding van de verontreiniging plaatsvinden. 
In hoofdstuk 4 is beschreven dat /o min mogelijk beïnvloeding op de verontrei
nigingen plaatsvindt indien de oppcrvlaktewaterpeilen kunnen lluctneren met 
hel grondwater. Daarbij is het ook van belang dat het natuurlijke verhang van 
het grondwater in stand gehouden wordt, In de modellen Central Green en 
Patchwork is het watersysteem zodanig ingericht dat het oppervlaktewatcrpeil 
kan meeflucllieren met het grondwater. Echter in de modellen is een (bijna) 
doorlopende waterpartij van oosl naar west aanwezig. Zoals beschreven in pa
ragraaf 4.4,6 is het niet mogelijk om bij deze inrichting verschillende peilen te 
handhaven. Door hel uitvlakken van de oppcrvlaktewaterpeilen zal ook het 
verhang van hel grondwater worden beïnvloed. Aan de oostzijde van het plan
gebied zakken de peilen, waardoor het verhang vanaf de vuilslort groter wordt 
en de verplaatsing van de verontreinigingen zal versnellen. Door enkele noord
zuid georiëntoerde waterparlijen kan eenvoudig een flucluerend waterpeil wor
den gehandhaafd en daarmee hel natuurlijk verhang. Beide modellen kunnen 
worden aangepast om een optimaler ingericht watersysteem Ie realiseren. 

Bij de inrichting van het terrein zullen naar verwachting bcmalingen plaatsvin
den. Deze bcmalingen hebben invloed op de grondwaterstroming en kunnen 
daarmee ook invloed hebben op de verplaatsing van de verontreinigingen. 
Kwantificerinji van de beïnvloeding zal moeien worden bepaald voorafgaand 
aan de bemaling. 

Conclusie 
Beïnvloeding van de verspreiding van verontreinigingen zal in mode! Basic 
slechts plaatsvinden in de aanlegfase, in de beide andere alternatieven zal door 
ile (bijna) doorlopende inrichting van het watersysteem een beïnvloeding van 
hel natuurlijke grond waterverh;mg plaatsvinden. Het alternatief Central Green 
kan worden geoptimaliseerd door in het groene middengebied geen (bijna) 
doorgaande oost-west waterverbinding te creëren. Uitgangspunt blijft voor dit 
gebied een primaire groene inrichting, met enkele waterpartijen, In dat geval 
zullen de alternatieven niet otulerscheidend zijn ten aanzien van de mogelijke 
verspreiding van verontreinigingen. Sowieso zal bij bcmalingen in het gebied 
rekening moeten worden gehouden met de mogelijke beïnvloeding van de ver
plaatsing van de verontreinigingen. 
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Samengevat 
IX' Ie verwachten effecten op het gebied van bodem en water zijn hieronder in 
tabelvorm samengevat:  

Criteria Alternatieven 

Basic Cent tal Green Patchwork 

Ontwatering en afwatering Ophoging nodig voor 

bouw: beperkt effect 

Ophoging nodig voor 

bouw: beperkt effect 

Ophoging nodig voor 

bouw: beperkt effect 

Verandering wan de grondwaterstand Geen verandering: geen Geen verandering: geen Geen verandering: geen 

Mogelijkheden voor afkoppelen en 

infiltreren 

effect 

O 

zeer grote afstanden 

voor afvoer en nauwe

lijks infiltratiemogelijk-

heden: negatief effect 

effect 
O 

Afvoer afstanden en infil-

tratiemogelijkheden 

redelijk: beperkt negatief 

effect 

effect 

O 

Afvoerafstanden en 

infiltratiemogelijkheden 

redelijk: twperkt nega

tief effect 

Benodigde oppervlakte voor retentie 

en bluswater 

Voldoende mogelijkhe

den voor retentie, maar 

periodiek mogelijk on-

wol do en de bluswater: 

negatief effect 

Voldoende mogelijkhe

den voor retentie en 

bluswater: geen effecten 

voldoende mogelijkhe

den voor retentie en 

bluswater: geen effec

ten 

Beïnvloeding Esvelderbeek beperkte beïnvloeding 

door mogelijke verande

ring grondwaterstro

ming; beperkt negatief 

effect 

Mogelijk veranderende 

aanvoer naar de Esvel

derbeek door de aanleg 

van waterpartijen langs 

de beek; beperkt negatief 

effect 

geen effecten verwacht 

Scheiding van schone en vuile water

stromen 

Invloed op verspreiding verontreini

ging 

Minder mogelijkheden 

voor afkoppel ing van 

vuile waterstromen: 

negatief effect 

door aanleg van onder-

afdichting bemaling 

benodigd: beperkt nega

tief effect 

mogelijkheden voor 

afkoppeting wan vuile 

waterstromen: geen 

effect 

O 

peil fluctueert, geen 

bemaling nodig voor 

aanleg watersysteem, 

verhang in grondwater 

wordt door de centrale 

waterpartijen enigszins 

beïnvloed: beperkt nega

tiefeffect 

mogelijkheden voor 

afkoppeling van vuile 

waterstromen: geen 

effect 

O 

peil fluctueert, geen 

bemaling nodig voor 

aanleg watersysteem, 

verhang in grondwater 

niet beïnvloed: geen 

effect 

5.6 Infrastructuur 

De beschrijving in de?e paragraaf richt zich op de effecten van de veranderingen 
in de verkeersstromen. 
Voor het aspect infrastructuur zijn de volgende toetsingscriteria voor Ilarse-
laar-Zuid en omgeving van toepassing; 
• Verandering in intensiteiten op de wegen rondom Harselaar-Zuid. 
• Hiermee samenhangende gevolgen voor de verkeersveiligheid. 
• Gevolgen voor fiets (langzaam verkeersroutes) en openbaar vervoer. 

5.6.1 Aanpassing wegen structuur 
Barneveld is gelegen in de oksel van de Al en de A30. In 2001 is een verkeers
kundige analyse uitgevoerd naar de gevolgen (in de zin van verkeersintensitei
ten) van verschillende ontwikkelingen op het gebied van de infrastructuur 
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(DHV, 2001). V(H)r Harseiaar-Zutd ïs met name de nieuwe aansluiting op de Al 
van groot belang. 

In deze paragraaf worden de eITecten van de realisatie van Ilarselaar-Zuid in 
relatie tot verkeer en infrasiruetuiir beschreven. Dal liet bedrijvciilerrein 1 lar-
selaar-Zuid niet kan worden ontwikkeld zonder aansluiting op de A1. en dus de 
daarbij behorende oostelijke rondwegen, maakt dal de voorgenomen activiteit 
impliciet verbonden is met deze nieuwe wegenstrucluur. 

5,6,2 Verkeersintensiteiten 

VVannt-'cr voor de ontwikkeling van de wegenstructuur uitgegaan wordt van de 
aanleg van de Al-aansluitmg. de oostelijke verbindingswegen vanaf de Apel-
doornseslraat in Voorlhuïzen lot aan de Wesselseweg len zuiden van Harselaar 
dan kan de vergelijking worden gemaakt met de situatie zoals deze in de ver-
keerssttidie van de gemeente Barneveld (AtiV, 2003) als variant HI+ ïs aange
duid. Hieronder zijn de daarvoor opgenomen aannames opgesomd: 
• op basis van de autonome ontwikkeling voor 2015 plus de aanleg van het 

nieuwe bedrijventerrein llarselaar-Zuid; 
• nieuwe ontsluiting Harselaar-Oost op Baron van Nagellstraal t.p.v. aanslui

ting snelweg Al; 
• nieuwe ontsluiting Harselaar-Zuid op Stationsweg en Ooslvcnerweg; 
• oostelijke verbindingswegen, noordelijk tot aan de Riibensstraat (50-60 

km/u), zuidelijk tot aan de Wesselseweg (80 km/u); 
• deze nieuwe verbindingswegen krijgen wel aansluiting op snelweg Al; 
• snelheidsremniende maatregelen Voorthuizen (bv. Molenweg 30kni/u) 
• Zelderseweg geknipt. 

De consequenties voor de intensiteiten zijn af te lezen uil onderstaande tabel: 

Tabe/ 5. t: Verkeersintensiteiten huidige situatie - autonome ontwikkeling - variantBI* 

locatie 2002 2015 BI + 

1 B.v. Nagellstraat (noord) 15700 22200 17100 

2B.v.Nagellstraat(zuid} 14700 19600 15200 

3 Stationsweg 1-1200 19B0O 15300 

4 Wesselseweg 5900 8100 16400 

5 Thorbeckelaan 13000 17000 15600 

6 Lunlerseweg 11500 21600 23800 

7 O.O.V'. 0 0 11800 

8 0,V,8, (tussen A l en RHZ) 0 0 14400 

9 Rondweg Harselaar-Zuid 0 0 lïOOO 

10 0,V,8. 0 0 13600 

Door de nieuwe wegenstructuur rondom hel nieuwe bedrijventerrein Harselaar-
Zuid worden met name de wegen in het centrum van Barncveld minder belast. 
De nieuwe wegen krijgen echter te maken met een behoorlijke toename van 
verkeer. De belangrijkste conclusie wat betreft de intensiteiten is dal de Wessel
seweg een verdubbeling aan verkeer tegemoet ziet. 

De alternatieven verschillen in principe nauwelijks wat betreft de verkeersinten
siteiten. Wel kan worden gesteld dal de alternatieven waarbij het uitgeefbare 
terrein groter is in principe een hogere intensiteit vergaren dan de alternatieven 
waarop het uitgeefbare terrein minder groot is. In de praktijk zal dit verschil 
nihil zijn. 

De oostelijke omlegging langs Voorlhuizen is in zeven wegvakken ingedeeld die in het 
verkeersmodel allen een andere intensileil geven. Voor het maatgevende cijfer in deze tabel 
is gekozen voor een representatief weg\ak, tussen de E Izenkam perweg en de Molenw eg. 
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Ficis en Openbaar Vervoer 
Door de realisering van de doorgaande fietsverbinding zal de externe fietsont-
sluiting verbeteren. Intem worden voldoende voorzieningen gerealiseerd om een 
goede bereikbaarheid per fiets te waarborgen. 
De huidige streekbus vervalt. In plaats van de streekbus komt een snelbus die 
haltert op de Baron van Nagellstraal olde Stationsweg. De bereikbaarheid van 
Harselaar-Zuid blijft gehandhaafd. 

De eventuele komst van een vergroot station zal de bereikbaarheid van Ilarse-
laar per OV vergroten. Of deze doorgang krijgt, in combinatie met een transfe-
rium is onzeker en daardoor leemte in kennis. 

Overige infriislruediur 
In het plangebied liggen leidingen waarvoor zakelijk rechtstroken. veiligheids
zones en/of toetsings/ones zijn opgenomen. Binnen deze zones geldt een aantal 
restricties ten aanzien van nieuwe activiteiten. De breedtes van deze zones en de 
geldende restricties worden bij de ontwikkeling van Harselaar in acht genomen. 
Bij de verdere planvorming van Harselaar zal nog nader overleg moeten worden 
gevoerd met de leidingbeheerders. 

Door het plangebied loopt een slraalpadverbinding met een hoogteaanduiding 
van NAP +20 m. Dit pad zal niet worden beïnvloed door de op te richten be
drijfsgebouwen. 

5.6.3 Verkeersveiligheid van het plangebied en de direae omgeving 
Voor de verkecrsstructuur van Harsclaar-Zuid wordt uitgegaan van de princi
pes van Duurzaam Veilig. Door hel beperken van het aantal kruisingen en de 
inrichting conform Duurzaam Veilig, zal de verkeersveiligheid van de wegen, 
ook met de verhoogde verkeersintensiteiten, gewaarborgd zijn. Door de ver
minderde intensiteiten in de kernen, met name het aandeel vrachtverkeer, kan 
het zijn dal hier de verkeersveiligheid relatief ge/ien toeneemt. 

Buiten het bedrijventerrein heeft met name de Wesselseweg te maken met een 
verhoogde intensiteit. Tenzij hier maatregelen worden genomen om de ver
keersveiligheid te waarborgen mag er van worden uitgegaan dat de verhoogde 
intensiteiten een vergroot risico op verkeersonveiligheid met zich meebrengt. 
Voor de verkeersveiligheid van de Wesselseweg is in het vervolgproces speciale 
aandacht gewenst. 

Voor de fietsers zijn waar noodzakelijk separate voorzieningen aangebracht, 
wat ten goede komt aan de veiligheid van de fietser. 
Een andere veroorzaker van onveilige situaties is stuipverkeer. Door het ophef
fen van de verbinding Wencopperweg voor autoverkeer zal het verkeer in dit 
stuk buitengebied, dat tevens veel door langzaam verkeer wordt gebruikt, af
nemen. 
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Samengevat 
De te verwachten effecten op het gebied van verkeer zijn hieronder in tabelvorm 
samengevat: 

Criteria Alternatieven 

Basic Central Green Patchwork 

Verandering intensiteiten 

Verkeersveiligheid 

Langzaamverkeersroutes 

Verminderde intensitei- Vermmderde intensitei

ten in kernen ten in kernen 

Vergrote intensiteiten op Vergrote intensiteiten op 

nieuwe infrastructuur nieuwe infrastructuur 

O 

Verbeterdeverkeersvei-

ligheid in plangebied en 

mogelijk in kernen 

+ 
Toename van fietsroutes 

in plangebied 

O 

Verbeterde verkeersvei

ligheid in plangebied en 

mogelijk in kernen 

+ 
Toename van fietsroutes 

in plangebied 

Verminderdeintensitei-

ten in kernen 

Vergrote intensiteiten 

op nieuwe infrastruc

tuur 

O 

Verbeterde verkeersvei

ligheid in plangebied en 

mogelijk in kernen 

+ 
Toename van fietsrou

tes in plangebied 

5.7 Geluid 
Ilct gebruik van bedrijventerrein kan leiden tot een toename van de geliiidsbe-
lasling. Deze kan zowel worden veroorzaakt door hel autoverkeer als door de 
aanwezige bedrijvigheid op het bedrijventerrein. De volgende effecten zijn van 
belang bij de beoordeling van de voorgenomen activiteit: 
• geluidsoverlast lijdens de aanleg (aanlegfase); 
• geluidsoverlast door toename verkeer (gebruiksfase); 
• geluidsoverlast door aanwezige bedrijvigheid (gebruiksfase). 

In de geluidsberekeningen is vooralsnog niet uitgegaan van het nemen van miti
gerende maatregelen, zoals de aanleg van een geluidswal en de afschermende 
werking van aaneengesloten bebouwing. Reden hiervoor is dat in dit stadium 
van de planvorming onvoldoende duidelijk is in welke mate deze maatregelen 
het gewenste effect sorteren. Bovendien zou het meenemen van mitigerende 
maatregelen in de geluidsberekeningen mogelijk een te gunstig beeld kannen 
opleveren in de berekende geluidsbelastingen. 

5.7.1 Geluid tijdens de aanlegfase 
Met geluid in de aanlegfase zal in belangrijke male worden bepaald door bouw
en aanlegwerkzaamheden. De daarvoor in te zetten machines zullen moeten 
voldoen aan de daarvoor geldende lypckeuringswaarden en aan de op basis van 
de Circulaire Bouwlawaai gestelde eisen. 
De bouwwerkzaamheden zorgen plaatselijk voor een geringe verhoging van de 
geluidsbelasting in de dagperiode. Zij leveren echter geen bijdrage aan de ge
luidsbelasting gedurende de avondperiode. Gezien de huidige geluidsbelasting, 
als gevolg van de aanwezigheid van met name de A1 en de spoorlijn wordt dit 
als een zeer beperkt effect beschouwd. 

5.7.2 Wegverkeersgeluid 

Op basis van de verkeersintensiteiten uit Verdieping Verkenningsstudie Ooste
lijke verbindingsweg (Bameveld en Voorthuizen), zijn de effecten van de nieuwe 
verbindingsweg Harselaar-Zuid - Wesselsewegop geluid geanalyseerd. Hieron
der wordt ingegaan op de effecten van de nieuw te realiseren rondweg I larse-
laar-Zuid en enkele hierbij van belang zijnde wegen, hierbij worden tevens de 
effecten van de nieuwe verbindingsweg globaal aangegeven. 
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In onderstaande tabel is liet aantal woningen aangegeven met een gevelbelasling 
van de eerstelijns bebouwing per geluidsbelastingklasse (DHV, 2002). Dit is 
gedaan voorde huidige situatie (1998) en voor 2010, wanneer de nieuwe aan
sluiting op de Al gerealiseerd is. Deze geluidsberekeningen zijn gedaan op basis 
van andere verkeersmodellen dan die in hool'dstuk 5.5 staan beschreven. De 
versehillen zijn echter beperkt, waardoor de invloed op de uitkomsten van de 
geluidsberckeningen verwaarloosbaar is (verschil van ea 20% geeft ca 1 dH(A) 
afwijking). 

Tabel 5.4 Aantal woningen per geluidsklasse in dB(A) (excl. aftrek Art. 103 Wgh; DHV, 2002)  

Geluidsbelasting op de gevel per 50.0 - SS.O 5S.0-60.0 60 .0 -65 .0 >6S.0 Totaal 

weg 

Rondweg Hatselaar-Zuid 1998 - - - -
20)0' 6 1 0 0 

OOV' 7 5 0 0 \1 

A30-A28-' 8 2 0 0 0 

Baron van Nagellstraai zuid Al 1998 0 0 0 0 ( 
2010' 0 0 0 0 < 
OOV' 0 0 0 0 1 

A30-A28' 0 0 0 0 < 

Stationsweg 1998 2 3 2 0 

2010' 4 1 4 0 1 

oov' 5 4 0 0 ) 

A30-A28' A 0 0 0 i 

Wencoppenweg 1998 0 0 0 0 0 

2010' • - - - -
oov' - - - - -
A30-A28' - - - - -
Nieuwe verbindingsweg 1998 - - - - -
2010' - - - - -
oov' 10 2 1 0 13 

A30-A28' 8 1 0 0 9 

' met nieuwe iuiitslwimn AI 
• met verbinding Wesselsen-eg 

Uit bovenstaande tabel blijkt een toename van het aantal woningen met een 
geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A), met name door nieuw aan te leggen 
wegen. De geluidsbelasting op deze wegen wordt het meest beperkt in de situa
tie dat Voorthui/en een nieuwe aansluiting krijgt op de doorgetrokken A?0, Hij 
de uitgevoerde berekeningen is geen rekening gehouden met het aanbrengen 
van geluidswerende voorzieningen. Omdat de grootste aantallen woningen 
voorkomen in de klasse tot 60dB(A) heeft het treffen van geluidswerende voor
zieningen zeker nut. Door het toepassen van geluidsarm asfalt eventueel in 
combinatie met éénzijdig een geiuidswerende voorziening langs de rondweg 
Harselaar-Zuid, kan optredende geluidshinder sterk worden gereduceerd. 

5.7.3 Gelu idproducerende bedri jven 

In de vergunde situatie zijn circa 15 woningen gelegen tussen de 50 en 55 dB(A)-
contour. Het gaat hierbij vooral om woningen ten zuiden van hel huidige be
drijventerrein 1 larselaar. Met de huidige woningen op het terrein van Harse
laar-Zuid is geen rekening gehouden. Deze woningen zullen, bij de ontwikkeling 
van Harselaar-Zuid, worden geamoveerd. 
Bij de zonering van I larselaar als geheel en het hierin opgenomen Harselaar-
Zuid is uitgegaan van de randvoorwaarden opgelegd vanuit de omgeving. Dit 
houdt in dat de maximale geluldemissie van het industrieterrein wordl bepaald 
door een vooraf vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting van de wo
ningen (zie ook paragraaf 3.7. Schoonderbeek en partners, 2002 (uitgangspunt 
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= situatie 5)). Om dit ic kunnen realiseren gelden een aantal beperkingen ten 
aanzien van de te vestigen bedrijven op Marselaar-Zuid. De beperkingen zijn 
onderstaand weergeven in maximale aantallen te vestigen bedrijven van bepaal
de milieu- en geluid.seategorieën bedrijven: 

Marselaar-Zuid: Cat. 3:Lw=92dB(A) 
Cat. 3;Lw=97dB(A) 
Cat. 4:Lw=I05dB(A) 
Cal.4:Lw=^ll()cIB(A) 

4 bedrijven 
61 bedrijven 
21 bedrijven 
8 bedrijven 

Uitgaande van deze (maximale) invulling kan aan de gestelde randvoorwaarden 
(zie label .^.9: geen toename ten op/iehie van het huidige omgevingsgeluid) 
worden voldaan. I lierbij bevinden /ieh rond geheel I larseiaar circa 50 wonin
gen in de geluidsbelaslingsklasse tussen de 50 en 55 dB(A). Er bevinden zich 
geen woningen in een hogere geluidsbelaslingsklasse. 

Samengevat 
De te verwachten eITecten op het gebied van geluid zijn hieronder in tabelvorm 
samengevat: 

Criteria Alternatieven 

Basic Central Green Patchwork 

geluidsoverlast tijdens de aanleg 

geluidsoverlast door toename ver
keer 

geluidsoverlast door aanwezige 
bedrijvigheid 

Zeer beperkte geluids

overlast: 

Geen effecten 

O 

Geen toename van ge
luidsoverlast door be
drijvigheid tMven de 
gestelde norm; geen 

effect 
O 

Zeer beperkte geluids

overlast: 

Geen effecten 

O 

Geen toename van ge
luidsoverlast door bedrij
vigheid boven de gestel

de norm: geen effect 

O 

Zeer beperkte geluids

overlast: 

Geen effecten 

O 

Geen toename van 

geluidsoverlast doof 

bedrijvigheid boven de 
gestelde norm: geen 

effect 

O 

5.8 Veiligheid 

5.8.1 Externe vei l igheid 

Voor de externe veiligheid zijn geen toetsingscriteria geformuleerd. De toetsing 
van bedrijven die mogelijke risico's dragen dient te gebeuren middels een exter
ne veiligheidsrapportage, voorafgaand aan de vergunningverlening. Er is een 
studie geweest van DMV" naar de externe veiligheid met betrekking tot het 
spoor. Met name is gekeken naar hel stuk waar de spoorlijn Ede-Amersfoort en 
Apeldoorn-Amersfoort bijeenkomen. Beoordeeld is of de risico's een beperking 
opleveren voor het industrieterrein Marsclaar-West. Miervan is geen sprake, 
omdat de bewoningsdichlheid gering is. Als afgeleide hiervan is te stellen dat dit 
dus ook geen beperking opleverd voor Harselaar-Zuid. 

5.8.2 Sociale vei l igheid 

Voor de sociale veiligheid op een bedrijventerrein zijn drie aspecten van belang: 
de inrichting en het beheer van het terrein en de toezicht op het terrein. Bij de 
ontwikkeling van Marseiaar-Zuid wordt aandacht besteed aan ruim opgezette 
proHelen voor de infrastructuur en goede verlichting. De toegenomen ge-
bruiksintensiteiten gedurende de gangbare arbeidstijden zorgen voor meer soci
ale controle. Overdag zal het terrein ervaren worden als een veilige omgeving. 

' Bron: Ministeine Verkeer en Waterstaat, juni 2001. 
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Ettecren 

Voor de situatie in de avond en nacht kunnen aanvullende maatregelen worden 
genomen. Hierbij valt te denken aan het aanstellen van een beveiligingsdienst en 
het opstellen van camera's. De verschillende alternatieven zijn hierin niet onder
scheidend. Bij een 'duurzaam' beheer is men over het algemeen beter in staat 
om de mogelijkheden voor een goede collectieve beveiliging (camera's, beveili
gingsdienst) te realiseren en de kwaliteit te garanderen. 

5.9 Lucht 

IX' elTecten op de luchtkwaliteit in het plangebied worden tijdens de aanlegfase 
bepaald door emissies van bouwverkeer. De intensiteit van het bouwverkeer is 
echter dermate gering in verht>iiding tol de intensiteit van hel overige wegver
keer in de omgeving van het plangebied (met name op de A l en Baron van Na
gellstraat). dat effecten op de luchtkwaliteit tijdens de aanlcgfase verwaarloos
baar zijn. 
Ten aanzien van het studiegebied heeft DHV in de effectenstudie oostelijke ver
bindingsweg Barneveld (2002) de immissie van de NO. van autoverkeer in 2010 
geanalyseerd (zie onderstaande label). De in die studie gehanteerde re leren tiesi-
tuatie (2010 en Harselaar-Zuid gerealiseerd) levert het slechtste resultaat met 
een overschrijding van de grenswaarde (40 ng/'m') op de Baron van Nagellstraat 
en de Stationsweg, De oostelijke verbindingswegen zorgen ervoor dat in de toe
komst geen overschrijdingen van de grenswaarde voor NOi plaatsvinden. 

Tabel5.S Jaargemiddelde NO^-concentratie (DHV, 2002)  

Weg 20 l0 (met Harselaar-Zuid en 2010plus oostelijke verbin-

aansluitlngAl) dlngswegen NO,[M/m*] 

NO, [n /mM 

Baron V3n Nagellstraat 40J2 393 

(N303) ten zuiden A1 

Stationsweg 42 36.S 

We nc op per weg 283 28.4 

Rondweg Harselaar-Zuid 22.6 30.6 

Briin. nuV Milieu en hifrtislriulmir HV. :iHI2 

5.10 Recreatie, wonen en leefmilieu 

5.10.1 Algemeen 

Binnen het aspect woon- en leefmilieu wordt in deze paragraaf aandacht be
steed aan de recreatie. Overige aspecten die betrekking hebben op het woon- en 
leefmilieu (o.a. geluidbelasting, landschappelijke belevingswaarde, ontsluiting, 
verkeersveiligheid en luchtkwaliteit) zijn reeds in eerdere paragrafen aan de 
orde geweest. Waar relevant wordt onderscheid tussen de verschillende alterna
tieven gemaakt. Waar geen onderscheid is, worden de effecten in het algemeen 
beschreven. 

5.10.2 Recreatie 

De huidige recreatieve waarden van het plangebied zijn niet hoog. 
In alle alternatieven wordt voor/ien in de aanleg van een fietspad langs de 
noordzijde van de Esvelderbeek. Afhankelijk van de vorm en inrichting van de 
verbindingszone is sprake van een toegevoegde recreatieve waarde. In het alter
natief Central Green is deze toegevoegde waarde het grootst, door de robuuste 
uitvoering van deze zone. 

Door de nieuwe fietsverbindingen. wordt de ontbrekende recreatieve schakel 
tussen Barneveld richting Voorthuizen/ Zeumeren (via de rondweg) en Koot-
wij kerbroek/Stroe (via de Wencopperweg, verbinding Wesselseweg en Esvel-
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Effecten 

derbeek) met de realisatie van Harselaar-2uid ingevuld. De altemalieven zijn 
hierin niet onderscheidend. 

Criteria Alternatieven 

Basic Central Green Patchwork  

Recreatieve waarde beperkt positief effect Robuuste verbindingszo- beperkt positief effea 

ne Esveiderbeek (tot ca. 

100 m);positief effect 

+ ++ t 
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6 Vergelijking alternatieven en 
ontwikkeling MMA en 
voorkeursalternatief 

6.1 Algemeen 
In dit hootdstuk vmdt een vergel i jk ing van milieuclTcclen plaats van de ver
schillende alternatieven voor de inr icht ing van het bedrijventerrein Harselaar-
Z i i id . Hierbi j wordt gebruik gemaakt van de eITcclbeschrijvingen uit het vorige 
hoofdstuk. De vergeli jking van de varianten, in 6.2, spitst zich voora l toe op de 
onderscheidende milieiielTecten, dat wi l /eggen efTcelen die voor de allernatie-
ven verschillend van aaid en omvang zi jn. De niet onderscheidende cITecten 
(die gelijk z i jn voor de verschillende alternatieven) worden daarna apart ge
noemd. In paragraaf 6.3 komt het meest mil ieuvriendeli jke alternatief aan bod. 
Daarvan worden tevens de effecten beschreven. Paragraaf 6.4 beschrijft het 
voorkeursalternatief en de effecten daarvan. Vervolgens worden het M M A en 
hel V A in paragraaf 6.5 nog eens vergeleken met de andere drie alternatieven en 
worden alle eITecten in tabelvorm samengevat. Tenslotte worden in paragraaf 
6.6 aanvullende maatregelen genoemd die in alle allurnaiieven kuimen worden 
genomen ter verzachting van de negatieve effecten (mitigerende maatregelen) en 
ter verbetering van de duurzaamheid van hel bedrijventerrein (optimaliserende 
maatregelen). 

Figuur 6.1: Totstandkoming MMA 

Voorgenomen activiteit en alternatieven (hoofdstuk 4) 
• Opstellen programma van eisen voof de inrichting 
• Ontwerpen op basis van variaties in de aspecten: ruimtege

bruik, groen, water en ontsluiting 
• Omwikkeling van drie inrichtingsalternatieven 

Beschrijving effecten (hoofdstuk 5) 

Vergelijking alternatieven (§ 6.2) 

Beschrijving MMA (§ 6.3) 

MMA is gebaseerd op het alternatief met de minste negatieve 
milieueffecten en wordt op bepaalde aspeaen geoptimaliseerd 
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Vergelijking alternatieven en anrwiklteling MMA en voarkeunaltematief 

6.2 Vergelijking van alternatieven 

6.2.1 Onderscheidende aspecten 

Landschap  
Criteria Alternatieven 

Basic Centralereen Patchwork 

Visueel-ruimtelijk verschijningsvorm 

Belevingswaarde 

Sterk contrast met be

staande elementen: 

negatief effect 

Meer samenhang in 

beleving: beperkt posi

tief effect 

Inpassing van bestaande 

kenmerken: beperkt 

negatief effect 

Meer samenhang m bele

ving, betere overgang: 

positief effect 

Sterk contrast met be

staande elementen: 

negatief effect 

Meer samenhang in 

beleving: beperkt posi

tief effect 

Voor wal betreft de visueel-ruimtelijke verschijningsvorm en belevingswaarde, 
zijn de alternatieven Basic en Patchwork niel onderscheidend. Met alternatief 
Central Green past het best in het bestaande landschappelijke beeld doordat 
een zichtlijn is opgenomen vanuit decentrale groene ruimte in de richtingvan 
de afvalberg. 

Ook voor het aspect belevingswaarde is het alternatief Central Green 
onderscheidend in positieve zin: door de brede ontwikkeling van de 
Esvelderbeek ontstaat een bijzondere herkenbare groene zone, die de grens van 
het bedrijventerrein scherp afbakent. 

Culluurhistorie en arclieolo};io 
Criteria Ahematieven 

Boiic Central Qreen Patchwork 

Aantasting cultuurhistorische lijn Lijn blijft behouden: 

Wencopperweg geen effecten 

Wencopperviieg ver

dwijnt: negatief effect 

Wencopperweg ver

dwijnt: negatief effect 

Bij de beschouwing van de alternatieven zijn de verschillen slechts beperkt. Ten 
aanzien van hel aspect cultuurhistorie en archeologie is het alternatief Patch
work het minst gunstig. Dit wordt veroorzaakt door het geheel verdwijnen van 
de karakteristieke Wencopperweg. In alternatief Basic wordt de cultuurhistori
sche Wencopperweg behouden en dit alternatief is daarom op dit criterium het 
meest gunstig. 

Natuur 
Criteria Alternatieven 

Basic Central Green Patchwork 

Aantasting ecologische structuren en Verbindingszone Esvel-

waarden derbeek (ca, 20 m): be
perkt positief effect 

Verbindingszone Esvel

derbeek (tot ca. 100 m): 

positief effect 

Verbindingszone Esvel

derbeek in samenhang 

met raamwerk: groot 

positief effect  

Voor alle alternatieven zal, vanwege de geringe aanwezigheid van bijzondere 
waarden, de ecologische waarde toenemen en de relatie met andere 
natuurgebieden versterken. Vanwege de beperkte omvang van de ontwikkeling 
van de Esvelderbeek, gecombineerd met infrastructurele barrières is het 
alternatief Basic in vergelijking tot de andere alternatieven, het minst gunstig. 
Central Green onderscheidt zich in positieve zin, door de zone bij de 
Esvelderbeek robuust in te vullen, wat goede potenties biedt voor 
vegetatieontwikkeling. Het alternatief Patchwork is in positieve zin het meest 
onderscheidend, doordat naast de ontwikkeling van de zone bij de 
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Vergelijking alternatieven en ontwikkeling MMA en vooikeursalleinatief 

Esvelderbeek, ook wordt voorzien in een ecologische dooradcring van het 
bedrijventerrein middels oen groen raamwerk. 

itoileni en WUIIT 

Criteria Alternatieven 

Basic Central Creen Patchwork  

Afvoerafstanden en 

infiltratiemogelijkheden 

redelijk: beperkt nega

tief effect 

voldoende mogelijkhe

den voor retentie en 

bluswater: geen effec

ten 

geen effecten verwacht 

Mogelijkheden voor afkoppelen en 

infiltreren 

Benodigde oppervlakte voor retentie 

en bluswater 

Beïnvloeding Esvelderbeek 

Scheiding van schone en vuile water

stromen 

Invloed op verspreiding verontreini

ging 

zeer grote afstanden 

voor afvoer en nauwe

lijks infiltratiemogelijk

heden; negatief effect 

Voldoende mogelijkhe

den voor retentie, maar 

periodiek mogelijk on-

voldoendebluswater: 

negatief effect 

beperkte beïnvloeding 

door mogelijke vcrande-

(ing grondwatersiro-

ming: beperkt negatief 

effect 

Minder mogelijkheden 

voor afkoppeling van 

vuile waterstromen: 

negatief effect 

door aanleg van onder

afdichting bemaling 

benodigd: beperkt nega

tiefeffect 

Afvoerafstanden en infil

tratiemogelijkheden 

redelijk: beperkt negatief 

effect 

Voldoende mogelijkhe

den voor retentie en 

bluswater: geen effecten 

Mogelijk veranderende 

aanvoer naar de Esvel

derbeek door de aanleg 

van waterpartijen langs 

de beek; beperkt negatief 

effect 

mogelijkheden voor 

afkoppeling van vuile 

waterstromen: geen 

effect 

peil fluctueert, geen 

bemaling nodig voor 

aanleg watersysteem, 

verhang in grondwater 

wordt door de centrale 

waterpartijen enigszins 

beïnvloed: beperkt nega

tief effect 

mogelijkheden voor 
afkoppeling van vuile 

waterstromen: geen 
effect 

peil fluctueert, geen 
bemaling nodig voor 
aanleg watersysteem, 

verhang in grondwater 

niet beïnvloed: geen 
effect 

Het alternatief Basic is voor het aspect bodem en water ten opzichte van de 
andere alternatieven het minst gunstig. De afkoppelings- en infiltratie 
mogelijkheden zijn beperkt door de geringe omvang grtien en water in het plan 
en de grote afstanden die het neerslagwater moet allcggcn. Daarnaast kan 
bluswater niet worden gegarandeerd doordat het plan is gebaseerd op 
onderafdichling van de watergangen. Ook kan de grondwalerstroming worden 
beïnvloed in het alternatief Basic. Ten aanzien van hel alternatief Basic geldt 
dat de eITecten voor een deel kunnen worden beperkt door in dit alternatief niet 
te kiezen vooreen onderafdichting van watergangen, maar vooreen Huctuerend 
peil (net als in de andere alternatieven). I lierdoor ontstaan wel voldoende 
mogelijkheden voor bluswater, wordt verspreiding van de verontreiniging in het 
grondwater voorkomen en zal de beïnvloeding van de Esvelderbeek worden 
opgeheven. Omdat de waterpartijen in de zone langs de Esvelderbeek blijven 
gesitueerd, zullen tic mogelijkheden voor afkoppelen en infiltreren op deze wijze 
niet worden verbeterd. 

Het verschil tussen de alternatieven Central Green en Patchwork is beperkt. 
De noord-zuid gerichte waterstructuur biedt echter duidelijk voordelen, met 
name t.a.v. de mogelijke verspreiding van verontreiniging van het grondwater. 
Ten aanzien van het alternatief Central Cireen geldt dal de beïnvloeding van 
verontreinigingen kan worden geminimaliseerd, door de aanleg van meer groen 
tussen de waterpartijen. 
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Vergelijking alternatieven en ontwikkeling MMA en voorkeursalternoiief 

Recreatie 

Criteria Alternatieven 

Basic Central Green Patchwork 

Recreatieve waarde beperkt positief effect Robuuste verbindingszo

ne Esvelderbeelt (tot ca. 

IQOm): positief effect 

beperkt positief effect 

Het allernaticrCentral Cireen is voor liet aspecl recreatie hel [iieest gunstig. 
Door de hgging van hel fietspad hmgs de Hsvelderbeek, gecombineerd met een 
robuuste uitvoering van de beek zal de beleving voor de recreant bij dit 
alternatief het meest positief zijn. 

6.2.2 Niet-onderscheidende aspecten 

Hieronder zijn in één tabel de niet-onderscheidende aspecten en crilcria weerge
geven. Hiervan is het belangrijk om te weten of negatieve of positieve elTecten 
optreden en in welke male die elTecten optreden. In de besluitvorming over een 
voorkeursaltematicf spelen deze aspecten een ondergeschikte rol. In de verdere 
planvorming dient te worden be/ien in hoeverre optredende (negatieve) effccicn 
kunnen worden beperkt. In paragraaf 6,6 worden aanvullende mitigerende en 
optimaliserende maatregelen voorgesteld. Voor een nadere beschrijving van 
deze effecten wordt verwezen naar de betreffende paragrafen in hoofdstuk 5. 

Aspecten en criteria Effecten alle alternatieven 

Cultuurhistorie: aantasting iijn Esveiderbeek 

Cultuurhistorie: verkavelingsvormen 

Cultuurhistorie: aantasting waarden 

Landschap:ruimtelijke structuur 

Natuur; verstoring 

Bodem en water: ontwatering, afwatering en 

drooglegging 

Bodem en water: verandering van grondwa

terstand 

Verandering intensiteiten 

Verkeersveiligheid 

Langzaamverkeers routes 

Geluidsoverlast door toename verkeer 

Versterking; beperkt posititef effect 

Beperkt negatief effect 

Aantasting archeologische waarden: negatief 

effect 

Oorspronkelijke structuur verder aangetast: 

negatief effect 
Toename verstorende effecten 
In alle alternatieven is deels ophoging nood
zakelijk: beperkt negatief effect 
Geen verandering dus geen effecten 

Verminderde intensiteiten in kernen 

Vergrote intensiteiten op nieuwe infrastruc

tuur 

Verbet er de verkeersveiligheid in plangebied 

en mogelijk in kernen 

Toename van fietsroutes in plangebied 

Geluidsoverlast neemt toe 

Bij de realisatie van Harselaar-Zuid is met name aandacht nodig voor de moge
lijke verspreiding van verontreinigd grondwater als gevolg van (tijdelijke) be-
maiingen. 

De aanleg van nieuwe infrastructuur (nieuwe aansluiting Al en de oostelijke 
verbindingswegen) is daarnaast van groot belang om de toename van het ver
keer te kunnen verwerken. Speciale aandacht is hierbij gewenst voor geluidsef
fecten van het wegverkeer. 

6 3 Meest mil ieuvriendeli jk alternatief (MMA) 

De inrichting van het MMA is primair gebaseerd op het alternatief Central 
Green. Het centrum van het terrein wordt ingericht met een blauw-groene lens 
van waterpartijen die tevens als retentiegebied kunnen gelden met daaromheen 
groene oevers. Aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door een robuust 
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Vergelijking alternatieven en ontwikkeling MMA en voorkeursalternatief 

vormgegeven Esveldcrbcek als ecologische verbindingszone. De breedte van de 
zone varieert van 50 tot 100 meter. 
De groenstructuur in de rest van Harselaar-Zuid wordt versterkt door de groe
ne (noord-zuid-gericlUe) lobben, zoals in liet alternatief Patchwork, die de ont
sluiting vanaf de rondweg markeren. Het stratenpatroon wordt begeleid door 
groenstroken met bomen enerzijds en water anderzijds. De historische lijn van 
de Wencüpperweg wordt voor het oostelijke deel gehandhaafd en versterkt met 
groen. 
In de westelijke punt van Harselaar-Zuid wordt de bestaande woonbebouwing 
(tussen de Stationsweg en Harselaar-Zuid) van de nieuwe verkeersstructuur 
afgeschermd door een blok bed rij fs bebouwing (uiteraard in passende milieuca
tegorie). 
De landschappelijke inpassing, de groene lobben en lens en de robuuste zone 
van de Esvelderbeek maken het alternatief tot een M MA. Belangrijk is om bij 
de ontwikkeling van die groene lens aandacht te besteden aan de groen- en wa-
terstrucluur. Een doorlopende waterverbinding van oost naar west moet wor
den voorkomen wegens te grote fluctuatie in het peil. Ook in de ecologische 
verbindingszone (naast de Esvelderbeek) geldt dat moet worden voorkomen dat 
een doorgaande waterverbinding ontstaat. In deze ecologische verbindingszone 
blijven de mogelijkheden bestaan om de beek te laten meanderen, dode armen 
te herstellen of om erosie en sedimentatie te laten plaatsvinden. 

Een belangrijke optimalisatie in het MMA betreft het watersysteem. Dit is hier
onder toegelicht: 

Het watersysteem is sterk afgestemd op de waterproblematiek in en rond hel 
plangebied. Belangrijkste aandachtspunten hierbij vormen de wateroverlast 
direct ten zuiden van Harselaar-Oost, het hoogteverschil tussen het gebied bij 
de Vuilslort en de Stationsweg, de behoorlijke fluctuatie in grondwaterstanden 
in de zomer en winter en de door het Waterschap gestelde eisen ten aanzien van 
waterkwaliteit en waterkwantiteit. 
Het watersysteem speelt hierop in door het water middels retentie vijvers in het 
gebied vast te houden en gebufferd af te voeren naar de zone langs de Esvelder
beek. De ruimtelijke structuur vorml hierbij de basis, waarbij in de centraal 
liggende ruimte een aantal retentievijvers wordt aangelegd, die door middel van 
verdiepte wadi's in contact staan met een aantal retentievijvers langs de Esvel
derbeek. Bij veel regenval kan het water daar weer worden afgekoppeld op de 
Esvelderbeek door middel van overstorten. 
Af et een combinatie vatj een verbeterd gescheiden rioolstelsel en natuurvriendelijke oevers 
langs de retentievijvers ontstaat de mogeiijklieidhet vuilwater van daken en wegen op een 
natuurlijke wijze te zuiveren en af te voeren. 
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Figuur 6.2: MMA 
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Vergelijking ollernatieven en ontwikkeling MMA en voorkeurialteinaiief 

Het ruimtegebruik in hel MMA is weergegeven in onderstaande tabel. 

Plan element Oppervlak Percentage 

Uttgeefbaar 52,2 ha 55% 

Profielen en groen 29,9 ha 3 1 % 

Water 12,9 ha 14% 
Totaal 95 ha 

De combinatie van de groene lens, hel blauw-groene raamwerk en de aanpas
singen in hel watersysteem maken dit alternatief tot een MMA. Op de hieron
der genoemde aspecten blijven de negatieve effecten bestaan: 
Landscliap: aantasting van de verkavelingsvormen; 
Archeologie: verdwijnen van aarcheologische waarden uil de bodem; 
Natuur: toename verstorende effecten op bestaande natuur; 
Verkeer: toename intensiteiten in het buitengebied en daarmee toename van de 
verkeersonveiligheid. 

In hoofdstuk 5 slaat beschreven welke algemene effecten optreden als gevolg 
van de aanleg van het bedrijventerrein. Het MMA is geoptimaliseerd op de 
volgende onderdelen; 

Cultuurlmiorie en archeologie: een deel van de oorspronkelijke loop van de 
Wencopperweg blijft in het MMA behouden. 
Natuur: doordat de verbindingszone langs de Esvelderbeek wat het groen be
treft wordt verbonden met het raamwerk op het bedrijventerrein wordt hel ef
fect van het MMA op natuur positief. 
Bodem en waler: door een combinatie van een verbeterd gescheiden rioolstelsel 
en natuurvriendelijke oevers langs de reteatievijvers ontslaat de mogelijkheid 
hel vuilwater van daken en wegen op een natuurlijke wijze te zuiveren en af te 
voeren. De waterstromen vanafhet bedrijventerrein staan niet in direct contact 
met de Esvelderbeek zodat eventuele vervuiling afkomstig van het terrein builen 
de ecologische hoofdstructuur kan worden gehouden. Hiermee verdwijnt het 
verwachte elTecl op de waterkwaliteit. 
Bodem en waler. de oppervlaktewaterpartijen worden ingepast in de huidige 
geohydrologische situatie. Hierdoor wordt de geohydrologische situatie niet 
aangetast. EITeclen op de situatie in de Esvelderbeek worden niet verwacht. 
Verkeer: Doordat het bedrijventerrein minder uitgeefbaar terrein bevat kan het 
zijn dat de toename van hel verkeer geringer is dan in de overige alternatieven. 
Het verschil zal echter nihil zijn. Met name de Wesselsseweg zal een dubbele 
intensiteit te verwerken krijgen als gevolg van Harselaar-Zuid en de bijbeho
rende infrastructuur. Om ook op de/e weg de verkeersveiligheid te kunnen 
handhaven zijn maatregelen gewenst. Verkeersintensiteiten en onveiligheid in de 
kernen zullen licht afnemen ten opzichte van de autonome ontwikkelingen. 

6.4 Voorkeursalternatief 

Het MMA blijkt een voor de initiatiefnemers niet haalbare inrichting van Har-
selaar-Ziiid, In de haalbaarheidsstudie voor het bedrijventerrein {ürondexploi-
latite Harselaar-Zuid, Grontmij 2002) is berekend dat het percentage uilgeefba-
aar terrein ten minste moet liggen op 65%. In het MMA is dit percentage slechts 
55%. Daarom is op basis van hel MMA een alternatief ontwikkeld dal wel vol
doet aan deze haalbaarheidseis zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de posi
tieve effecten. Het voorkeursalternatief is een ontwerp waarin de doelstellingen 
voor het bedrijventerrein 1 larselaar-Zuid zonder meer kunnen worden gehaald, 
en waarbij de combinatie van milieu en economische ambities geoptimaliseerd 
is. De doelstellingen voor Harselaar-Zuid die in het voorkeursalternatiefhet 
best ruimtelijk naar voren komen zijn de landschappelijke inpassing, mogelijk-
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heden tol zonering van categorie-5 bedrijven, goede aansluiting op Harselaar-
Oost en de vuilslort en aandacht voor een goede ontsluiting. 

Ten opzichte van het MMA zijn er de volgende veranderingen: 
• In hel zuidoostelijke deel van hel terrein is de rondweg meer richting de 

Esvelderbeek gelegd;. 
• Deze vergroting van uitgeefbaar gaat ten koste van de brede ecologische 

zone langs de Esvelderbeek. Ge/ien het feit dat de resterende omvang van 
deze ecologische zone overeenkomt mei die in de overige alternatieven, bhjft 
er in het geoptimaliseerde model sprake van een positieve bijdrage in de re
alisering van de ecologische zone. 

• De bed rijfsbebouwing in de westelijke punt wordt doorsneden door de in
terne ontsluitingsweg. 

Hel ruimtegebruik in het voorkeursallernalief is weergegeven in onderstaande 
label. 

Planelement Oppervlak Percentage 

Uitgeefbaar 59.9 ha 63% 

Profielen en groen 28.9 tia 30.4% 

Water 6,2 ha 6.6% 

Totaal 95 ha 

Dc Onlwikkehngsschets bevat hiervan een meer gedetailleerde uilwerking van 
hel voorkeursallernalief. Het voorkeursalternatief is weergegeven in figuur 6.3. 
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figuur 6.3 

Veigelijking alternatieven en ontwikkeling MMA en voorkeunaliernalief 

Voorlieursalternatief 
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6.5 Vergeli jking alternatieven ten opzichte van elkaar 

Hieronder is in tabelvorm aangegeven lioe de alternatieven inclusief MMA en 
VA ten opzichte van elkaar op de onderscheidende criteria scoren. Uiteindelijk 
is het MMA met name geoptimaliseerd op hel vlak van natuur en de ecologi
sche verbindingszone. Door deze zone te verbreden tol 100 meter en er binnen 
liet bedrijventerrein groene lobben aan te verbinden zijn de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling in dit alternatief het grootst. De samenhangende groen-
blauwe structuur zorgt er mede voor dat de mogelijkheden op het gebied van 
afkoppelen van dak water en retentie van oppervlaktewater worden vergroot, 
wat tevens een positieve bijdrage levert aan vermindering van negatieve effec
ten. 

Criteria 

Basic Central green 
Alternatieven 

Patchwork VA MMA 

Cultuurhistorie: 

Vifencopperweg 

Archeologie; 

aantasting 

waarden 

Natuur: Aantas

ting ecologische 

structuren en 

waarden 

Boden) en water: 

Afkoppelen en 

infiltreren 

Bodem en water: 

Retentie en 

bluswater 

Bodem en water: 

Verspreiding 

verontreiniging 

door aanleg 

watersysteem 

Bodem en water: 
Beïnvloeding 

Esvelderbeek 

Lijn blijft behou

den 

Bouw op plaatsen 

met hoge arche

ologische waarde: 

negatief effect 

Verbindingsïone 

Esvelderbeek (ca. 

20 m): beperkt 

positief effect 

zeer grote afstan

den voor afvoer 

en nauwelijks 

infiltratiemoge-

lijkheden; negatief 

effect 

voldoende moge

lijkheden voor 

retentie, maar 

periodiek mogelijk 

onvoldoende 

bluswater: nega

tief effect 

door aanleg van 

onderafdichting 

bemalirg beno

digd: beperkt 

negatief effect 

beperkte beïn

vloeding door 

mogelijke veran

dering grondwa-

terstfoming: be

perkt negatief 

effect 

We nc op per weg 

verdwijnt: negatie) 

effect 

Bouw op plaatsen 

met hoge archeo

logische waarde: 

negatief effect 

Verbindingszone 

Esvelderbeek (tot 

ca. 100 m): positief 

effect 

Afuoerafslanden 

en infiitratiemoge-

lijkheden redelijk: 

beperkt negatief 

effect 

Voldoende moge
lijkheden voor 
retentie en bluswa
ter: geen effecten 

peil fluctueert, 

geen bemaling 

nodig voor aanleg 

watersysteem, 

verhang in grond

water wordt door 

de centrale water

partijen enigszins 

beïnvloed: beperkt 

negatief effect 

Mogelijk verande

rende aanvoer 

naarde Esvelder

beek door de aan

leg van waterpar

tijen langs de beek; 

beperkt negatief 

effect 

Wencopperweg Lijn blijft be- Lijn blijft behou-

verdwijnt: nega- houden den 

tief effect 

Bouw op plaat- Bouw op plaat- Bouw op plaatsen 

sen met hoge sen met hoge met hoge archeo-

archeologische archeologische logische waarde: 

waarde: negatief waarde: negatief negatief effect 

effect effect 

Verbindingszo- Verbindtngszo- Verbindingszone 

ne Esvelderbeek ne Esvelderbeek Esvelderbeek in 

in samenhang (ca. 20 m) ge- samenhang met 

met raamwerk: combineerd met raamwerk: groot 

groot positief raamwerk: posi- positief effect 

effect tief effect 

afvoerafstanden afvoerafstanden afvoerafstanden en 

en infiltratiemo- en infiltratiemo- infiltratiemogelijk-

gelijkheden gelijkheden heden redelijk: 

redelijk: beperkt redelijl<: beperkt beperkt negatief 

negatief effect negatief effect effect 

voldoende mo- voldoende mo- voldoende moge-
gelijkheden voor gelijkheden voor lijkheden voor 
ratnntm Qi-, retentie en retentie en bluswa-

bluswater: geen ter: geen effecten 

effecten 

retentie en 

bluswater: geen 

effecten 

peil fluctueert, 

geen bemaling 

nodig voor aan

leg watersys

teem, verhang in 

grondwater niet 

beïnvloed: geen 

effect 

geen effecten 

verwacht 

peil fluctueert, 

geen bemaling 

nodig voor aan

leg watersys

teem, verhang in 

grondwater niet 

beïnvloed: geen 

effect 

geen effecten 

verwacht 

peil fluaueert, 

geen bemaling 

nodig voor aanleg 

watersysteem, 

verhang in grond

water niet beïn

vloed: geen effect 

geen effecten 

verwacht 
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Vergelijking alternalieven en ontwikkeling MMA en voorkeunallernalief 

Criteria 

Basic Central green 

Alternatieven 

Patchwork VA MMA 

Scheiding van 

schone en vuile 

waterstromen 

Minder mogelijk

heden voor af-

koppeling van 

vuile waterstro

men: negatief 

effect 

mogelijkheden mogelijkheden mogelijkheden mogelijkheden 

voor afkoppel ing 

van vuile water

stromen: geen 

effect 

voor afkop pel ing 

van vuile water

stromen: geen 

effect 

voor afkoppe

ling van vuile 

waterstromen: 

geen effect 

voor afkoppeling 

van vuile water

stromen: geen 

effect 

De forse groen-blauwe structuur maakt meteen duidelijk waarom het voorkeur-
saliematief afwijkt van hel MMA. Het percentage uitgeefbaar wordt door de 
forse groen-blauwe structuur beperkt tot onder de 65%. Dit maakt dat de haal
baarheid van het plan in het geding komt. 

In het voorkeursaltematief wordt het MMA op zodanige wijze veranderd dat 
hel percentage uitgeefbaar op peil blijft. Dit gaat voornamelijk ten koste van de 
brede ecologische zone langs de Esvelderbeek. 

6.6 Aanvullende maatregelen 

Om hel plan op duurzame wijze uit te voeren zijn ook maatregelen te nemen die 
niet direct een ruimtelijke consequentie hebben. Deze mitigerende maatregelen 
zijn hieronder genoemd. Deze maatregelen zijn toepasbaar op alle alternatie
ven. 

Geen uilhmgmatcriaal gebruiken in het plangebied 
Voorafgaand aan de uitgifte van de terreinen moet een lijst worden opgesteld 
met verboden materialen. Op deze wijze kan in alle varianten worden voorko
men dat uitlogende materialen worden gebruikt. Vervuiling vindt niet alleen 
plaats door het gebruik van uitlogende materialen, maar ook door intensief 
gebruik van het verharde oppervlak. 

Indien er parkeerkelders worden gebouwd dienen deze waterdichl (e zijn 
Deze maatregel kan worden beschouwd als uitgangspunt voor verdere uitwer
king van de inrichting. Dit uitgangspunt is niet onderscheidend voor de ver
schillende inrichtingsplannen. 

VervoCTS- en logistiek management, openbaar vervoer en langzaam verkeer 
In relatie tot verkeer en vervoer kan een vorm van park management betekenen 
dat bedrijven worden verplicht om de mogelijkheden voor vervoersmanagement 
te onderzoeken. Tevens wordt een inspanning gevraagd vanuit de parkmana-
gemcntorganisatie voor de ontwikkeling van georganiseerd personenvervoer als 
(mogelijk) onderdeel van een totaal concept voor vervoersmanagement. Hier
door kan het autogebruik worden teruggedrongen. 

Z u i n i g r u i m t e g e b r u i k 

In het inrichtingsontwerp kan efficiënt ruimtegebruik nog meer worden bevor
derd dan in de alternatieven reeds het geval is. Voor de intensivering van het 
ruimtegebruik kunnen voor de verschillende te huisvesten bedrijfstypen ver
schillende intensiveringsconcepten worden toegepast. Te welen: 
• Voor de representatieve bedrijvigheid is het principe van compacte, geza

menlijke bebouwing mogelijk. Dit intensiveringsconcept kan worden ge
maximaliseerd door uit te gaan van bedrijfsverzamelgebouwen met par
keervoorzieningen op de begane grond. De compacte bebouwing en de ge
zamenlijkheid van voorzieningen (baliefunctie, vergaderfaciliteilen, parke
ren etc.) leiden tot een etTiciënt ruimtegebruik. 
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• Voor de bedrijfstypen kleinschalig gemengd en transport & distributie kun
nen verschillende vormen van aaneenschakeling van bedrijfsgebouwen zo
veel mogelijk worden toegepast. Daarbij wordt, waar de stedenbouwkundi
ge structuur dit toelaat, ingezet op het situeren van bedrijfsgebouwen in een 
carrcvorm. Hierdoor ontstaan aaneenschakelingen die ook voor het ener
gieverbruik positief kunnen zijn. 

Minimalisering gebruik water, energie en grondstoffen 
Bij de aanleg van het bedrijventerrein zullen voor de wegaanleg en de ophoging 
van het terrein zoveel mogelijk secundaire bouwstoffen worden toegepast. 
Voor wat betreft de gebruiksfase kunnen nog geen concrete uitspraken worden 
gedaan, aangezien de aard van de te vestigen bedrijven in deze planfase nog 
onvoldoende bekend is. Wel wordt in het plan ruimte geboden voor minimalise
ring van het gebruik van water, energie en grondstoffen, te weten: 
toepassing van een zoneringsprincipe, zodanig dat binnen een bepaald vlak of 
deel van een vlak dezelfde typen bedrijven zich zullen vestigen. Dit biedt moge
lijkheden voor een optimale afstemming van bedrijven onderling (door middel 
van verdergaande clustering) en het ontstaan van economische netwerken; 
voldoende brede wegbermen, zodat naast de 'reguliere" kabels en leidingen 
ruimte is voor aanvullende infrastructuur als een 'gebruik regenwater net"; 
toetsing van de bouwvergunningen aan de algemene voorschriften en inzichten 
omtrent duurzaam bouwen. 

Vormgeving van bebouwing 
Belangrijk is dat aandacht wordt besteed aan de vormgeving van bebouwing. 
Bij de diverse te huisvesten bedrijfstypen kunnen de verschillende intensive
ringsconcepten worden toegepast, waardoor, naast intensief ruimtegebruik, een 
hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit worden gewaarborgd, 
ïlierdoor is sprake van eenheid in het plan zonder eenvormigheid. Hiertoe zal 
een beeld kwaliteitsplan worden opgesteld, 

6.7 Conclusie 

Uit de analyse van de effecten blijkt dat de keuze voor het voorkeursaltematief 
ten opzichte van het MMA geen extra negatieve effecten, echter slechts minder 
positieve effecten oplevert. Het grootste verschil tussen VA en MMA is de om
vang van de ecologi-sche zone langs de Esvelderbeek. 

Criteria Alternatieven 

Basic Centralereen Patchwork VA MMA 

Landschap: euimtelijke itructuur - - - - • 

Cultuurhiitorie: Wencopperweg 0 - - 0 0 

Cultuurhiitorie: aantasting lijn Eivelderbeek + + + + + 
Cultuurh I'S torie: vetka velingsvorm - - - - -
Cultuurhiïtone-.aantasting archeologische waar - - - - -
den 

Natuur: venloting - - - - -
Natuur: aantasting + + 4 + + ++ 
Bodem en water: ontwatering, afwatering en - - - - -
drooglegging 

Bodem en water: afkoppelen en infiltreren _ - - - -
Bodem en water: retentie en bluswater - 0 0 0 0 

Bodem en water: verspreiding verontreiniging - - 0 0 0 

Bodem en water: beïnvloeding Esvelderbeek - - 0 0 0 

Bodem en water: verandering van grondwater 0 0 0 0 0 
stand 

Bodem en water: scheiding vuile en schone wa - 0 0 0 0 

terstromen 

99009748, rev.VS2 

blad 116 van 126 

^ Grontmij 



Vergelijking alternatieven en ontv/ikifeling tJIMA en voorkemsaitematief 

Criteria Alternatieven 

Basic Central Green Patchwork VA MMA 

Infrastructuur: verandering intensiteiten in ker + + t + + 
nen 

Infrastruauur: verandering intensiteiten in plan - - - - -
gebied 

In f ras truauur: hr^gzaam verkeersroutei + + * • + + 
Recrea tie: mogelijkheden 0 + 0 + + 
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Leemten in kennis en aanzet tot 
evaluatie 

7.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden in het MER gesignaleerde leemten in kennis en infor
matie aangegeven (7.2). Tevens is vermeld in hoeverre deze leemten invloed 
hebben gehad op de effect beschrijving en of zij van belang zijn bij de uiteinde
lijke besluitvorming over Harselaar-Zuid. De leemten in kennis en informatie 
zullen ten dele worden betrokken bij het concept-evaluatieprogramma (7.3), dat 
ten behoeve van de inventarisatie en beoordeling van de daadwerkelijk optre
dende milieugevolgen is opgesteld. 

7 J Leemten in kennis en informatie 
Oorzaken van leemten in kennis en informatie kunnen zijn: 
• het ontbreken van gebiedsin formatie; 
• het ontbreken van voldoende detail-informatie over (onderdelen van) de 

voorgenomen activiteit, waardoor effectvoorspellingen slechts in algemene 
zin kunnen plaatsvinden; 

• onvoldoende informatie omtrent ingreep-effectrelaties; 
• onzekerheid omtrent autonome ontwikkelingen. 

Tevens is vermeld in hoeverre deze leemten invloed hebben gehad op de effect-
beschrijving en of zij van belang zijn bij de uiteindelijke besluitvorming. Daarbij 
is de volgende indeling gehanteerd: 
(+) - belangrijk voor de besluitvorming over Harselaar-Zuid 
(O) = minder belangrijk voor de besluitvorming over Harselaar-Zuid 
(-) = niet of nauwelijks belangrijk voorde besluitvorming over 

Harselaar-Zuid 

De volgende leemten in kennis en informatie zijn gesignaleerd bij het opstellen 
van het MER voor de inrichting van het bedrijventerrein Harselaar-Zuid. 

• Behoefte 
(O) In de behoefteraming voor het nieuwe bedrijventerrein is niet expliciet inge
gaan op de vrijkomende ruimte door verplaatsing van bedrijven. In potentie 
levert het verhuizen van bedrijven op de oude locatie positieve effecten op. Het 
is echter nog onzeker welke bedrijven wanneer over zullen komen. 

• Archeologie 
(O) Eind 2003 , begin 2004, vindt een archeologisch sleuven onderzoek plaats. 
De precieze waarde van de archeologische vondsten is bij het opstellen van dit 
MER nog niet bekend, wel is duidelijk dat er in het plangebied een archeologi
sche vindtplaats is gesitueerd. 

• Verkeer en Vervoer 
De genomen en te nemen besluiten over de volgende ontwikkelingen worden 
aangemerkt als leemte in kennis: 

(-) Ontwikkeling van een transferium voor Harselaar in combinatie met een 
vergroot station Bameveld-Noord. 
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• Watersysteem 
(O) Op basis van de huidige gegevens is het niet mogelijk om een bouwpeil en/of 
oppervlaktenalerpeil te bepalen. Daarvoor zullen peilbuizen in het plangebied 
moeten worden geplaatst en gedurende langere lijd gemeten worden en moeten 
de maaiveldhoogten binnen het plangebied worden ingemelen. Om in natuurlij
ke balans met de omgeving te blijven zal het zeer waarschijnlijk zijn dat het hui
dige peil behouden blijft. In overleg met het waterschap en bij het opstellen van 
de watertoets zal hierop nader worden ingegaan. 

7.3 Concept-evaluat ieprogramma 

In deze paragraaf wordt een eerste aanzet gegeven voor de opstelling van een 
evaluatieprogramma. Het evaluatieprogramma zal in een later stadium door het 
bevoegd gezag worden opgesteld met de volgende doelstellingen: 
• voortgaande studie naar vastgestelde leemten in kennis en informatie; 
• toetsing van daadwerkelijke optredende effecten aan voorspelde effecten; 
• bepaling van de noodzaak van het treffen van aanvullende mitigerende en 

compenserende maatregelen, 

In tabel 7.1 is een aanzet gegeven voor het evaluatieprogramma. Dit program
ma zal nadat besluitvorming over het bestemmingsplan voor Harselaar-Zuid 
heeft plaatsgevonden, verder worden uitgewerkt. 

Tabel 7.1 Concept-evaluatieprogramma 
Milieuaspect Effect Methode Tijdstip 

Grondwater 

Ecologie 

Infrastructuur 

Getuid 

Lucht 

beïnvloeding grond-
waier systeem 

toenameecologisclie 
waarden 

verandering intensh 
teiten op Itmispunten 
en wegvakken 

zone beheef 

Luchtltwaliteit 

nader hydroiogisch 
onderzoek: bijv. ver
spreid over het gebied 
aantal diepe peilbuizen 
plaatsen 

veldopnamen 

uitvoeren var^ ver
keerstellingen 

metingen 

Meten / berekenen 
luchtverontreiniging 

periodiek, voor aanleg 
en gedurende 5 jaar 
daarna 

jaarlijks, gedurende 5 
jaar na beëindiging 
aanleg 

jaartijks, tot aan de 
aanleg van oostelijke 
verbindingsweg Barne-
veld 

periodiek, gedurende 
gehele looptijd van 
bedrijventerrein 

eenmalig, enkele jaren 
na aanleg 

Afstemming en coördinatie 
Hel verdient aanbeveling om in hel kader van het evaluatieprogramma aan
dacht te besteden aan een goede onderlinge afstemming en coördinatie van de 
door de verschillende partijen te nemen maatregelen. Hierbij kan bij voorkeur 
worden aangesloten bij reeds aanwezige bestuurlijke planvormen en overleg
structuren. 
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Lijst van begrippen 

Aanlegfase 

Abiotisch 

Activiteit 

Amfibieen 

A moveten 

Antropogeen 

Aquatiscb 

Autorrome ontwikkeling 

Avifauna 

Barrière 

Bedrijfsterrein 

Be malen 

Biomassa 

Biotlsch 

Biotoop 

Bodem 

Bodemaantasting 

Bodembeichermingsgebieden 

Bodemgesteldheid 

Bodem structuur 

Bodemtype 

Bronbemaling 

Calamiteit 

Contour 

Corop-gebied 

Cumulatief 

Cunettenmethode 

Dagrecreatie 

dB(A) 

Dekzand 

^ Grontmij 

in MER: fase gedurende welke activiteiten worden uitge

voerd die specifieke verband houden met de aanleg van 

de woningbouw 

behorend tot de niet levende natuur; vergelijk: biotisch 

fysieke handeling met invloed op het milieu 

koudbloedige, gewervelde dieren die zowel op het land 

als in het water leven (kikkers, padden, salamanders) 

afbreken, verwijderen 

van menselijke oorsprong 

het watermilieu betreffende 

op zichzelf staande or^twikkeling (die plaatsvindt als de 
voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd) 
vogel wereld 

geheel dat een versperring vormt 

Gebied bestemd voor huisvesting van bedrijven dat als 

zodanig is vastgelegd in een bestemmingsplan 

het verwijderen van overtollig water door middel van 

een gemaal 

totale massa van levend organisme 

de levende natuur betreffende 

leefomgeving van een leefgemeenschap van planten 

en/of dieren 

vaste deel der aarde waarin zich bevinden water, lucht 

en organismen 

veranderingen van hoedanigheid van de bodem, die een 

vermindering of bedreiging laetekenen van de functio

nele eigenschappen die de bodem heeft voor planten, 

dieren en mensen 

gebieden die met betrekking tot de bodem een bijzon

dere bescherming genieten 

fysische en chemische hoedanigheid van de bodem 

grootte, onderlinge ruimtelijke rangschikking en onder

linge binding van vaste bodemdeeltjes 

karakteristieke groep van bodemprofielen 

droogmaking van funderingsputten door verlaging van 

de grondwaterstand 
ongeval 

lijn van gelijk niveau 

Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogram

ma 1970 

samenvoegend 

vervangen van (slappe) grond door zand 

de recreatie-activiteiten die gedurende een dag of dag

deel in de open lucht plaatsvinden 

Decibel (A-gewogen), maat voor geluidniveau 

zandlaag, liggend op ander materiaal 
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Lgtt van begrippen 

Deklaag 

Draagkracht 

Drainage 

Drooglegging 

Ecologie 

Ecosysteem 

Emissie 

Equivalente geluidsniveau 

Etmaal waarde 

Eutrofiëring 

Extensief 

Extensieve recreatie 

Fauna 

Flora 

Foerageren 

Freatisch vlak 

Gebruiksfase 

Geluid 

Geluidgevoeligebestemmingen 

Geluidhinder 

Geohydrologle 

Geomorfologie 

Grondwater 

een minder waterdoor latende bodemlaag (meestal klei) 

op een goed doorlatende ondergrond (meestal zand) 

vermogen van de bodem om een externe belasting te 

dragen 

uitstroming van grondwater in drains of in het opper

vlaktewater (bijvoorbeeld in sloten) 

hoogteverschil tussen waterspiegel in een waterloop en 

het grondoppervlak 

de wetenschap van de betrekkingen tussen organismen 

en hun milieu 

geheel van planten- en dierengemeenschappen In een 

territorium, beschouwd in hun wisselwerking met de 

milieufactoren 

uitstoot/lozing van stoffen of geluid 

(Leg) het energetisch gemiddelde geluidsniveau gedu

rende een bepaalde tijdsperiode 

de hoogste waarde van de volgende drie niveaus: het 

equivalente geluidsniveau van de dagperiode. van de 

avondpef iode verhoogd met 5 dB(A) en van de nachtpe

riode verhoogd met 10 dB(AJ; voor de bepaling van de 

etmaalwaarde van het wegverkeerslawaai wordt de 

avondperiode buiten beschouwing gelaten 

(= vermesting) concentratieloename van planten-

voedingsstoffen; vergelijk: mesotroof. oligotroof, trofie-

graad 

met geringe intensiteit 

die vormen van openluchtrecreatie waarbij in het alge

meen het verlangen naar rust voorop staat en het aantal 

recreanten per oppervtakte-eenheid beperkt is 

dierenwereld 

plantenwereld 

voedsel zoeken 

vrije grondwaterspiegel (zie grondwaterspiegel) 

in MER: fase na afloop van de aanlegfase gedurende 
welke de woningbouw ten behoeve van wonen in ge
bruik is 

veranderingen van de luchtdruk die waarneembaar zijn 
voor het menselijk gehoor 

te splitsen in woongebouwen en overige geluidgevoeli
ge bestemmingen; dit is een categorie gebouwen waar
voor, vanwege de relatief grotere kans op geluidhinder, 
geluidnormen ontworpen zijn; voortieeldcn zijn ver
pleegtehuizen en ziekenhuizen 
gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid 

de leet van het vóórkomen, het gedrag en de chemische 

en fysische eigenschappen van grondwater 

wetenschap die zich bezig houdt met de ontstaanswijze, 

vorm en opbouw van het aardoppervlak 

water beneden de grondwaterspiegel (zie grondwater

spiegel); soms wordt hierin onderscheiden: afgesloten 

grondwater {water in een watervoerende laag die aan 

boven- en onderzijde wordt begrensd door ondoorla-

tende lagen), gedeeltelijk afgesloten grondwater (water 

in een watervoerende laag die aan boven- en onderzijde 

wordt begrensd door slecht doorlatende lagen of door 

een slecht doorlatende en een ondoorlatende laag) en 

freatisch water (water in een watervoerende laag, die 

aan de bovenzijde niet wordt begrensd door een slecht 
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Grondwaterspiegel 

Grondwaterstand 

Gfondwatertrap 

Habitat 

Habitatrichtlijn 

Idividueel risico 

Infiltratie 

Infrastructuur 

Intensieve ree re at ie 

Kwel 

Logistiek 

MER 

m.e.r. 

Mesolithisch 

Mitigerendemaatregel 

Mobiliteit 

Ontwatering 

Peilgebied 

Podzol gronden 

ip Grontmij 

Ujit vanbegiippen 

of o nd oor latend e laag) 

(= freatisch vlak); oppervlak door de punten, waar het 

grondwater een waterdruk heeft die gelijk is aan de 

atmosferische druk 

(= freatisch niveau); hoogte (ten opzichte van een refe-

reniieniveau) van een punt, waar het grondwater een 

waterdruk heeft die gelijk is aan de atmosferische druk; 

vergelijk: grondwaterspiegel 

klasse-indeling van het over een reeks van jaren gemid

delde verloop van de grondwaterstand ten opzichte van 

het maaiveld 

woongebied van dieren of planten 

Europese Richtlijn inzake de bescherming van planten en 

dieren, uitgezonderd vogels (zie Vogelrichtlijn), in Euro

pa 

De kans op dodelijke situatie op een bepaalde plaats 

(langs de route voor gevaarlijke stoffen) 

binnentreden van water in de bodem; ook: naar bene

den gerichte waterbeweging; vergelijk: kwel 

systeem van voorzieningen en verbindingen als spoor

wegen en vaarwegen, hoogspanningskabels, waterlei

dingen etc. 

die vormen van openluchtrecreatie waarbij men gebruik 

maakt van een sterk geconcentreerd voorzieningenpak

ket of een grote voorziening en waar relatief veel men

sen zijn per oppervlakte-een beid. Deze recreatievorm 

komt hoofdzakelijk voor in gebieden met een recreatie

ve hoofdfunaie 

opwaarts gerichte grondwaterstroming, hier gehanteerd 

bij het uittreden van grondwater; kan onder meer ge

schieden direct aan het grondoppervlak, in sloten of in 

drains 

beheersingsproce5 van goederen bewegingen 

milieu-effectrapport, document waarin van een voorge

nomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te 

nemen alternatieven de te verwachten gevolgen vcKjr 

het milieu in hun onderlinge samenhang op systemati

sche en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven; 

het wordt opgesteld ten behoeve van een of meer be

sluiten die over de betreffende aktiviteit genomen moe

ten worden. 

milieu-effectrapportage, de procedure die bestaat uit het 

maken, beoordelen en gebruiken van een MER en het 

evalueren achteraf van de gevolgen voor het milieu van 

de uitvoering van een mede op basis van het MER ge

nomen besluit; dit alles met inachtneming van de voor

geschreven procedures. 

Vroege fase van het midden Mesolithicum (midden 

Steentijd) 

maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgeno

men activiteit voor bet milieu te voorkomen, te beperken 

o f te compenseren 

beweeglijkheid 

afvoer van water urt percelen over en door de grond 

(eventueel door drainbuizen en greppels) naar een stel

sel van waterlopen 

Een gebied waarin één en hetzelfde (oppervlaktewa-

ter)peil wordt gehanteerd 

bodemtype, ontwikkeld op zandgronden, door Inspoe-

ling van humus 
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UjU van begrippen 

Reptielen 

Stroomgebied 

Tracé 

Tracé-alternatief 

Variant 

Vegetatie 

Verhang 

Visueel 

Vo gelrichtlijn 

Waterhuishouding 

Zetting 

Zware metalen 

op het land levende koudbloedige gewervelde dieren 

(slangen, hagedissen, hazelworm) 

gebied dat afwatert op hetzelfde oppervlaktewater 

ligging van weg of spoorlijn 

een alternatief waarbij de weg ot spoorlijn op een ande

re plaats ligt dan bij de andere alternatieven 

één van meerdere mogelijke oplossingen voor een deel

probleem 

de concrete begroeiing van wilde planten tn een be

paald gebied in de door hen zelf aangenomen orde en 

structuur 

gradiënt in grondwaterstijghoogte 

gericht op het zien 

Europese richtlijn inzake de bescherming van vogels In 

Europa 

(van de bodem) berging en beweging van water met 

opgeloste stoffen in de bodem 

bodemdaling ten gevolge van grond waterstand s verla

ging of externe belasting 

metalen zwaarder dan ijzer, in het algemeen ecotoxische 

metalen, giftig voor het milieu 
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Bijlage 1 

Inspraaknotitie 



De gemeente Barneveld heeft gekozen voor de ontwikkeling van bedrijventer
rein Harselaar-Zuid. Hiervoor heeft men besloten een MER op te stellen, waar
voor in oktober 2002 het MER is gepresenteerd. Onderdeel van de procedure 
bij dit MER is de inspraakmogelijkheid van het publiek, die zowel mondeling 
als schriftelijk kon plaatsvinden. Hieronder worden de insprekers, hun schrifte
lijke reacties en de reactie van de gemeente weergegeven in respectievelijk de \', 
2' en 3' kolom. Hierbij is de Oniwikkolingsschets aangemerkt als OS. De reac
ties die betrekking hebben op het MER zijn zo mogelijk in het vernieuwde 
MER gehonoreerd. Veel reacties gaan in op de ontsluitingsmogehjkheden van 
Harselaar-Zuid. Hierop is in het MER, maar nog gedetailleerder in het nieuwe 
bestemmingsplan, nader ingegaan. 

Inspreker Inhoud inspraakreactie Reactie gemeente 

Hovenierst>edrijf 

't Wencop BV 

Wencopperweg 64 

3771 PP Barneveld 

a Vraagt aandacht voor de ontsluiting van 

het bedrijf en geeft aan dat reeds is ge

sproken over een aansluiting op de rond-

weg.  

Wordt in de verdere planvorrT>ing betrok

ken. 

b Vraagt aandacht voor het langzame verkeer 

dat vanaf het bedrijf naar de kwekerij aan 

de Gardenbroekenweg gaat. 

b Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Waterschap Vallei 

fiEem 

Postbus 330 

3830 AJ Leusden 

De effecten op de waterhuishouding zijn 

niet in bet MER gekwantificeerd. Het is 

noodzaak een waterhuishoudkundigplan 

en een rioleringsplan op te stellen en deze 

noodzaak moet worden vastgesteld in het 

MER. 

b BIz. 48 MER: Beschrijving van de invloed 

. van Ha rse laar-Oost op -Zuid en de invloed 

van Harselaar-Zuid op -Oost ontbreekt. 

Wederzijdse effecten moeten in kaart wor-

den gebracht.  

c BIz. 38 OS: Wederzijdse invloed van Harse
laar-Zuid en De Drietioek moet in kaart 
worden gebracht  

d BIz. 73 MER: Welke visie is er op het berei

ken van deze natuurdoelen en hoe worden 

deze gerealiseerd?  

e BIz 69 MER: Blijven blusvijvers of retentie-

vijvers gevrijwaard van andere activiteiten 

zoals wandelen, fietsen etc? 

f BIz. 44 OS: Welke andere functies naast 

. water komen in de parkzone?  

Bl i . 47 MER: Waar ligt liet oude deel van de 

vuilstort, wat zijn de risico's en welke doel

matige Ixjdem beschermende bodemvoor

zieningen worden bij de stortplaats ge

troffen? 

h BIz. 49 MER: Waterbodem kwal iteitgege-

vens dienen te worden getoetst aan de 

Vierde Nota Waterhuishouding.  

BIz. 48 MER: Biologische kwaliteit van de 

beken levert een slecht in plaats van zeer 

slechte beoordeling op en geen enkel wa

ter voldoet aan de fosfaatnorm in plaats 

van vrijwel geen enkel water. 

Ten aanzien van de waterhuishouding is 

zoveel mogelijk gekvuantificeerd. In hoofd

stuk 2, paragraaf 2.10 t e nemen besluiten' 

is ingegaan op de mogelijkheden voor een 

wfaterhuishoudkundig- en rioleringsplan. 

b Op biz. 52 wordt kort ingegaan op weder

zijdse beïnvloeding. In overleg met het 

waterschap is gekozen voor separate 

watersystemen waardoor wederzijdse 

effeaen nihil zijn.  

c De Ontwikkel ingsschets betreft slechts 

Harselaar-Zuid. 

d Natuurontwikkeling en realisatie van Har

selaar-Zuid dienen gelijk op te gaan. 

e In groenzone langs de Esveldetbeek zal 

tevens een fietspad worden gerealiseerd. 

f Zie 2e. 

g Het oude deel ligt onder de huidige stort-
. plaats. Er worden voorlopig geen maatre

gelen genomen. 

h Dit vormt een aandachtspunt voor de 

verdereuitwerking. 

i Dit wordt voor kennisgeving aangeno

men. 
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inspreker Inhoud inspraakreactie Reactie gemeente 

3 R08 

Postbus 1600 

3800 BP Amers

foort 

De resultaten van het inventariserend en 

aanvullend archeologisch onderzoek moe

ten worden meegewogen in de verdere 

besluitvorm ing over het MER en de be-

stemmings- en inrichtingsplannen.  

Indien één of meerdere archeologisch 

waardevolle terreinen planologisch moeten 

worden beschermd, moeten deze terreinen 

met een dubbelbestemming op de plan-

kaart worden aangegeven en worden be

schermd middels een aanleg vergunning

stelsel in de voorschriften. 

a Dit is ook aangegeven in hoofdstuk 7 van 

. het MER. 

b Dit wordt voor kennisgeving aangeno

men. 

f am. W. Bos 

Plaggen weg 17 

3774 RN Koolwij-

kerbroek 

a Vraagt zich af of en hoe de Plaggenweg 

. onsloten wordt ten opzichte van Barnevcid. 

a Dit is thans nog niet bekend. 

b Vraagt zich af of er ook een groenstrook 

komt tussen de nieuwe weg en de Plag

genweg. 

b Dit is thans nog niet bekend. 

5 Gelderse Milieufe

deratie 

Postbus 1085 

6801 BB Arnhem 

Exogene vraag is onvoldoende uitgewerkt 

in her MER. Vraag en aanbod van bedrijven

terreinen in de Vallei' moeten in de onder

bouwing worden betrokken. Op Harselaar-

Zuid hoeft geen ruimte te worden gereser-

veerd voor exogene vraag.  

Het gaat hier primair om endogene vraag. 

Exogene vraag is hierbij betrokken voor 

zover informatie aanwezig is/was. 

MER moet een beter beeld geven van en

dogene vraag. § 2 J ; Er mag niet geconclu

deerd worden dat op korte termijn behoef

te bestaat aan 42 hectare bedrijventerrein. 

Hierbij wordt verwezen naat' Bed rijfsmoni

tor 'van CPB 1999. 

b Deze behoefte is heel reëel. Kanttekenin-

. gen bij de uitgevoerde enquête zijn ook 

duidelijk geplaatst. De 'Bedrijfsmonrtor' 

houdt geen rekening met hetfert dat 

binnen de gemeente al jaren geen nieuw 

terrein is uitgegeven. 

c In het MER moet worden opgenomen wel

ke bedrijven of type bedrijven zullen wor-

den verplaatst.  

c In het MER is aangegeven om welke type 
bedrijven het in principe gaat (volgend op 
beleid buitengebied). 

d MER geeft niet aan in hoeverre vrijkomen

de ruimte kan worden gebruikt van bedrij

ven die van Har se la ar-West en -Oost wor-

dert verplaatst naar -Zuid.  

d Hiervan is in principe geen sprake. 

MER brengt onvoldoende in kaart welke 

ruimte nog beschikbaar is op bestaande 

bedrijventerreinen. Ruimtewinst van 12-16 

ha kan worden bereikt door revitalise-

ring/hersttuaurering van het bestaande 

bedrijventerrein Harselaar. Verwezen wordt 

naat 'Ontwerpnota bedrijventerreinen' d.d. 

3 september 2002 van GS Gelderland. 

e Op pagina 23 van het MER wordt aange

geven dat op bestaande terreinen onvol

doende ruimte beschikbaar rs. 

f In het MER ontbreekt een analyse van mo

gelijkheden om meervoudig ruimtegebruik 

toe te passen, zoals bijvoorbeeld bouwen 

in meerdere lagen. 

f Op pagina 69 en 72 wordt hierop inge

gaan. Voorts 15 in alle varianten sprake van 

intensief ruimtegebruik. Nadere concreti

sering dient in de vervolgstappen plaats te 

vinden, 

g MER moet in beeld brengen hoeveel ruim-

. tewinst kan worden gerealiseerd met be-

bouwingspercentage van minimaal 80%. 

g Dn is hier niet aan de orde; ligt niet in de 

ambitie van de initiatiefnemers. 

MER schenkt geen aandacht aan bestaande 

ontsluitingen op Al en A30 waardoor geen 

goede afweging kan plaatsvinden over de 

besluitvorming rond de ontsluiting van het 

bedrijventerrein. 

h In hoofdstuk 3 en op pagina 78 vrordt 

ingegaan op bestaande ontsluitingen en 

wordt aangegeven waarom dit verder 

geen rol speelt in de varianten. 
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Inspreker Inhoud inspraakreactie Reactie gemeente 

§ 5.6.3 MER geeft te weinig en onvolledige 

informatie m.b.t. de soort bedrijvigheid uit 

cat, 5 en in welke omvang hiervoor ruimte 

beschikbaar moet worden gesteld op Har-

selaar-Zuid. 

i Op pagina 113 is een overzicht gegeven 

van de mogelijkheden voor verschillende 

categorieën bedrijvigheid. 

In MER ontbreekt een beschrijving van de 

'worst-case' situatie. Er moet worden aan

gegeven hoe groot de max. milieubelasting 

(geluid, ext veiligheid, luchtkwaliteit) naar 

de omgeving kan zijn.  

J Omdat reeds een zoneringsonderzoek 

voor geheel Harselaar gaande was, is hier

bij aangesloten, In feite is dit een 'worst-

case'. 

k Motivatie ontbreekt ten aanzien van de 

ontwikkeling van het terrein van oost naar 

west. 

I. Aanleg van retentievijvers midden in plan

gebied is niet zinvol, de landschappelijke 

meerwaarde is verwaarloosbaar. Opnemen 

van retentie vijvers in het ontwerp van 

Esvetderbeek is wel zinvol. 

Dit wordt voor kennisgeving aangeno

men. 

m MER sluit uit dat verontreiniging van 

grondwater afkomstig is van startplaats 

Vink. Onderbouwing is echter summier. 

Duidelijkheid hierover is gewenst. 

m Hiervoor wordt verwezen naar onderlig

gende literatuur. 

Dhr.MJ.de Jager 

Frans Halsstraat 65 

3781 EVVoorthui-

zen 

a Het effect 'verkeersoverlast' ontbreekt in 

. het MER. 

a Wordt meegenomen in Tracéstudies. 

b Plaatst een aantal opmerkingen ten aan

zien van de ontsluiting van Harselaar-Zuid 

en de effecten op het verkeer. Hiervoor 

wordt verwezen naar inspraaknr. 6.  

b Alle geplaatste opmerkingen worden 

. behandeld in de tracéstudies. 

C Bij de punten waaraan het nieuwe bedrij

venterrein moet voldoen wordt een goede 

verbinding naar het noorden niet genoemd 

en men beperkt zich tot de Wesselseweg 

en Harselaar-Oost. 

c Wordt meegenomen in tracéstudies. 

d Inzicht in de toename van de onveiligheid 

. t.g.v. sluiproutes vrachtverkeer ontbreekt. 

d Wordt meegenomen in tracéstudies. 

Maakt bezwaar tegen het separaat bestu
deren van de milieueffecten van de rond-
wegen. Verwezen wordt naar inspraaknr. 6. 

e Alle geplaatste opmerkingen worden 

behandeld in de Tracéstudies. 

f Vraagt zich af of een schone grondverkla-

. ring kan worden gegarandeerd.  

f Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

BIz. 25 MER: Een nieuwe aansluiting op de 
Al alleen is niet reëel, gezien de eis van 
RWS dat aansluitende wegen naar het 
noorden en het zuiden en een oostelijke 
omleiding Voorthuizen daarbij vereist wor
den. 

g Om deze reden worden thans meerdere 

(tracé)studies uitgevoerd. 

h BIz. 25 MER: Een goede verbinding in de 

vorm van een omleiding om Voorthuizen 

naar het noorden tN303) ontbreekt ten 

onrechte. 

h Wordt meegenomen in tracéstudies. 

i. BIz. S1 MER: Het verkeer van en door de 

kern Voorthuizen ontbreekt, dat blijkt ook 
uit tabel 3.3. 

Wordt meegenomen in tracéstudies. 

j In tabellen 33 en 3.4 worden niet de recen

te verkeersintensiteiten gebruikt die hoger 

liggen. Wat is daarvan de reden. 

j Er is gebruik gemaakt van de meest recen

te beschikbare informatie. 

99009748, rev.VS2 ^ Grontmij 
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Tabel 3.5 btz. 52 MER: Zijn de genoemde 

percentages vrachtverkeer gebaseerd op 

metingen, zoja van welke datum en is 

hief bij ondef scheid gemaakt tussen dag

en nachturen? 

k Ja, percentages zijn gebaseerd op metin

gen. Voor meer informatie wordt verwe

zen naar onderliggend rapport. 

I. BIz. 52 MER: Bij de geregistreerde klachten 

ontbreken de klachten vanuit Voorthuizen. 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

m Baron van Nagellslraat-Rembrandtstraat-

. Rubensstraat is centrale ader door Voort

huizen, vormt een zware belasting, is on

veilig en mag zeker niet ontbreken bij de 

knelpunten. 

m Om deze reden worden thans meerdere 
(tracéjstudies uitgevoerd. 

BIz. 53 MER: Doortrekking van de A30 naar 

de A38 zal jaren op zich laten wachten 

zodat bij de milieueffecten daar geen reke-

ning mee gehouden mag worden.  

n Hier is in het MER ook geen rekening mee 

gehouden. 

o BIz. 61 MER: Het Is niet duidelijk voor welke 

. wegen de geluidsbelasting is berekend en 

de conclusie is merkwaardig aangezien de 

geluidbelasting op de Rembrandtstraat en 

Baron van Nagellstraat reeds tegen de 

maximaal toelaatbare waarden aanliggen. 

o Hiervoor wordt verweren naar onderlig

gende rapportage. 

BIz. 78 MER: Uitgaan van alleen een aanslui

ting op de Al is niet reëel gezien de eis van 

RW5 dat de Apeldoornsestraat-

Wesselseweg daarop wordt aangesloten en 

de Zelderseweg van de A1/A30 wordt afge

sloten. Besluitvorming hierover vindt later 

plaats daarom moet bij het bepalen van de 

milieueffecten worden uitgegaan van de 

huidige ongunstige situatie.  

p De huidige situatie ten aanzien van ont

sluiting is niet reëel. 

BIz. 78 MER: Verkeer gaat niet door 'kern' 

Barneveld maar er omheen. Een oostelijke 

verbindingsweg zal sluipverkeer op de 

Lunterseweg veroorzaken en afsluiting van 

Zelderseweg heeft negatieve invloed op de 

verkeerssituatie in Voorthuizen omdat 

alternatieve route naar het noorden vervalt. 

q Wordt meegenomen rn Tracéstudles. 

r BIz. 108 MER: Onder de toetsingscriteria 

behoort eveneens de bereikbaarheid van 

Ha rsel a ar-VtHirih u ize n. 

r Wordt meegenomen in Tracéstudies. 

§ 5J.1 MER: Problemen voor Voorthuizen 

en Barneveld zijn even groot. De milieuef

fecten worden niet beschreven zodat de 

ongunstigste (huidige) situatie maatge

vend is voor de milieueffecten en bij de 

keuze voor OOV en/of de A30/A28 dient 

rekening te worden gehouden met een 

groot verschil in fasering van de aanleg en 

de realisatie van Harselaar-Zuid. 

De effecten van de realisatie van het be

drijventerrein zijn aangegeven. De keuze 

voor OOV en/of doortrekking A30/A28 is 

nog niet aan de orde. Er is in het MER 

slechts inzicht gegeven in wat deze ont

wikkelingen betekenen (gevoeligheids

analyse). 

Tabel 5.3 MER: De OOV is slechts zinvol als 

die loopt van de Rubensstraat tot de A l en 

de verkeersintensiteit op Baron van Nagell

straat (en Rembrandtstraat) zonder OOV 

veroorzaakt verkeersoverlast voor Voort

huizen. 

t Wordt meegenomen in tracéstudies. 

u Tabel 5.4 en S.5. MER: Baron van Nagell-

straat-Rembrandtstraai ten noorden van A l 

ontbreekt. 

u Dit wegvak wordt niet beïnvloed als ge

volg van de realisatie van Harselaar-Zuid. 

Daarom hier niet meegenomen. 
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V Bijlage 4 MER: De realisatie van een aanslui V In een aparte bijlage (bijlage 4) is inge

ting op de A1 met rondweg Harselaar-Zuid gaan op de effecten van de rondweg. 

brengt onveilige situaties en congestie met 

zich mee in zuidelijke richting. In noordelij

ke richting blijft sluipverkeer door Voort-

huizen gaan. Er is niet ingegaan op de 

effecten van de rondweg Harselaar-Zuid 

door het ontbreken van een alternatief. Dit 

mag geen reden zijn om de effecten weg te 

laten. 

w OS; "Door het koppelen van de oostelijke w Hier wordt nader op ingegaan in de Tracé-

rondweg met een verbindingsweg naar de . studies. 

Wesselseweg zal de bereikbaarheid van het 

verkeer oostelijk van de zone Barneveld-

Harselaar-Voorthuizen verbeteren". Dit 

betreft alleen het verkeer in zuidelijke rich

ting (Barneveld). 

X § 3.1 OS: Suggestie van alleen een aanslul- X Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

. t inq op At Is onvoldoende. 

y § 3.2 OS: Verkeersdruk op Baron van Nagel y De gemeente gaat uit van tijdige realisatie 

straat wordt niet eictra belast als ook een door ook procedures gelijk op te laten 

omleiding oostelijk van Voorthuizen naar lopen. 
de N303 gelijktijdig wordt gerealiseerd. 

z OS: Slechts het verkeer in zuidelijke richting z De Tracéstudies zullen hier meer inzicht in 

. op de Baron van Nagellstraat wordt minder . geven. 

door het ontsluiten van Har se laar-Oost en -

Zuid op de nieuwe rondweg. Zuid op de nieuwe rondweg. 

7 Dhr. HJ.de Ruiter a Cie-m.e.r. merkt op dat gemeente Barne a Gemeente Barneveld is bevoegd gezag en 

De Oudenhage 29 veld optreedt als initiatiefnemer en be Vastgoed Harselaar-Zuid bv treedt op als 

3817HS Amers voegd gezag waarbij de gemeente duide initiatiefnemer. Hiermee zijn de rollen van 

foort lijk de rollen van initiatiefnemer en BG initiatiefnemer en bevoegd gezag duide

duidelijk scheidt. Uit het MER blijkt dat PP5 lijk gescheiden. Er is geen sprake van be

initiatiefnemer is en de gemeenteraad het langenverstrengeling. 

8G. Hiermee heeft Vink een stem in de 

besluitvorming en kunnen suggesties van 

de Cie-m.ej-. niet worden opgevolgd in het 

MER. Is er sprake van belangenverstrenge

ling tussen de gemeente en Vink? 

b Bestaat er een speciale relatie tussen de b Vastgoed Harselaar-Zuid bv is initiatief

heer Schuurman en Grontmij? nemer, een PPS constructie tussen ge
meente Barneveld en Vink. De heer 
Schuurman is hiervoor contactpersoon 
namens Vastgoed Harselaar-Zuid bv. 
Grontmij stelt in opdracht van initiatief
nemer het MER op. 

c De kaasboerderij aan de Wer>copperweg is c De gemeente treedt handhavend op zo

in het MER aangemerkt als partycentrum dra er andere activiteiten worden ont

en dit partycentrum zal worden gereali plooid dan waarvoor de bestemming is 

seerd d.m.v. een art. 19 procedure. Ge aangemerkt. De kaasboerderij krijgt nu 

meente heeft handhavend opgetreden in door de an. 19 procedure een andere 

het verleden t.a.v. feesten. Daarnaast ont bestemming. De verkeersveiligheid van de 

breekt in het MER de verkeersveiligheid van Wencopperweg wordt im p ik iet gegaran

de Wencopperweq. deerd met voorqestlede inrichting. 

d Het MER is onnodig dik document, bevat d Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

onduidelijke tekeningen en gedeelten over Wel wordt verwezen naar de publieks

milieu zijn nietszeggend. vriendelijke samenvatting die is opgeno

men in het MER. 

99009748. rev.VS2 ^ Grontmij 
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BIz. 47 MER: In spraak notitie van 22 oktober 

1992 op de toenmalige ontwikkelings-

schets geeft duidelijk verband aan tussen 

grondwateTverontreiniging,grondwater-

stroming in zuid-westelijke richting en de 

stortplaats Vink. Eveneens wordt gewezen 

op de vergunning voor de vuilstort waarin 

de 'damwand' londom de vuilstort in 2004 

gereed moet zijn.  

Veranderde inzichten hebben aanleiding 

gegeven tot nieuw onderzoek waarbij 

genoemd verband niet is aangetoond. In 

overleg met provincie en gemeente zal 

verspreiding van verontreiniging op pas

sende wijze worden voorkomen. 

f Brengt in herinnering dat de transformator 

aan de Wencopperweg werd geplaatst op 

een terrelndeel met een zinkverontreini-

ging. In overleg met wijlen wethouder 

Hekezen werd ingestemd met deze con

structie met voorbehoud van rechten. 

f Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Uit het MER blijkt dat niet aan de rand

voorwaarden kan worden voldaan die door 

RWS worden gesteld aan de nieuwe aan

sluiting met de A l . Met name is het onmo

gelijk het regionale karakter van de ge

schetste verbindingen te garanderen. 

Hiermee vervalt de mogelijkheid tot aanleg 

van Harselaar-2uid zoals beschreven in het 

MER. 

Het regionale karakter wordt gewaar

borgd door de oostelijke verbindingsweg 

Barneveld samen met de verbinding A l -

Apeldoornseweg - Rubensstraat (Voort-

huizen). De ROprocedures hiervoor gaan 

gelijk op met die voor Harselaar-Zuid. 

Verplaatsen van het doorgaande verkeer 

over de door Voorthutzen lopende Apel-

doornsestraat naar de A1 en de aansluiten

de snelwegen i i mogelijk door het plaatsen 

van verkeersborden langs de Al bij Koot-

wijk en Stroe en bij Terschuur. 

h Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Kamer van Koop
handel 

Vel uwe en Twente 
Postbus 2 
3840 AA Harder-
Wijk 

Het MMA voorziet door optimalisatie van 

het alternatief Central Green in 60 hectare 

netto uitgeefbaar terrein.  

a Dit is juist. 

Aandachtspunt behoeft de milieuzonering 

van het terrein opdat de vestiging van 

bedrijven uit het buitengebied planolo-

gisch ook mogelijk wordt gemaakt.  

b Wordt in de verdere planvorming betrok

ken. 

c Voor het procedureel slagen van het plan is 

het van essentieel belang dat er planolo

gisch perspectief is op een adequate infra-

struauur. In dit verband wordt het belang 

van Integrale beleidsvoering benadrukt. 

c Hiervan is de gemeente zich bewust. De 

verschillende planologische procedures 

worden dan ook aan elkaar gekoppeld. 

Intensieve benutting van ruimte is onder

deel van duurzame ontwikkeling. Hierbij 

dienen ruimere bouwhoogtes te worden 

toegestaan dan in het algemeen.  

d Dit punt wordt overwogen en in de verde

re planvorming betrokken. 

Harsel aar-Zuid is noodzakelijk om tege

moet te komen aan de beroepsbevolking 

van Barneveld. Ter beperking van mobiliteit 

dient daarbij werkgelegenheid zoveel mo

gelijk te worden afgestemd op sociaal-

economische structuur \ian Barneveld, 

Voorlopige prognose: Harsel aar-Zuid voor

ziet in werkgelegenheid tussen de 2100 en 

2400 mensjaren (gemiddeld 35 è 40 werk

zame personen per hectare). 

e Dit wordt voor kennisgeving aangeno

men. 
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9 J.T. v.d. Steeg 

Garderbroekerweg 

24 

3781 JBVoofthui-

zen 

a Voor de ontsluiting van Harselaar-Zuid is 

een goede ontsluiting noodzakelijk aan de 

noordzijde van de A l . De gemeenteraad 

heeft gekozen voor een ontsluiting aan de 

zuidkant van de A l . 

a Er vinden thans studies plaats waardoor 

ook een ontsluiting van Harselaar-Zuid 

naar het noorden mogelijk wordt ge

maakt. 

9 J.T. v.d. Steeg 

Garderbroekerweg 

24 

3781 JBVoofthui-

zen 

b Als toekomstige verkeersinfrastruauur 

. wordt uitgegaan van geen oostelijke om

legging Voorthuizen en geen doorgetrok

ken A30. Indien oostelijke omlegging 

Voorthuizen niet doorgaat zal de Garder

broekerweg ten noorden van de A l inten

siever gebruikt worden. Dit aspect is niet 

onderzocht rn het MER. 

b Dit zal nog worden onderzocht in het 

kader van de lopende Tracéstudie. 

10 A. Vaarkamp 

Esweg 12 

3771 PKBarneveld 

a Vraagt ztch af hoe het kan dat een beslis

sing kan worden genomen over het MER 

zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

a De oplossingen zijn wel bekend, maar 

moeten nog nader worden uitgewerkt. Dit 

gebeurt nu in de Tracéstudies, 

10 A. Vaarkamp 

Esweg 12 

3771 PKBarneveld 

b Vraagtzichafdemilteueffeaen vandit 

wegennet niet medebepalend zijn voor de 

doorgang van het project en of de conse

quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet In de procedure worden 

'doorgedrukt'. 

b Door een scheiding van de planologische 

procedures worden de milieueffecten van 

de aparte onderdelen ook apart inzichte

lijk. Van 'doordrukken' zal geen sprake zijn. 

10 A. Vaarkamp 

Esweg 12 

3771 PKBarneveld 

C MER: De emissiefactoren voor 2010 zullen 

. voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hiervan ontbreekt. 

c Hierbij wordt verwezen naar een onder

liggende rapportage. Daarin wordt aan

gegeven dat auto's en brandstoffen steeds 

minder schadelijke stoffen uitstoten. 

10 A. Vaarkamp 

Esweg 12 

3771 PKBarneveld 

d Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordl 
. aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 
van de verkeersintensiteit wordt verkeers
onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht
kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 
oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 
onzeker en mogen niet worden meegeno
men bij de beoordeling van het MER. (Zie 
biz. 108MER) 

d De genoemde oplossingen zijn ook niet 
meegenomen in de beoordeling van het 
MER. Ze zijn slechts meegenomen om de 
invloed van dergelijke oplossingen in 
relatie tot de voorgenomen activiteit aan 
te geven (gevoeligheidsanalyse). 

11 J.H. Beute 

Stationsweg 159 

3771 VG Barneveld 

99009748, rev.VS2 

a Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis

sing kan worden genomen over het MER 

zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

a Zie 10a. 11 J.H. Beute 

Stationsweg 159 

3771 VG Barneveld 

99009748, rev.VS2 

b Vraagtzich af de milieueffecten vandit 

wegennet niet medebepalend zijn voor de 

doorgang van het project en of de conse

quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 

'doorgedrukt'. 

b Zie 10b. 

11 J.H. Beute 

Stationsweg 159 

3771 VG Barneveld 

99009748, rev.VS2 

c MER: De emissiefactoren voor 2010 zullen 
. voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 
verkeersintensiteiten. De onderbouwing 
hiervan ontbreekt. 

c Zie 10c. 

i ^ Grontmij 
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d Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordt 

aangetast var» de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 

onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

biz, 108MER) 

ó ZielOd. 

12 A.L.W. Visser 

Es weg 16 

3771 PKBarneveld 

a Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis

sing kan worden genomen over het MER 

zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

a Zie 10a. 12 A.L.W. Visser 

Es weg 16 

3771 PKBarneveld 

b Vfaagtzichafdemilieueffeaen vandit 

wegennet niet medebepalend zijn voor de 

doorgang van het project en of de conse

quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 

'doorgedrukt'. 

b Zie 10b. 

12 A.L.W. Visser 

Es weg 16 

3771 PKBarneveld 

c MER: De emissiefactoren voor 2010 zullen 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hien/an ontbreekt. 

c ZielOc. 

12 A.L.W. Visser 

Es weg 16 

3771 PKBarneveld 

d Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordt 

aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 

onzekeren mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER, (Zie 

bIz, 108MER) 

d ZielOd. 

13 J.W. Lokhorst 

Es weg 13 

3771 PKBarneveld 

^ Grontmij 

a Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis

sing kan worden genomen over het MER 

zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

a Zie 10a. 13 J.W. Lokhorst 

Es weg 13 

3771 PKBarneveld 

^ Grontmij 

b Vraagt zich af de milieueffecten van dit 
wegennet niet medebepalend zijn voor de 
doorgang van het project en of de conse
quenties voor het wegennet in een later 
stadium niet in de procedure worden 
'doorgedrukt'. 

b Zie 10b. 

13 J.W. Lokhorst 

Es weg 13 

3771 PKBarneveld 

^ Grontmij 

c MER: De emissiefactoren voor 2010 zullen 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hiervan ontbreekt. 

c ZielOc, 

99009748, rev.VS2 
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Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordt 

aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 

onïekef en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

bIz.lOBMER) 

d ZielOd, 

14 Mevr. Van Wingen 

Statkjnsweg 169 

3771 VGBarneveld 

a Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis-

. sing kan worden genomen over het MER 

zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

a Zie 10a. 

b Vraagtzichafde milieueffecten van dit 

. wegennet niet medebepalend zijn voor de 

doorgang van het project en of de conse

quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 

'doorgedrukt'.  

b Zie 10b. 

MER: De emissiefactoren voor 2010 zullen 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hiervan ontbreekt. 

d Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordt 

aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief be'invloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 

onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

blz-108MER) 

Nader onderzoek rnb.t. de belasting van 

het omringende wegennet moet worden 

meegenomen in het MER Harselaar-Zuid. 

c Zie 10c. 

d ZielOd. 

Belasting van omringende wegennet 
wordt meegenomen IndeTracéstudies. 

15 Dhr.C.G. Looijen 

Stationsweg 171 

3771 VGBarneveld 

Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis
sing kan worden genomen over het MER 
zonder dat oplossingen bekend zijn voor 
een omringend wegennet dat reeds over
belast is en in de toekomst nog zwaarder 
zal worden belast. 

a Zie 10a. 

Vraagt zich af de milieueffecten van dit 

wegennet niet medebepalend zijn voor de 

doorgang van het project en of de conse

quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 

'doorqedrukf. 

b ZielOfa. 

MER: De emissiefaaoren voor 2010 zullen 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hiervan ontbreekt. 

c Zie 10c. 
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d Nader onderzoek m.b.t. de belasting van d Zie 14e. 

het omringende wegennet moet worden 

meegenomen in het MER Harselaar-Zuid. 

e Uit het MER blijkt ddt het leefmilieu wordt e ZielOd. 

. aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 

onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

blz.I08MER) blz.I08MER) 

16 De Lange & Bosch a BIz. 71 MER: Er wordt rekening gehouden a Een eventueel faciliteitencentrum is alleen 
Bedrijfshuisvesting met de realisatie van een collectief parkeer aan de orde indien genoemd centrum op 

Middelaarseweg 9 terrein dat eventueel wordt uitgebreid tot Harselaar-West niet door (kan) gaan. De 

3871 KR Hoevela een volledig facilüertencentrum. Voor Har- passage wordt derhalve niet geschrapt. 

ken selaar-West is een faciliteitencentrum ge

pland, waarvoor reeds een PvA en een PvE 

is opgesteld. Het is tegenstrijdig dat er in 

dit stadium van planontwikkeling rekening 

wordt gehouden met een soortgelijk plan 

op Harselaar-Zuid en provinciale subsidies 

komen hierdoor wellicht in gevaar. Verzoek 

om passage te schrappen uit het MER. 

17 Gresnigt6van a MER negeert de varkenshouderij van me\T. a Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Kippersluis Bos en andere agrarische bedrijven in 
Agro Advocaten plangebied. Gevolgen voor de bedrijven 

Postbus 2024 worden niet behandeld. Agrarische aspec
7420 AA Deventer ten moeten worden meeqewoqen. 7420 AA Deventer 

b Bedrijf van mevr. Bos is niet te zien op kaar b Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Namens: ten en bijlagen, met name bij alternatief 
Mevr. Bos 

Plaggenweg 11 
Central Green. Mevr. Bos 

Plaggenweg 11 c Bij ontwikkeling bedrijventerrein Is ontslui c De ontsluiting vanaf de Plaggenweg is 
3774 RN Kootwij- t ing constant een groot probleem geweest nader punt van onderwerp in de Tracéstu-
kerbroek en zou een rondweg worden gerealiseerd. 

[}e rondweg zou goed bereikbaar zijn voor 

mevr. Bos en het niet realiseren van een 

dergelijke rondweg is onacceptabel. 

dies. kerbroek 

d Er worden vraagtekens geplaatst bij de d Er is uitgebreid ingegaan op de water

waterhuishouding. Mevr. Bos vreest voor huishouding en -beheersing. Alle be

wateroverlast in omliggend gebied. De schreven alternatieven zijn besproken met 

waterhuishouding Is voor alle drie alterna het waterschap en voldoen mimschoots 

tieven niet goed uitgewerkt. Zonder een aan de eisen die worden gesteld. 

behoorlijke waterhuishou

ding/waterbeheersing kan geen sprake zijn 
van Harselaar-Zuid. De aanwezigheid van 

de vuilstort dient te worden betrokken bij 

de beschouwingen. 

e Indruk wordt gewekt dat de aansluiting op e RWS heeft wel voorwaardelijk ingestemd. 

de A l , achter woning en bedrijf van Plag Voonvaarden zijn dat aansluiting regio

genweg 11 langs, vaststaan. RWS heeft naal karakter krijgt en planologisch gere

echter nog niet voorwaardelijk ingestemd geld wordt. Hier wordt thans aan gewerkt. 

meteen aansluiting op de A l {brief d.d. 29 

mei 2002). 
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Bijlage 4 MER:Ter hoogte wan Plaggenweg 

11 is 50 tot 55 dB(A) te verwachten bij in

tensiteit van 3500 mv/etm. De ervaring 

leert dat bij aanleg van de rondweg de 

intensiteit toe zal nemen op de Plaggen

weg. Hiermee moet rekening worden ge

houden. 

f Indien duidelijk sprake is van toename van 

intensiteiten {dit moet nog blijken), dan 

wordt rekening gehouden met de ge-

luirfsgevolgen. 

Bijlage 4 MER: Geluid onderzoek naar de 

exacte geluidbelasting op de gevel van 

betreffende woningen moet worden uitge

voerd. Verzoek om onderzoek uit te voeren 

op meerde tijdstippen en werkdagen 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

aan- en afvoer richting de vuilstort, zodat 

een representatief beeld ontstaat. 

g Ten behoeve van het bestemmingsplan 

. wordt een geluidsonderzoek uitgevoerd 

waatmee met dergelijke zaken rekening 

wordt gehouden. 

18 Bosch Betonindu-

slrie BV 

Postbus 173 

3770ADBarneveld 

Uit Startnotitie (blï. 4) blijkt dat de Harse-

laar Driehoek zal worden meegenomen in 

het plangebied van het MER. Als antwoord 

op inspraakreaaies wordt opgemerkt dat 

de Driehoek een bedrijfsbestemming zal 

krijgen en zal worden meegenomen in hei 

MER. Ook heeft Bosch Beton een overeen

komst met gemeente Barneveld (d.d. 21 

augustus 2001, art. 7) waarin staat dat MER 

ingaat op milieueffecten van Harselaar-

Zuid inclusief de driehoek. Bij de opstelling 

van het MER had de Driehoek meegeno

men moeten worden. Motivering waarom 

Driehoek niet is meegenomen op biz. 89 en 

90 is volstrekt ontoereikend. 

BIz. 89 en 90 MER: Bevat enkele onjuisthe

den. Ter plaatse kan geen sprake zijn van 

een zichtlocatie voor kantoren, er zijn geen 

openbaar vervoervoorz leningen. Boven

dien is een groot gedeelte van de locatie 

langs de A l gereserveerd voor Bosch Be

ton. Van zichtlocaties kan geen sprake zijn: 

uitzicht op vuilslort.  

Behoefte aan 42 hectare bedrijventerrein 

en op langere termijn nogmaals 30 hectare. 
Hier moet 8 hectare worden bijgeteld waar 
Bosch Beton zich zal vestigen. Harselaar-
Zuid biedt plaats aan 60 hectare waarmee 
het geen oplossing biedt voor de behoefte 
aan bedrijventerreinen.  

Vaststaat dat Bosch Beton zkh mag vesti

gen in de Driehoek. MER erkent dit echter 

vestiging van Bosch Beton via art. 19 of 

normale bestemmingsplanprocedure is 

niet danwei zeer moeilijk denkbaar zonder 

dat gebied in MER wordt betrokken. Er is 

geen reden om het gebied niet in het ge

heel te btrekken. 

b Voor een belangrijk deel zal toch sprake 

zijn van een zichtlocatie langs de A l , Na

dere concretisering dient nog plaats te 

vinden. 

c Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

d Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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Het is onbekend om welke rapporten het 

hier gaat. De versie waarin wordt inge-

gaari op de Driehoek is de enige Jui&te. 

Er zijn meerdere rappoiten van Grontmij in 

omloop. In (ie ene versie wordt op pagina 

10 een passage gewijd aan de Driehoek 

waarin staat dat Bosch Beton z<ch gaat 

vestigen langs de spoorlijn, dit moet zijn 

langs de snelweg. In een ander rapport is 

deze passage volledig weggelaten. Deze 

gang van zaken is onbegrijpelijk en vraagt 

om opheldering,  

f BIz. 14 MER: Onpraktisch en ongewenst 

. archeologisch onderzoek later uit te voeren 

voor de Driehoek. Archeologisch onder

zoek moet nu ook plaatsvinden vooi de 

Driehoek, 

f Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

g BIz. 23 MER; Uit het behoefteonderzoek 

blijkt uitdrukkelijk dat zonder de Driehoek 

te weinig terrein beschikbaar is. 

g Dit wordt inderdaad aangegeven, maar er 

kunnen ook kritische kanttekeningen 

worden geplaatst bij het uitgevoerde 

onderzoek. 

BIz. 24 MER: Realisatie van Harselaar-Zuid 
op korte termijn is niel mogelijk aangezien 
eerst de aantakking op de AI moet worden 
geregeld en hiervoor moeten nog procedu
res worden doorlopen. De Driehoek kan 
wel op korte termijn worden ontwikkeld 
aangezien Bosch Beton geen behoefte 
heeft aan een aantakking op de A l .  

h Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

BIz. 35 MER: De agrarische bedrijvigheid is 

grotendeels uit de Driehoek weg en wat 

over is, is zeker niet op grote schaal. Op

merkingen over de kenmerken van de 

Driehoek zijn tevens niet in overeenstem-

min gme lb l z .59^ 

i De tekst op pagina 35 heeft betrekking op 

het studiegebied in het algemeen. Pagina 

59 betreft een samenvatting meer toege

spitst op het plangebied voor Harselaar-

Zukl. 

j BIz, 69 MER: Uitgeefbaar gedeelte Harse

laar-Zuid is 60 heaare, dit is te weinig op 

basis van de behoefte. 

j Klopt, maar er zijn kanttekeningen ge

plaatst bij de behoefteraming. 

BIz. 129 MER: Mestcomposteerinstatlatie 
wordt niet gerealiseerd. Bosch Beton had 
op die plaats moeten worden genoemd. Er 
is een overeenkomst met Bosch Beton (zie 
ook Startnotitie). 

k Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

BIz. 113 MER: 116 dB(A) moet zijn 119 
dB{A). Op basis van 119 dB(A] is de geluid
contour berekend. 

I Klopt, maar om aan de voorwaarden voor 
geluid op de woningen te voldoen, moet 
geluidsemissie worden beperkt. 

19 Bewonersvereni-
ging 'De Steen
kamp' 

De Steenkamp 132 
3781 VWVoonhui-
2en 

BIz. 23 05: Efficënte verkaveling, afgestemd 

op de eisen en behoefte van verschillende 
toekomstige bedrijven urt de regio is in 
strijd met de partiële herziening van het 
Streekplan Gelderland (d.d. 2S januari 2000, 
blz.8/9). 

a Als'regio'worctt hier bedoeld "het buiten

gebied van de gemeente Barneveld'. 

Woordkeuze zal worden aangepast. 

Stelling uit reactie a. is tevens strijdig met 

het doel van de uitbreiding Harselaar-Zuid 

(biz. 8 MER). Aantakking op de A l zal het 

bedrijventerrein interessant maken voor 

bedrijven uit de randstad. Gevreesd moet 

worden dat dit de grondprijs dermate zal 

opdrijven dat het voor de doelgroep onbe

taalbaar worcft om zich hier te vestigen. 

b Zie 19a. 
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In het MER ontbreekt een onderbouwing 

waarom 1/3 netto, ongeveer 20 hectare. 

van Harselaar-Zuid bestemd moet worden 

voor de milieucategorieën 4 en 5. De locale 

behoefte aan deze belastende bedrijvig

heid wordt niet in het MER aangegeven. 

Ook wordt geen inzicht gegeven in de 

mogelijke vestiging van bedrijven uit de 

agro-sector (mestverwerkingsbed rijf). Dit is 

in strijd met de richtlijnen.  

Maximaal 1/3 wordt bestemd voor deze 

categorieën. Al naar gelang het aanbod, 

kan dit dus ook minder zijn. Omdat er niet 

direct inzicht is in het type bedrijven dat 

zich mogelijk vestigt op Harselaar-Zuid is 

hier niet verder op ingegaan. 

De Driehoek wordt in het MER onvoldoen

de behandeld en wijkt daarmee ten on

rechte af van het advies van de Cie-m.e.r.. 

Een betonelementenfabriek mag zich hier 

vestigen en het bestemmingsplan bepaalt 

de mogelijkheden van gebruik waardoor 

het logischer zou zijn de Driehoek wel op te 

nemen in het MER. 

d Dit wordt in het planologische vervolg

traject meegenomen. 

De hardheid van de voorwaarden en de 

status van de stukken moeten in het MER 

worden opgenomen, conform Richtlijnen. 

Hier is in het MER niet aan voldaan. Het 

ontwerp Structuurvisie gemeente Barne-

veld 2015 verkeert nog maar in de fase van 

beantwoording van de ingebrachte bederv 

klngen.  
f MER schenkt geen aandacht aan de relatie 

met een aangekondigde art. 19 procedure 

voor activiteiten op de aangrenzende af-

valverwerkingslocatie.  

g Erbestaanonvoldoendezekerhedenover 
de doortrekking A30 naar de A28, aanleg 
aansluiting A l , oostelijke omlegging 
Voorthuizen en de oostelijke verbindings-
wcg Barneveld. 

Richtlijnen schrijven voor een variant zon

der aansluiting op de A l , met verbetering 

van de bestaande ontsluitingsstructuur, te 

onderzoeken. Dit advies wordt zonder 

onderbouwing genegeerd. 

MER schenkt geen aandacht aan het aantal 
arbeidsplaatsen per hectare en de selectie
criteria voor de uitgifte van grond. Is van 
belang omdat aan Barneveld beperkte 
functie is toegekend die een relatie met de 
directe omgeving moet hebben (part. herz. 
Streekplan).  

Juridisch gezien bestaan er weinig moge

lijkheden om aan in de Richtlijnen ge

noemde acceptatie- en seleaiectlteria 

inhoud en vorm te geven. Er wordt gewe

zen op wel bestaande mogelijkheden om 

planologisch in deze leemte te voorzien, 

waardoor prijsopdrijvende belangstelling 

uit de regio kan worden geweerd. 

e In bijlage 1 is voldoende ingegaan op het 

beleidskader en de voorwaarden die hier

uit voortkomen. 

f Dit is niet van toepassing omdat afvalver

werking reeds in separate MER behandeld 

Is. 

g Zie ook reaaie 8c en 9b. 

h De onderbouwing hiervoor is gegeven in 

hoofdstuk 4 op pagina 78. 

i Hier wordt in het bestemmingsplan nader 

aandacht aan gegeven. 

j Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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Esvelderbeek is aangewezen als gewenste 

verbindingszone voof natte natuur met een 

breedte van 250 meter. De optimalisatie 

van Central Green leidt ertoe dat de ver

bindingszone wordt teruggebracht naar 20 

meter. Dit is in strijd met de Richtlijnen. 

Door de Driehoek niet uit te sluiten als 

zoekruimte kan aan de Esvelderbeek een 

royalere zone worden toegekend en is het 

MMA milieuvriendelijker dan nu het geval 

is. 

Cie-m.e.r. brengt advies uit. Gemeente 

stelt de Richtlijnen vast. In de vastgestelde 

Richtlijnen is ten aanzien van de ecologi

sche verbindingszone van de Esvelder

beek afgeweken van de 250 meter. In de 

Richtlijnen is uitgegaan van 20 meter 

omdat dit beter aansluit bij de ideeën van 

het waterschap over deze verbindingszo

ne. 

I. Aanleg van Hars el aar-Zuid met bijbeho

rende infrastructuur heeft een negatieve 

invloed op het Schaffelaarse bos. De ver

bindingsweg van Harselaar naar Wesselse-

weg zal een barrière vormen voor de eco

logische verbinding van het bos met CVN. 

GS van Gelderland wil de open ruimte aan

sluitend op landgoed Schaffelaar in stand 

houden. 

I Hief wordt in een aparte procedure voor 

de oostelijke verbindingsweg Barneveld 

op ingegaan. 

m BIz. 20 OS: Streekplankaart is onjuist. Besluit 

tot opname in het Streekplan van het hier 

weergegeven tracé van de oostelijke om

legging van de N303 bij Voorthuizen is 

door de Raad van State vernietigd (24 au-

gustus 20O0)- 

m Dit zal worden gecorrigeerd. 

De plangreris van de figuren in de figuren-

bijlage van het MER wijkt af van de 

plangrens zoals die in de OS wordt weer

gegeven (kaarten MER geven de Driehoek 

en de ruimte benodigd voor infrastructuur 

weer; deze elementen zijn niet opgenomen 

in de OS). 

n De OS gaat alleen over Harsela ar-Zuid, dus 

deze scheiding klopt. 

De medewerking van RWS aan de nieuwe 

aantakkingvandeAl is verbonden aan de 

aanleg van de Noord-Zuid verbinding van 

regionale betekenis (wegen ten noorden 

enzuldenvandeAl) . Het milieu van de 

gebieden ten oosten van Voorthuizen en 

Barneveld o.a. Wilbrinkbos en Schaffelaarse 

bos, zal hierdoor sterk beïnvloed worden 

en de milieueffecten van deze ingrepen ten 

behoeve van de uitbreiding van Harselaar-

Zuid ontbreken in het MER. 

o Deze effecten komen in aparte procedures 

aan de orde. 

De afsluiting van de verbinding van de 

Zelderseweg met het snelwegen net Is een 

harde voorwaarde voor de medewerking 

van RWS t.a.v. de aansluiting op de A1. Dit 

heeft gevolgen voor het gebied tussen 

Terschuur en Voorthuizen en deze effecten 

ontbreken in het MER. 

p Z ie l9o. 

De verkeersdruk op de Baron van Na geil-

straat wordt in het MER als argument ge

bruikt om de aansluiting op de A l te recht

vaardigen. Dit is echter door de gelijktijdige 

door RWS vereiste afsluiting van de Zelder-

seweg geen oplossing. Deze afsluiting zal 

juist extra verkeer op de Baron van Nagell-

straat vnoorZciken (zie bl2.109 MER). 
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r Naar mogelijkheden tot verbetering van de r Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
doorstroming op de A l loopt inmiddels 

een studie. Hierdoor kan een beslissing , 
worden verwacht omtrent het eventueel 

verbreden van de Al en de 

(on)wenselijkheid van nieuwe aantakkin

gen ter bestrijding van congestievorming. 

Hiermee moet rekening worden gehouden. 

5 Er bestaat grote onzekerheid over de her- s Dit onderzoek is aanwezig en gehanteerd 
. komst, aard en bron van vervuiling op bij het opstellen van het MER. 

Harselaar-Zuid. Meervoudig ruimtegebruik 

door ondergronds en hoog bouwen en de 

noodzaak om grondwaterneutraal te bou

wen zullen grote milieueffecten veroorza

ken Kennis omtrent de al in het gebied 

aanwezige vervuiling moet van groot be

lang worden geacht voor een doelmatig 

MER. Een gedegen onderzoek hiernaar , 
door een onafhankelijk bureau wordt ge

zien als noodzaak. 

t In het MER worden geen recente gegevens t Hierover is overleg geweest met het wa

omtrent de waterkwaliteit en de kwaliteit terschap. De gehanteerde gegevens wa
van de waterbodem opgenomen hetgeen ren actueel genoeg. 

essentieel is voor een gedegen MER. 

u De al vele jaren geleden beloofde en in u Zie19s. 
2004 vereiste damwand rond de vuilstort 

laat nog steeds op zich wachten. De tijd en 

het uit vanuit de vuilstort lekkende perco-

laatwater maken actie dringend nodig. 

Over de locaties en de noocizakelijke sane

ring hiervan wordt in dit MER niets vermeld 

en het is onzeker dat de grond volstrekt 

schoon is. 

20 G, V. Hoef a Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis a ZielOa 

Es weg 15 sing kan worden genomen over het MER 
3771 PKBarneveld zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

3771 PKBarneveld 

b Vraagt ï ichaf of de milieueffecten van dit b Zie 10b 

. wegennet niet medebepalend zijn voor de 

doorgang van het project en of de conse
quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 

'doorgedrukt'. 

c MER: De emissiefactoren voor 2010 zullen c Zie 10c. 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hiervan ontbreekt. 

d Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordt d ZielOd. 

aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A38 zijn 

onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

bIz.lOSMER) 
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21 H. Reemst a Vraagt zich 3f hoe het kan dat een beslis a Zie 10a. 

Stationsweg 32 sing kan wotden genomen over het MER 

3773 VH Barneveld zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

3773 VH Barneveld 

b Vraagt zich af of de milieueffecten van dit b Zie 10b. 

wegennet niet medebepalend zijn voor de 

doorgang van het project en of de conse

quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 

'doorgedrukt'. 

c MER: Deemissiefaaoren voor 2010 zullen c ZielOc. 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hiervan ontbreekt. 

d Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordt d ZielOd. 

aangetast van de bewoners van de Stati
onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht
kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 

onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

biz. 108MER) 

22 Dhr. R.G. Heide- a Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis a Zie 10a. 
kamp sing kan worden genomen over het MER 
Stationsweg 72 zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

3771 VH Barneveld een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

3771 VH Barneveld 

b Vraagt zich af de milieueffecten van dit b Zie 10b. 

wegennet niet medebepalend zijn voor de 
doorgang van het project en of de conse

quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 

'doorgedrukt'. 

c MER: De emissiefactoren voor 2010 zullen c ZielOc. 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 
lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 
hiervan ontbreekt. 

d Nader onderzoek m.bt. de belasting van d Zie 14e. 

het omringende wegennet moet worden 

meegenomen in het kader van hel MER. 

e Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordt e ZielOd. 

aangetast van de bewoners van de Stati ^ 
onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 

onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

biz, 108MER) 
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f Ontlasting van de Stationsweg door via f Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

duct onder de spoorlijn met drempels en 

tunnel onder de spoorlijn door op de Oost-

venervi^eg, waardoor minder verkeer over 

de rondweg zal gaan. 

23 HAD. Nes a Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis a Zie 10a. 

Stationsweg 185 sing kan worden genomen over het MER 

3771 VGBarneveld zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

3771 VGBarneveld 

b Vraagt zich af de milieueffecten van dit b Zie 10b. 

wegennet niet medebepalend zijn voor de 

doorgang van het project en of de conse

quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 

'doorgedrukt'. 

c MER: De emissiefaaoren voor 2010 zullen c Zie 10c. 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hiervan ontbreekt. 

d Nader onderzoek m.b.t. de belasting van d Zie 14e, 

. het omringende wegennet moet worden 

meegenomen in het kader van het MER. 

e Utt het MER blijkt dat het leefmilieu wordt e ZielOd. 

. aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 
onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

biz. 108MER) 

24 Dhr. H. van Vek a Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis a Zie 1 Oa. 

thuizen sing kan worden genomen over het MER 

Stationsweg 147A zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

3771 VEBameveld een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

3771 VEBameveld 

b Vraagt zich af de milieueffecten van drt b Zie 10b. 

wegennet niet medebepalend l i jn voor de 
doorgang van het project en of de conse

quenties voor het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 
'doorgedrukt'. 

c MER: De emissiefactoren voor 2010 zullen c Zie 10c. 

. voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename yan de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hiervan ontbreekt. 
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Uit het MER blijkt dat hei leefmilieu wordt 

aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, slank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 

onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

biz. 10SMER) 

d ZielOd. 

25 Dhr. G. Reemst 

Stationsweg 36 

3771 VHBarneveld 

a Er moet voldoende afstand worden gehou

den van gevoelige objecten, dit is niet het 

geval i.v.m. de Esvelderbeek. 

De ecologische zone rond de Esvelder

beek wordt aanzienlijk groter dan wan-

Tieer Harselaar-Zuid niet zou worden gere

aliseerd. 

b Zit niet te wachten op stedelijk karakter van 

Harselaar-Zuid. Wat zijn de gevolgen voor 

de Kinderzone van de boerderij en stallen? 

Bestaande hjnderzones buiten het plan

gebied blijven gehandhaafd, conform 

bestemmingsplanbuitengebied.  

Vraagt zich afhoe bet kan dat een beslis
sing kan worden genomen over het MER 
zonder dat oplossingen bekend zijn voor 
een omringend wegennet dat reeds over
belast Is en in de toekomst nog ïwaarder 
zal worden belast. 

c Zie 1 Oa. 

Vraagt zich afdemilieueffeaen van dit 

wegennet niet medebepalend zijn voor de 

doorgang van het project en of de conse

quenties voof het wegennet in een later 

stadium niet in de procedure worden 

'doorgedrukt'.  

d Zie 10b. 

MER: De e miss lef actoren voor 2010 zullen 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouwing 

hiervan ontbreekt. 

e Zie 10c. 

Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordt 

aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en A30-A28 zijn 

onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

bIz. 108MER) 

f ZielOd. 

26 T, Boogaard 
Es weg 9 

3771 PKBarneveld 

Vraagt zich af hoe het kan dat een beslis

sing kan worden genomen over het MER 

zonder dat oplossingen bekend zijn voor 

een omringend wegennet dat reeds over

belast is en in de toekomst nog zwaarder 

zal worden belast. 

a Zie 10a. 

Vraagt zich af de milieueffecten van dit 
wegennet niet medebepalend zijn voor de 
doorgang van hel project en of de conse
quenties voor het wegennet in een later 
stadium niet in de procedure worden 
'doorgedrukt'. 

b Zie 10b. 
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MER: De emissiefactoren voor 2010 zullen 

voor ondermeer de Stationsweg aanzienlijk 

lager zijn ondanks een toename van de 

verkeersintensiteiten. De onderbouvt'ing 

hiervan ontbreekt. 

C Zie 10c, 

Uit het MER blijkt dat het leefmilieu wordt 

aangetast van de bewoners van de Stati

onsweg en de passanten. Door toename 

van de verkeersintensiteit wordt verkeers

onveiligheid, geluidhinder, stank en lucht

kwaliteit negatief beïnvloed. Genoemde 

oplossingen zoals OOV en AÏ0-A28 zijn 

onzeker en mogen niet worden meegeno

men bij de beoordeling van het MER. (Zie 

biz. 108MER) 

d ZielOd. 

27 Hendrix UTD 

Postbus 1 

5830 MA Boxmeer 

Namens: 

R, en B. Hooijer 

Wencopperweg 26 

en 28 

3771 PPBarneveld 

Met de inspraakreactie tegen de startnoti

tie is niets gedaan en een actievere opstel

ling van de gemeente is vereist bij een 

dergelijk milieu/ruimte conflict. Het zonder 

enige vorm van overleg reeds bij voorbaat 

op slot zetten van een veehouderij is zon

der meer te betitelen als onbehoorlijk be

stuur. 

a Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Op de inrichting rust een milieuvergunning 

die staat voor 735 m.v.e. Geplande bedrij

venterrein valt binnen de milieuhJndercir-

kel die behoort bij categorie NI (120 meter 

afstand t.o.v. veehouderij). Momenteel kan 

de veehouderij uitgebreid worden in m.v.e, 

en het aantal m.v.e. kan door toepassing 

van Groen La belstal systemen uitgebreid 

worden in dieren. Hiermee ontslaat een 

inbreuk op de bestaande rechten en ont

wikkelingsmogelijkheden van de veehou-

derij.  

BIz. 25 MER: Bedrijven van alle cat. kunnen 

zich vestigen waarvan ook bedrijven met 

een hinderzone van 1500 meter of meer. 

Hiermee worden de bedrijfswoning en de 

aanwezige dieren blootgesteld aan een 

onaanvaardbaar h in derniveau. 

Door voorbij te gaan aan nul-, locatie- en 
uitvoeringsalternatieven wijken de alterna
tieven onvoldoende van elkaar af. Het MER 
maakt geen goede vergelijking waarmee 
het MER niet voldoet aan de Wel milieube
heer. 

De 5' Nota RD is als basis genomen, deze 

nota staat echter nog ter discussie. Het is te 

prematuur op deze nota vooruit te lopen. 

BIz. 96en 97 MER gaat slecht summier in op 

de effecten voor flora en fauna en er kan 

niet worden vastgesteld of met het MMA 

wel aan de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt 

voldaan. 

c Bedrijven tot maximaal categorie 5, licht
ste subcategorie (hinderzone max, 500 
meter) mogen zich vestigen op Harselaar-

Zuid. 

d Er zijn verschillende uitvoeringsalternatie
ven beschreven, waardoor naar de mening 
van de gemeente een goede afwe
ging/vergelijking mogelijk is. 

e Deze nota is thans richtinggevend en 

daarom als basis genomen. 

f Er wordt aan de Vogel- en Habitatrichtlij-

nen voldaan. Er treden geen negatieve 

effecten op ten aanzien van beschermde 

soorten of gebieden. 
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28 J.T. Bijkerk 

Kapwreg 16 

377-1 RDKootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten vdn de Wencopperwcg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Dit is nog nader onderwerp van studie. 28 J.T. Bijkerk 

Kapwreg 16 

377-1 RDKootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheidvanpanden/percelenvan 

. ondergetekende wordt geschaad. 
b Indien van toepassing, zijn hiervoor de 

. gebruikelijkeregelinqen. 

28 J.T. Bijkerk 

Kapwreg 16 

377-1 RDKootwij-

kerbroek 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorïiene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervcx>r 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voof om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28b. 

28 J.T. Bijkerk 

Kapwreg 16 

377-1 RDKootwij-

kerbroek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie 28b. 

28 J.T. Bijkerk 

Kapwreg 16 

377-1 RDKootwij-

kerbroek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperwcg te voorzien van slagbornen). 

e In het vervolgtraject worden de oplos

singsmogelijkheden bekeken. 

29 H. Lobbe 

Kapweg 12 

3774RDKootwij ' 

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

. hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 29 H. Lobbe 

Kapweg 12 

3774RDKootwij ' 

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 

29 H. Lobbe 

Kapweg 12 

3774RDKootwij ' 

kerbroek 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim In te 

dienen. 

c Zie 28c. 

29 H. Lobbe 

Kapweg 12 

3774RDKootwij ' 

kerbroek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde-

. ring van onroerend goed. 

d Zie2Sd. 

29 H. Lobbe 

Kapweg 12 

3774RDKootwij ' 

kerbroek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencoppeiweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

30 E.v.d. Hudding 

KapM^eg 1 

i77A RC Kootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

ror>dweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 
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b Bereikbaarheid van panden/petcelen van 

. ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b, 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c., 

d Benadrukt de mogelijke wa arde ver minde-

. ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

31 Rietdekkersbedrijf 

Gert Diosi 

Plaggen weg 2 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 31 Rietdekkersbedrijf 

Gert Diosi 

Plaggen weg 2 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 

31 Rietdekkersbedrijf 

Gert Diosi 

Plaggen weg 2 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

finartciële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

31 Rietdekkersbedrijf 

Gert Diosi 

Plaggen weg 2 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie2Sd 

31 Rietdekkersbedrijf 

Gert Diosi 

Plaggen weg 2 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

. maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e, 

32 W.Bos 

Plaggenweg 17 
3774 RN Kootwij-
kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 
hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 
rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 
vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 
buurtschap in een geïsoleerde positie 
brengen. 

a Zie 28a. 32 W.Bos 

Plaggenweg 17 
3774 RN Kootwij-
kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekendewordtgeschaad. 

b Zie 28b, 
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c Het vetwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade ta\ ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het lecht voof om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie38d. 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

33 R. v.d. Berg 

Plaggen weg 6 

3774RNKootwij-

kerb'oek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

, hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 33 R. v.d. Berg 

Plaggen weg 6 

3774RNKootwij-

kerb'oek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

. onderqetekendewordtgeschaad. 

b Zie 28b. 

33 R. v.d. Berg 

Plaggen weg 6 

3774RNKootwij-

kerb'oek 

c Hetverwachtingspatroondaiondergete-

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

33 R. v.d. Berg 

Plaggen weg 6 

3774RNKootwij-

kerb'oek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

33 R. v.d. Berg 

Plaggen weg 6 

3774RNKootwij-

kerb'oek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 
. maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun
nen krijgen om via de Wencopperweg 
bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen
copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

34 R. Fabrie 

Plaggenweg 10 

3774 RN KootWij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 34 R. Fabrie 

Plaggenweg 10 

3774 RN KootWij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b, 
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c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

. maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie2Se-

35 B. Stoffelsen 

Garde rbroekefweg 

68 

3774JGKootwij ' 

kef broek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 35 B. Stoffelsen 

Garde rbroekefweg 

68 

3774JGKootwij ' 

kef broek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 

35 B. Stoffelsen 

Garde rbroekefweg 

68 

3774JGKootwij ' 

kef broek 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

35 B. Stoffelsen 

Garde rbroekefweg 

68 

3774JGKootwij ' 

kef broek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

35 B. Stoffelsen 

Garde rbroekefweg 

68 

3774JGKootwij ' 

kef broek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

36 A. van Beek 

Plag gen weg 25 

3774RNKootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 36 A. van Beek 

Plag gen weg 25 

3774RNKootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 
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c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde-

. ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

37 E. Lagerweij 

Plag gen weg 4 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

. hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 37 E. Lagerweij 

Plag gen weg 4 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekendewordtgeschaad. 

b Zie 28b. 

37 E. Lagerweij 

Plag gen weg 4 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

c Hetverwachtingspatroondatondergete-

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

37 E. Lagerweij 

Plag gen weg 4 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

d Benadrukt de mogelijke waardevermlnde-

ringvanonroerend goed. 

d Zie2ed. 

37 E. Lagerweij 

Plag gen weg 4 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 
maken van een uitzondering voor omwo
nenden die een vergunning zouden kun
nen krijgen om via de Wencopperweg 
bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen
copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

38 Vervallen 

39 J. Vermeer 

Kapweg 6 

3774 RD Kootwij-

kefbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 39 J. Vermeer 

Kapweg 6 

3774 RD Kootwij-

kefbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 
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Inspreker Inhoud inspraakreactie Reactie gemeente 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in Ie 

dienen. 

c Zie 28c, 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend qoed. 

d Zie28d. 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

40 G. Rozen daal 

PlaggenwegSl 

3774 RN Kootwjj-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

tondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 40 G. Rozen daal 

PlaggenwegSl 

3774 RN Kootwjj-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

, ondergetekendewordtgeschaad. 

b Zie 28b. 

40 G. Rozen daal 

PlaggenwegSl 

3774 RN Kootwjj-

kerbroek 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

40 G. Rozen daal 

PlaggenwegSl 

3774 RN Kootwjj-

kerbroek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie2Sd. 

40 G. Rozen daal 

PlaggenwegSl 

3774 RN Kootwjj-

kerbroek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 
maken vaneen uitzondering voor omwo
nenden die een vergunning zouden kun
nen krijgen om via de Wencopperweg 
bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen
copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

41 Fam. P. Jongbloed 
Plaggen weg 8 

3774RNKootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg lot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 41 Fam. P. Jongbloed 
Plaggen weg 8 

3774RNKootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

. ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 
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Inspreker Inhoud inspraakreactie Reactie gemeente 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontslaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c 2ie2&c. 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde-

. rinq van onroerend goed. 

d Zie28d. 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

42 K. Bos-Schut 
Plaggenweg 11 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 42 K. Bos-Schut 
Plaggenweg 11 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van pan den/pet cel en van 

. onderqetekendewordtqeschaad. 

b Zie 28b. 

42 K. Bos-Schut 
Plaggenweg 11 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

C Het verwachtingspatroon dat ondergete-

. kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c, 

42 K. Bos-Schut 
Plaggenweg 11 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

42 K. Bos-Schut 
Plaggenweg 11 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

. maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel Is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

43 H. Drost 

Plaggenweg 21 

3774RNkootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 
hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 
rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 
vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 
buurtschap in een geïsoleerde positie 
brengen. 

a Zie 28a. 43 H. Drost 

Plaggenweg 21 

3774RNkootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 
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Inspreker Inhoud in spraak reactie Reactie gemeente 

C Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende momenteen financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

44 J.Arends 

Kapweg 14 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

. hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hete 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 44 J.Arends 

Kapweg 14 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 

44 J.Arends 

Kapweg 14 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete-

. kende had van wonen en werken op ztjn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

44 J.Arends 

Kapweg 14 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde-

. ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

44 J.Arends 

Kapweg 14 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 

. maken vaneen uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

45 H. Brink 

Kapweg 2 

3774 RO Kootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 45 H. Brink 

Kapweg 2 

3774 RO Kootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 
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Inspreker Inhoud inspraakreactie Reactie gemeente 

t Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar-

doof mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

e Oplossing vcwr bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e, 

46 F. BlankespooT 

Kapweg 14/1 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 46 F. BlankespooT 

Kapweg 14/1 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

. ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 

46 F. BlankespooT 

Kapweg 14/1 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

46 F. BlankespooT 

Kapweg 14/1 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde

ring van onroerend goed. 

d Zie28d, 

46 F. BlankespooT 

Kapweg 14/1 

3774 RD Kootwij-

kerbroek 

e Oplossing vooi bovenstaande punten is het 

maken van een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e, 

47 H. Rozendaal 

Plaggen weg 33 

3774RNKootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 
hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 
rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 
vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 
buurtschap in een geïsoleerde positie 
brengen. 

a Zie 28a, 47 H. Rozendaal 

Plaggen weg 33 

3774RNKootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 
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inspreker inhoud inspraakreactie Reactie gemeente 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c. 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde-

. ring van onroerend qoed. 

d Zie28d. 

e Oplossing voot bovenstaande punten is het 

maken Vèn een uitzondering voor omwo

nenden die een vergunning zouden kun

nen krijgen om via de Wencopperweg 

bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen

copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 

48 D. van Beek 

Plaggenweg 12 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

a Het afsluiten van de Wencopperweg vanaf 

hoek Plaggenweg tot de nieuw te bouwen 

rondweg voor doorgaand gemotoriseerd 

vervoer zal percelen aan Kapweg en hele 

buurtschap in een geïsoleerde positie 

brengen. 

a Zie 28a. 48 D. van Beek 

Plaggenweg 12 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

b Bereikbaarheid van panden/percelen van 

. ondergetekende wordt geschaad. 

b Zie 28b. 

48 D. van Beek 

Plaggenweg 12 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

c Het verwachtingspatroon dat ondergete

kende had van wonen en werken op zijn 

locatie worden negatief doorbroken waar

door mogelijk niet te voorziene mentale en 

financiële schade zal ontstaan. Hiervoor 

worden betreffende overheden aansprake

lijk gehouden en ondergetekende behoudt 

zich het recht voor om op het daartoe ge-

eigende moment een financiële claim in te 

dienen. 

c Zie 28c, 

48 D. van Beek 

Plaggenweg 12 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

d Benadrukt de mogelijke waardeverminde-
. ring van onroerend goed. 

d Zie28d. 

48 D. van Beek 

Plaggenweg 12 

3774 RN Kootwij-

kerbroek 

e Oplossing voor bovenstaande punten is het 
maken van een uitzondering voor omwo
nenden die een vergunning zouden kun
nen krijgen om via de Wencopperweg 
bereikbaar te blijven (voorstel is de Wen
copperweg te voorzien van slagbomen). 

e Zie 28e. 
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Bijlage 2 

Procedures m.e.r. en bestemmingsplan 



m-e.r.-pnuvilure bestemminKNplin 

riT mijnen initiulkfnenHT 
bevoegd Ki-/.a% 

anderen iniliatierm'nier 
bevoegd Kt'/aji 

anderen (erinjjiien 

opstellen 
startnotitie 

bekendmaking 
slarlnotilic 

4 

wk 

n 

9 weken 

13 weken 
(+niax8 wknj 

4 weken 

5 weken 

vaststellen 
richtlijnen 

opstellen 
MLR 

aanvaardiin 
Ml-R 

bekendma
king Ml ik 

'•^T-^'l'~t--

inspiank 

j - ' - ^ ^ - - ^ ' — ' -
toetainp-

advii'-- I 'riiLT 

evaluatie 
programma 

evaluatie 
milieu

gevolgen 

programma van 
eisen m 

verzamelen 
basisinformatie 

,-:m^ 

*-!̂ :. 

:» ^^: 

opstellen voor
ontwerp 

jTestemmini;.splan_ 

aanvaarding 
voor- on 1 wem 

bekendmaking 
voorontwerp plan 

overleg art. 10 Üro 

opstellen ont-
werp-

\.iststellen be
stemmingsplan 

6 maanden 

6 weken 
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Bijlage 3 

Akoestisch onderzoek Harselaar 



Locaties meetpunten akoestisch onderzoek 

Ten noorden en ten westen van bedrijventerrein Harselaar liggen de rijkswegen 
AI respectievelijk A30, In deze gebieden wordt het achtergrondgcluidsniveau 
bij de woningen bepaald worden door de rijkswegen. Derhalve zijn in overleg 
met de gemeente Bameveld alleen meetlocaties ten zuiden en ten oosten van het 
(toekomstige) bedrijventerrein gekozen. In figuur B3.1 is de ligging van het be
drijventerrein en de directe omgeving weergegeven, inclusief de vier bewuste 
meetlocaties. 

Locatie 1: Buitenhuisweg 
Meetlocatie 1 ligt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Harselaar-
West, ten westen van de woning aan de Buitenhuisweg 8 tegenover het be
drijf Ematra dat is gevestigd op bedrijventerrein Harselaar. De bodem 
rondom het meetpunt is akoestisch zacht (gras en los zand). 

Locatie 2: Binnenveldweg 
Meetlocatie 2 ligt eveneens ten zuiden van het beslaande bedrijventerrein 
Harselaar-West, ten oosten van de woning aan de Binnenveldweg 8. De 
bodem rondom het meetpunt is akoestisch zacht (gras en los zand). 

Locatie 3: Hoornweg 
Meetlocatie 3 ligt ten zuiden van de toekomstige uitbreiding Harselaar-
Zuid, ten zuiden van de woning aan de I loomweg 23. langs de in- en uitrit 
van de woning. De bodem rondom het meetpunt is akoestisch zacht (gras, 
maïsvelden en los zand). 

Locatie 4: Plaggenweg 
Meetlocatie 4 ligt ten oosten van (de afvalbergen van) het afvalverwer
kingsbedrijf Vink BV, ten westen van de woningen aan de Plaggenweg 8 en 
10. De bodem rondom het meetpunt is akoestisch zacht (gras en los zand). 
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Figuur B3.1 Overzlciit meetlocaties metingen achtergrondgeluid 

Bron: Sdwomkrbeek en Partners Advies BV, september 2001. Bijlage 2 
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Figuur B3.2 Celuidscontouren Harselaar 

i • ' < ' 

Bron: Siiioonderbeek en Partners Advies BV, september 2001, Tekening 3 
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Bijlage 4 

Beleidskader 



Interiiuliunaal beleid 

Algemeen ruimtelijk bekid 
Volgens IK'I 1 'cnhuy, van Miiaslrkhi is de taak van de Europese Unie om onder 
meer een vrije markt binnen Europa te bevorderen. Het economisch en ruimte-
hjk beleid is gericht op de ontwikkehng van de Europese Unie met inachtne
ming van het milieu. 

Het vertirug van Malla, dal in 1992 is ondertekend door de Europese ministers 
van ciihuur, is opgesteld om de zorg voor het archeologisch erfgoed in Europn 
te reguleren. De ministers hebben /ich door ondertekening verphchl de gemaak
te afspraken in hel verdrag na te komen. 

Natuur en landschap 
De EU-Vogelrichllijnen de EU-l!abitalrichtlijn zijn de belangrijkste instru
menten op het gebied van natuurbescherming in het kader van de Europese 
Unie, De uit 1979daterende EU-Vogelriiiil/ijn verphchl de EU-lidstaten om alle 
natuurlijk in het wild voorkomende vogelsoorten op liel Europese grondgebied 
inclusief hun leefgebieden te beschermen. Vooreen aantal vogelsoorten zijn 
bepaalde maatregelen voorgesteld, zoals het instellen van beschermingszones. 
In Nederland zijn per maart 2000 79 gebieden aangewezen als speciale bescher
mingszone. 

I)e EV-HdhiuilricluIijn heeft tot doel, op het grondgebied van de EU-lidstaten 
te zorgen voor hel instandhouden van de natuurlijkeen halfnaluurlijke habilats 
en van de wilde tlora en fauna. Voor een aantal soorten zijn de habilats als be
dreigd aangemerkt. Voor deze habilats en een aantal in algemene /in aangewe
zen habitat hebben de lidstaten zich verplicht tot liet nemen van bijzondere be
schermende maalregelen. De lidstaten dienen hiertoe gebieden aan te wijzen, 
welke beschermd dienen te worden. Per 1 januari 1997 heeft Nederland 27 te 
beschermen gebieden aangemeld. 

De beschermingszones die onder de Vogel- en Habitatrichtlijn worden inge
steld, gaan deel uitmaken van een coherent ecologisch netwerk, genaamd "Na
tura 2000'. Dit is in feite de Europese dimensie van de ecologische hoofdstruc
tuur (EHS). De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat zij de Natuurbe-
schermingwet ziel als het implementatiekader voor beide richtlijnen. Dit bete
kent dal de bepalingen van de richtlijnen voor de beschermingszones moeten 
worden meegenomen in de formele besluitvormingsprocedures (bestemmings
plannen, vergunningen), 

Kclalie met uitbreiding bedrijvenlerrein 
In het kader van bovengenoemde richtlijnen zijn geen beschcrmingsgebieden in 
of nabij het plangebied. De voorgenomen activiteit zal in lijn met de Europese 
richtlijnen en het Verdrag van Maastricht worden uitgevoerd. 
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Nationaal beleid 

Al)>i'nicen ruiinli'lijk hcleid 
De'' Vijfde Nold in'cr i/t' Rumilclijke Onkiüng geeft hel rijksbeleid weer voor de 
loekomstige inrichling van Nederland. Alle bebouwde gebieden in Nederland 
dienen Ie worden voor/ien van een rode contour. Bedoeling is dat binnen de 
rode contouren de functies wonen en werken zich kunnen ontwikkelen. Buiten 
de contouren is eigenlijk geen vestiging van bedrijven en voorzieningen toege
staan, 
Het oude locatiebelcid voor bedrijven en voorzieningen (ABC-beleid) en liet 
loeatiebeleid voor Perifere en Grootschalige Detailhandelsvesliging 
(l'[)V/tiDV-beleid) zijn in de Vijfde Nota vervangen door een integraa/htcatie-
be/eid\'ooT bedrijven en voorzieningen. Dit integrale k>caticbeleid geldt /owet 
binnen als buiten stedelijke netwerken en het heeft een brede doelstelling: een 
zodanige vestiging van bedrijven en voorzieningen dat een optimale bijdrage 
wordt geleverd aan de vcrsieiking en vihiliieii van de stedelijke netwerken en de 
steden en dorpen. 

De ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen moet conform de Vijfde Nota 
nadrukkelijk gepaard gaan met de opgave om binnenstedelijke terreinen Ie her
structureren. Voorkomen moet worden dat de huidige daling van het areaal 
bedrijfsruimien binnen de steden door/et. Vaak zijn juist ïn de steden niullimo-
daal ontsloten bedrijfsterreinen aanwe/ig, die kunnen worden veranderd in con
tra met moderne logistieke aciivilciten. Nieuwe bedrijven die grote risico's met 
zich meebrengen dienen op een veilige afstand van kwetsbare bestemmingen te 
worden gesitueerd. Daarnaast wil de overheid de ontwikkeling tegengaan, 
waarbij restruimie langs infrastructuur wordt opgevuld met bedrijven, waar
door er rommelzones ontstaan. 

De nota Milieu en Economie beoogt een perspectief te schetsen voor een duur
zame economische ontwikkeling. Voor de drie onderscheiden maatschappelijke 
velden (industrie en diensten / landbouw en landelijk gebied / verkeer, vervoer 
en infrastructuur) is deze duurzame economische ontwikkeling uitgewerkt en 
worden concrete perspectieven en acties voorgesteld. Voor het veld industrie en 
diensten zijn daartoe vijf zogenaamde 'boegbeelden' opgesteld, te weten strate
gisch bedrijfsmanagement, benchmarking, technologie, duurzame bedrijventer
reinen en ondergronds c.q. innovatief bouwen. 

De nota Ruimte voor Regio 's richt zich op het streven naar een zo groot moge
lijke bijdrage van alle Nederlandse regio's aan de ontwikkeling van werkgele
genheid en welvaart. Dit moet worden gerealiseerd door een optimale aanslui
ting op de ruimtelijk economische sirucluur van Noordwest Europa en een 
goede ruimlelijke inpassing van economische activiteiten. De ruimtelijke ac
commodatie van bedrijvigheid moet verzekeren dat nu en op termijn aan de 
kwalitatieve/kwantitatieve behoefte aan bedrijfsruimte wordt voldaan. 

De Reconsirucliewet concentratiegebieden is per 1 april 2002 in werking getre
den. Deze concentratiegebieden kenmerken zich door de aanwezigheid van veel 
(intensieve) veehouderij en ook door veel natuur en waardevolle landschappen. 
Doel van hel reconstructieplan is om de kwaliteit van water, natuur, milieu en 
landschap te verbeteren. Daarnaast gaal het ook om het verbeteren van de eco
nomische omstandigheden en de leefbaarheid, zoals het bieden van perspectief 
aan landbouwbedrijven. Met verplicht de provincie om binnen 9 maanden een 
reconstructieplan samen Ie stellen onder verantwoordelijkheid van een recon-
strucliecommissie. Het provinciaal bestuur van Gelderland heeft een drietal 
reconsiructiegebieden aangewezen waarvoor reconstructiecommissies zijn inge-

* Uilgfgaan wordt liat de strekking van het beleid ïn de Vijfde Nota overgenomen wordt in 
de in januari 2ü04 vast te sletlen Nota Riiiniie. 
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steld. Het plangebied voor Harsehiar vah binnen het reconstructiegebied 'Cicf-
derse Vallei-Utrecht-Oost'. 

Milieu 
In het Nationiial Miliciihelcidsphin 3 wordt onder meer het begrip 'ontkoppe
ling' geïnlrocluceerd. 1 lieronder wordt verslaan het gelijktijdig verbeteren van 
welvaart (economische groei) en hel verminderen van de milieudruk. Naast de 
hiervoor noodzakelijke integratie van economie en milieu, wordt ook de sa
menhang tussen milieubeleid en ruimtelijk beleid verder uitgewerkt. Specifiek 
voorde industrie kunnen de laakstcllingen voorde uilstoot van NO,,C'0:en 
SO; in het jaar 2010. het stimuleren van de ontwikkeling van milieu besparende 
technologie en het versnellen van bodemsanering worden genoemd. 

Natuur en landschap 
Middels de Nota Landscluip wil de overheid de (verdere) aantasting van het 
landschap een halt toeroepen. Het landschapsbeleidsplan heeft als belangrijkste 
doel het bevorderen van de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van 
een kwalitatief hoogwaardig landschap, dat wil zeggen een landschap waar 
identiteit en duurzaamheid centraal staan. Identiteit en duurzaamheid zijn uit
gewerkt in drie criteria (de drie E's): het landschap moet zowel /:"sthetisch als 
icologisch waardevol zijn en het moet een duurzame basis vormen voor eco
nomisch grondgebruik. 

De hoofddoelstelling van het Naiuurheleulsphm is hel duurzaam in stand hou
den, ontwikkelen dan wel herstellen van natuurlijke en land.schappelijke waar
den. Actiepunten zijn het vergroten van het oppervlak aan natuurgebieden, het 
opheffen van versnippering en isolatie van natuurgebieden en hel voorkomen 
van aantasting van potenties voor natuurontwikkeling. Het natuurbeleid spitst 
zich toe op het tot stand brengen van de Ecologische Hoofdstructuur (FHS), 
een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. 

Het Slrucluursihema Groene Ruirnie (SGR) omvat het nationaal ruimtelijk 
beleid voor de land- en tuinbouw, natuur, landschap, recreatie en toerisme, 
bosbouw en visserij en de samenhang tussen deze sectoren. Als door een voor
genomen activiteit natuur- en landschapswaarden, bossen of onderdelen van de 
EHS verloren gaan of aangetast worden geldt het compensatiebeginsel. Dit 
beginsel houdt in dat ingrepen alleen toegestaan zijn indien er sprake is van 
zwaarwegend maatschappelijk belangen bij gebrek aan alternatieven. Natuur
gebied en/of landschapselementen van een vergelijkbare kwaliteit en oppervlak 
moet in voorkomende gevallen op alternatieve plaatsen worden teruggebracht. 

De Naluurbeschermingswet beoogt bescherming te bewerkstelligen van natuur
gebieden. De soortbescherming is opgenomen in de Flora en Faunawet, De 
belangrijkste bescherming van gebieden vindt plaats door deze aan te wijzen als 
beschermd natuurmonument. Een van de belangrijkste rechtsgevolgen van een 
aanwijzing is dat voor het verrichten van handelingen die schadelijk kunnen zijn 
voor het gebied een vergunning nodig is. 

De Flora en Faunawei regelt de bescherming van inheemse en uitheemse planten 
en dieren en de exploitatie daarvan. Doel is integratie tot stand te brengen van 
de bestaande wettelijke regelingen inzake bescherming van flora en fauna. Een 
van de hoofdlijnen van de wet is dat bepaalde plaatsen, zoals houtwallen, hout
singels, groepen bomen, poelen, groeven enzovoorts, aangewezen kunnen wor
den als beschermde leefomgeving. 
In de Cultuurnota 1997-2000 wordl gestreefd naar een volledige erkenning van 
het archeologisch belang in planologische besluitvormingsprocessen door ar
cheologie al vanaf hel begin bij de planvorming Ie betrekken. In het beleid van 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek wordt duurzaam 
behoud van het archeologisch bodemarchief nagestreefd. Waar dit niet mogelijk 
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is, wordt gestreefd naar de in het hodemarchief aanwezige informatie te docu
menteren door het uitvoeren van een opgraving. 

Waterhuishouding 
FX' I 'icnlc Ni'lii WalL'rJiuishoiuliiii^ beschrijft de hoofdlijnen van het rijksbeleid 
voor de waterhuishouding. I loofddoelslelling van hel beleid is 'het hebben en 
houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken 
van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duur/aam gebruik 
blijft gegarandeerd'. Voorde verschillende watersystemen, zoals stedelijk wa
terbeheer en deCirote Rivieren, is specifiek beleid ontwikkeld- Belangrijke ele
menten voor een meer duur/aam stedelijk waterbeheer zijn: afkoppelen van 
verhard oppervlak, vasthouden van water in de stad, het stadslandschap als 
waterlandschap en voorkomen van verspilling. De belangrijkste uitdaging voor 
de grote rivieren is integraal rivierbeheer: het handhaven van de veiligheid, ook 
bij maatgevende afvoeren, in combinatie met het behoud van LNC'-waarden, 
het bevorderen van de scheepvaarlfunctie en de ontwikkeling van nieuwe na
tuur. Verder wordt in de nota nadere aandacht geschonken aan thema's als 
terugdringen van verdroging, reductie van emissies van diffuse bronnen en wa
terbodemsanering. 

in het litisisrappon bij lu-l ailvies van de Commissie Waterbeheer 21' eeuw VJOTÓX 

centraal gesteld dat water niet alleen een bedreiging is, maar tevens kansen 
biedt. Waterbeheer beslaat daarom niet alleen uil hel voorkomen van onveilige 
situaties en overlast, maar ook uit het benutten van de mogelijkheden die water 
biedt vooreen kwalitatief hetere inrichting van Nederland, Kernbegrippen zijn: 
betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar. 
Een betrouwbaar waterbeheer biedt bescherming tegen hoog water en overlast, 
is robuust en flexibel. Om ongewenste afwenteling van aan- en afvoer van water 
te voorkomen ziel de Commissie waterbeheer 2\' eeuw iwee mogelijkheden, 
namelijk de stroomgebied benadering en het principe van ruimte voor water. 
Fen duurzaam waterbeheer wil zeggen dat de maatschappij zich bewust is van 
de betekenis van water en bereid is de prijs daarvoor te betalen. Een dergelijk 
waterbeheer kan de ontplooiingskansen van mensen en de rendemeiUcn van 
investeringen positief beïnvloeden. 
Herkenning en erkemun^ van de opgave voor een betrouwbaar en duurzaam 
waterbeleid vormt een absolute voorwaarde voor draagvlak voor aanpassing 
van het beleid, acceptatie van hogere kosten en de noodzakelijke verandering in 
de verdeling van de kosten. Zonder draagvlak geen beleid. 
Om veiligheid te creëren en schade door wateroverlast ofdroogte te voorkomen 
of te beperken, kiest de Commissie waterbeheer 21'eeuw voor een drietrapsstra-
tegie. Daarin zijn de elementen stroomgebiedbenadering, geen afwenteling en 
ruimte voor waler Ie herkennen: 
1. Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms al vasthouden in de bodem 

en in het oppervlaktewater; 
2. Zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs de waterlopen. 

Daarvoor moet ruimte worden gecreëerd; 
3. Pas wanneer 1 en 2 te weinig opleveren, water afvoeren naar elders of, als 

dat niet kan, het water opvangen in gebieden die gecontroleerd onder water 
gezet kunnen worden bij afvoeren die hoger zijn dan de maatgevende afvoe
ren. 

Verkeer en vervoer 
Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2(X)l-2020 is in sterke mate gericht op 
kwaliteitsverbetering. Er wordl gestreefd naar een goedlof>end verkeers- en 
vervoersysteem met minder nadelige gevolgen voor mens en milieu. 
Bereikbaarheid, veiligheid en kwahteit van de leefomgeving vormen de pijlers 
van het ivrWP. 
De voornaamste kenmerken van een goede bereikbaarheid zijn de snelheid van 
de verplaatsingen, de betrouwbaarheid en de toegankelijkheid. Verbetering van 
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bereikbaarheid leidt tot verbetering van sociale en economische mogelijkheden 
voor mensen, bedrijven en gebieden, en draagt bij aan vitaliteit van de steden. 
Hel NVVP handhaaft de doelstellingen van het SVV-il met belrekking tot 
veiligheid: Bevt)rdcring van een veilig verkeersgedrag, het gebruik van veilige 
vervoersmiddelen en een veilige ruimtelijke ordening moet leiden tot een 
'Duur/aam Veilig' verkeer. 

Voor de leefbaarheid kiest de overheid een strategie bestaande uit vier elemen
ten. Allereerst stelt de overheid müieugrenzen die niet overschreden mogen 
worden. Ten tweede koppelt de overheid kwaliteit van de leefomgeving aan het 
gedrag van mensen. Verder investeerl de overheid in de kwaliteit van de infra-
strucluur voor een optimale leefomgeving en er vindt investering in nieuwe 
technologie plaats. 

in het SVV-II is de hoofdinfrastructuur van Nederland weergegeven. De Al 
heeft hierbij een belangrijke functie als Nederlandse achterlandverbinding. De 
railverbinding bij Barneveld (Amersfoort - Apeldoorn) heefl de funelie 
hoofdlransporlas voor goederenvervoer. Het NVVP borduurt voort op het 
SVV-II. 

Rehitic met uitbreiding bedrijventerrein 
De Vine.\, Vinac. Startnota RO. de nota Ruimte voor Regio's en het NVVP 
geven aan dat de hoofd transportassen versterkt moeten worden en dat de inter
nationale potenties moeten worden benut. Volgens de nota Milieu en Fconomie 
en liet NMP dient de economische groei samen te gaan met een vermindering 
van de milieudruk. 
Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Harsetaar-Zuid moet rekening worden 
gehouden met een doelslelltng van de Vijfde Nola. De overheid wil de ontwik
keling tegengaan, waarbij restruimte langs infrastructuur wordt opgevuld met 
bedrijven, waardoor er rommelzones ontstaan. Voor Barneveld betekent dit dal 
een goede onderbouwing en een goede ontwikkeling van het gebied (met name 
de Harselaar-Driehoek) nood2akelijk zijn. 
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Proviliciaiil beleid 

Algemeen ruimli-lijk iR'Ieid 
Het Streekplan Gelderland geeft aan dat het voor de economische ontwikkeling 
en het verder versterken van do positie van Gelderland noodzakelijk is om hier
voor voldoende geschikte ruimte te hebben. De toenemende dynamiek in de 
markt resulteert onder meer in een veranderende vraag naar bedrijfslocaties. 
Het Streekplan geeft voor de ruimtelijke hoofdstructuur van Gelderland een 
perspectief verstedelijking, perspectief landelijk gebied en een toeristisch recrea
tief perspectief. Vooral voor woningbouw, bedrijventerreinontwikkeling en 
bijbehorende infrastructuur en voorzieningen geldt als uitgangspunt dat voor 
de regionale behoelle adequate nnlwikkelingsmogelijkheden worden geboden. 
De stedelijke uitleg /al geconcentreerd plaatsvinden, zo veel mogelijke in en 
aansluitend de bestaande stedelijke centra. Voor zover het kernen van de ruim
telijke economische hoofdstructuur betreft zijn de ontwikkelingsrichtingen voor 
wonen en werken op de Streekplankaart indicatief aangegeven. 
Het landelijk gebied is in het Streekplan in vier categorieën verdeeld. In lande
lijk gebied A en B is de natuur richtinggevend respectievelijk de belangrijkste 
functie. In landelijk gebied C en D is de landbouw de belangrijkste, respectieve
lijk de richtinggevende functie. 

Voor de rijksweg AI wordt aangegeven dal het gaat om een internationale ver
binding lussen de Randstad en Noord- en Noordoost-Europa. 

Milieu 
In het \filieiihelcid.\plan Gclderkiiid 1996-2000 staan de doelstellingen en hoofd
lijnen van het provinciale milieubeleid beschreven. Het milieubeleidsplan is 
richtinggevend voor besluiten van het provinciaal bestuur bij bijvoorbeeld de 
beoordeling van vergunningaanvragen, saneringsplannen, etc. 

Waterhuishouding 
In het lV(iierliuisiii)iHlini;.splan (jcldeihiiiilzijn op strategisch niveau en in hoofd
lijnen de walerhuishoudkundige doelstellingen geformuleerd voor het grond- en 
oppervlaktewater. In het plan gaat men nader in op het behoud van aanwezige 
natuurwaarden en ontwikkeling van ecologische verbindingszones {o.a. langs 
watergangen). I Iel plan geeft aan dat bij de inrichting van nieuw stedelijk ge
bied hier rekening mee dient te worden gehouden. Verder is gekozen voor een 
basisniveau met minimumeisen aan grond- en oppervlaktewater en de waterbo
dem voor de hele provincie. Daarnaast wil de provincie emissies van de veront
reinigingen naar grond- en oppervlaktewater terugdringen en verspreiding van 
verontreinigingen tegengaan. 

Relatie met uilbrciding bedrijventerrein 
In hel Streekplan Gelderland geldt ten aanzien van de ontwikkeling van bedrij
venterreinen en bijbehorende infrastructuur als uitgangspunt dat voor de regio
nale behoefte hiertoe de mogelijkheden worden geboden. 
Barneveld heeft een subregionale status voor de ontwikkeling van werkgelegen
heid en heeft zodoende mogelijkheden bij de ontwikkeling van Ilarselaar-Zuid. 
De AI, als internationale verbinding, vormt hierin een belangrijke pijler. 

In het Waterhuishoudingsplan zijn behoud van aanwezige natuurwaarden en de 
ontwikkeling van ecologische verbindingszones aan de orde, Voor Barneveld en 
bedrijventerrein I larsclaar-Zuid, gelegen tussen enerzijds de Vekiwe en ander
zijds de Utrechtse I ieuvelrug, houdt dit in dat de Esvelderbeek is aangewezen 
als (natte) ecologische verbmdingszone tussen beide natuurgebieden. 
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Regionaal en gemeentelijk beleid 

Algemeen ruimtelijk beleid 
In liet Pliiii van Aanpak Geklciwe Vallei wordt een vernieuwing van de ruimtelij
ke hoofdstructuur voorgestaan. In beginsel wordt gestreefd naar een zekere 
mate van ruimtelijke scheiding tussen landbouw en natuur. Naar aanleiding van 
het Plan van Aanpak Gelderse vallei hebben acht gemeenten, waaronder de 
gemeente Harncveld. afspraken gemaakt over afstemming van hun beslem-
mingsplanncn buitengebied. Deze afspraken zijn vastgelegd in hel Integraal 
basisplan Cielderse Vallei, dat als een belangrijke bouwsteen wordt beschouwd 
voorde actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 1983 van de ge
meente Barneveld. 

De Gebiedsainimissie Esvelderhcek heeft, op basis van het IMan van Aanpak 
Gelderse Vallei een meervoudige doelstelling voor het gebied rondom de Esvel-
derbeek. De ruimtehjke vernieuwing vindt plaats aan de hand van deelplannen. 
Zo is er onder andere een plan voor het opknappen van de F.svelderbeek tot 
ecologische verbindingszone. In de gebiedscommissic zijn concrete afspraken 
gemaakt over natuurdoeltypen, omvang van de ecologische verbindingszone en 
over de breedte van de Esvelderbeek. 

Het Bestemmingsplan Builen^ehied 2000 Gemeente Barneveld is de actualisatie 
van bovengenoemd bestemmingsplan. Dit ontwerp heeft een toetsend kader 
voor ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Barneveld. Ten einde 
de problemen in het buitengebied op te lossen wordt gestreefd naar een geïnte
greerd gebiedsgerichte beleidsaanpak. De doelstelling komi hieruit voort en is 
'I Iet op gang brengen van een proces van vernieuwing van de ruimtelijke struc
tuur in hel Valleigebied en het realiseren van een kwaliteitsverbetering van de 
ruimtelijke structuur in bel Centraal Veluws Natuurgebied'. 

Naast het afwegen en vormgeven van beleidsruimte voor bestaande functies, zal 
het bestemmingsplan ook richting moeten geven aan nieuwe ontwikkelingen. In 
het bestemmingsplan zijn opgenomen een llexibele regeling ten aanzien van 
bestaande functies en een regeling voor meer structurele ontwikkelingen in het 
buitengebied. Deze nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan het beleid voor 
de lange termijn. Dit beleid is in hoofdlijnen beschreven en vormt het toetsings
kader voor deze ontwikkelingen. 

I liertoe worden een drietal invalshoeken gehanteerd waarvoor de volgende 
zoneringen worden onderscheiden: 
• Een functionele zonering die aangeeft welke functie of gebruiksvorm in een 

bepaald gebied de prioriteit krijgt en in relatie daarmee welke andere ge-
bruiksvormcn binnen randvoorwaarden toelaatbaar zijn; 

• Een milieuzonering, gebaseerd op de door het rijk en de provincie in de mi
lieuplannen geformuleerde thema's, de grondslag voor de milieuzonering is 
tevens terug te vinden in de zonering uit het Plan van Aanpak Gelderse 
Vallei; 

• Een ruimtelijke zonering die de strategie aangeeft, in relatie met de toege
kende functie en de van daar uit te stellen eisen aan de gebruikswaarde, die 
gevolgd zal worden om de belevingswaarde van het landschap te optimali
seren. 

De bovenstaande zoneringen zijn niet los van elkaar te zien. 

Enkele beleidspunten uit het Ontwerp-bestemmingsplan voor de korte en lange 
termijn zijn: 
• Ontwikkeling van de Esvelderbeek tot natte ecologische verbindingszone. 

I Iet betreft het ontwikkelen van een schoon en meer natuurlijk beekmilieu 
en beekloop van de Esvelderbeek. Uitgangspunt bij het ontwikkelen is vrij-
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willigheid, waarbij onder andere door middel van hel gebruik van het in
strument kaveltuil grond voor inrichting beschikbaar gemaakt /al worden. 
In principe wordt een zo min mogelijk onderbroken zone van 10 meier aan 
weerszijden van de beek nagestreefd, waarvan 5 meier nat en 5 meter droog; 

• Voor beken geldt dat naast de waterloop, de bijbehorende oeverstrook 
wordt bestemd ten behoeve van naliiurducleinden en het onderlioud van de 
beek; 

• Bij de Esvelderbeek of delen daarvan kan de mogelijkheid worden geboden 
om bij de inrichting rekening te houden met diverse vormen van waterrecre
atie zoals hengelsport, kanoen, e,d.; 

• Hel water rond ilarselaaren Harselaar-Zuid heeft functie 3 toegekend ge
kregen en dal houdt ïn dat dit water is voor landbouw en natte natuur. 

Milieu 
Het MUk'iihelcidsplan 2001-2004 van de Gemeente Barneveld is ?owel een stra
tegisch als een uitvoeringsgericht plan. Het plan is inlern bindend en richtingge
vend voor het beleid van de gemeente. Het plan is niet alleen richtinggevend 
voor niilicu-activileilen van de gemeente, maar een toetssteen en leidraad voor 
hel gehele gemeentelijke beleid. De hoofddoelstelling is 'Het verbeteren van de 
leefkwaliteit in de gemeente Barneveld.' Dit houdt in dat in samenwerking mei 
burgers, bedrijven, etc. de leefbaarheid verbeterd moet worden, zowel in de ker
nen als het buitengebied, en dal er gewerkt moei worden aan een duurzame 
ontwikkeling van en binnen de gemeente. I let plan stelt enkele doelen voor hel 
grondgebied van de gemeente, waaronder: 

• I let streven naar een meer natuurlijk watersysteem; 
• Beperking van de groei van de vermijdbare automobiliteit; 
• Het vermijden van individueel risico (IR) en groepsrisico (CïR). 

Specifiek voor bedrijven zijn onder meer de volgende doelstellingen geformu
leerd: 
• Inspanningen worden gericht om een minimale milieubelasting van bedrij

ven te realiseren; 
• I let stimuleren van duurzame energiebronnen (wind. zon) op bedrijventer

reinen; 
• Hel streven naar economisch (zuinig) ruimtegebruik en samenwerking 

(grondstoffen, beheer, verkeer) op bedrijventerreinen; 
• I Iet duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte, waarmee een 

belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de belevingswaarde, leefbaarheid 
en duurzaamheid van de omgeving; 

• F.r is een totaal inzicht in de geluid(hinder)situatie; 
• YJ is een integraal geluidbeleid; 
• Hel aantal klachten per jaar moet afnemen ten opzichte van 1999; 
• Er is een lolaai inzicht in de geur(stank)situatie; 
• I Iel aantal geur(stank)klachlen moet in de planperiode mei 25% zijn afge

nomen ten opzichte van 1999. 

Waler 
Het waterschap Vallei & Eem heeft voor het stedelijk gebied een aantal kern
punten voor de komende beleidsperiode lol 2004 vastgelegd in hel Waierbe-
heersphm Vallei <$ Eem 2000-2004. Dit betreft: 
• Het waterschap wil dat gemeenten haar in een vroeg stadium belrekken bij 

de planontwikkeling voor nieuw stedelijk gebied. Het waterschap voert dan 
samen met de gemeente een onderzoek uit naar de waterhuishouding. Dit 
leidt tol een inrichtingsplan voor het watersysteem, waarvan de belangrijk
ste aspecten kunnen worden vastgelegd in hel bestemmingsplan. 

• Bij stedelijke uitbreidingen mag geen gemengd rioolstelsel worden aange
legd. 
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• Nieuw slcdclijk gebied wordt aangelegd met een (verbeterd) gescheiden 
stelsel, \v;iarbij verharde oppervlakken zoveel als vanuit kwaülciisoogpuni 
mogelijk is niet worden aangesloten op de riolering. Voorkeur bestaat voor 
infillralie van neerslagwatcr. 

Doelstellingen voor nieuw stedelijk gebied zijn: 
• Uitbreidingsplannen hebben een positieve of neutrale invloed op de water

huishouding in omliggende gebieden. 
• Het watersysteem binnen het stedelijk gebied moet ecologisch evenwichtig 

lunet ioneren. 
• Ten minste 50% van de oevers wordt op natuurvriendelijke wijze aangelegd. 
• Zoveel mogelijk verhard oppervlak wordt afgekoppeld. 

Er wordt gestreefd dat 30% van de natte Ecologische verbindingszones in het 
beheersgebied in 2004 zijn aangelegd. De Esvelderbeek is daarbij één van de 
beken die prioriteit krijgt. 

Het waterschap wil samen met gemeenten, waterleidingsmaatschappijen, pro
vincie, landbouworganisaties, industrie en andere actoren binnen waterketens. 
zoeken naar oplossingen om het watersysteem goed te laten functioneren. Wa
terstromen binnen hel beheersgebied moeten zo nuttig mogelijk worden ge
bruikt. Voor waterstromen die tot voorkort als afvalwater werden beschouwd, 
worden mogelijkheden gezocht om deze op een zinvolle manier in te «t ten in 
het watersysteem. 

De discussienota Kansen, keuzen en coalities, Watervisie voor Waterschap Va/lei 
t? I:fm. vormt een notitie met een visie voorde langetermijn. Het doe! is uilein
delijk te komen tol een robuust watersysteem voor het Gelderse Vallei en hem-
land. zoals gewenst door de Commissie Waterbeheer 2 P eeuw. 

Voor Harselaar staat het vasthouden van water in de haarvaten centraal. Het 
vasthouden van water geschiedt door maximale infiltratie en het vertragen van 
de afvoer. In de watergangen van hel waterschap wordt dit bereikt door het 
verondiepen en verbreden van de profielen, herstel van de meandering en het 
plaatsen van stuwen. Ook in de watergangen die buiten het beheer van het wa
terschap vallen dient zoveel mogelijk aandacht te worden geschonken aan hel 
vergroten van de infiltratie en het vasthouden en vertragen van het water. 
In stedelijk gebied is de visie gericht op het werken aan een duurzaam watersys
teem, het vergroten van de natuurwaarden en de recreatieve aantrekkelijkheid 
van stadswater. 

Natuur pn Uiiiüschiip 
In het Limitschapsheleidsplan Gemeente Barneveld worden argumenten vanuit de 
invalshoek van natuur en landschap aangedragen die bij de afweging van ver
schillende functies een rol kunnen spelen. Volgens het plan /al het landschap in 
de gemeente Barneveld een vorm moeten krijgen die bestaansmogelijkheden 
voor de landbouw biedt, aantrekkelijk is voor de recreatie en voorwaarden voor 
natuurbehoud en -ontwikkeling in zich draagt. De hoofdlijnen, die de gewenste 
landschappelijke ontwikkeling mogetijk maken, zijn: 
• Ontwikkeling van een landschappelijke hoofdstructuur; 
• Behoud en ontwikkeling van bestaande en nieuwe kleinschalige elementen 

en bossen; 
• Ontwikkeling van ecologische verbindingszones; 
" Instandhouding van beslaande natuurgebieden en mogelijke ontwikkeling 

van nieuwe natuurkernen. 

Bij de ontwikkeling van een landschappelijke hoofdstructuur wordt een onder
verdeling gemaakt naar een natte en droge hoofdstructuur. 
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Voor de natte hoofdstructuur wordt voorgesteld de bovenstroomse gebieden 
hydrologiseh goed te isoleren van de omgeving, zodat hier verdere natuuront
wikkeling kan plaalsvinden. De midden- en benedenlopen daarentegen kunnen 
verbindende elenienlen vormen lussen verschillende natuurgebieden. Beken 
door stedelijke gebieden moeten hierbij speciale aandacht krijgen. 
Meer speeillek voor I larselaar-Zuid houdt dit in dal de midden- en beneden
loop van de Barnevctdse Beek. de Modderbeek en de Esvelderbeek ontwikkeld 
kunnen worden lol ecologische verbindings/ones {tussen bosgebïeden bij Slroe 
en Kallenhroek: lussen landgoed Sehaffelaar en Kallenbroek); hierbij wordt 
gedacht een het aanbrengen van beplanting, aanleg van poelen en voorzienin
gen voor trekkende vissoorten: van verdere verstedehjkingsontwikkelingcn 
dient een /onc aan weerszijden van de Esvelderbeek gevrijwaard te blijven; hier 
verdient landschapsbouw extra aandacht. 

Voor de droge hool'dslructuur wordt een herstel van liel landschap ten oosten 
van Barncvold voorgestaan. Onderdelen van hel landschap die lange tijd een 
onveranderd bodemgebruik of ruimtelijke structuur hebben gekend moeten 
behouden worden, waarbij mcl name gedacht wordt aan landgoed Sehaffelaar. 
Een ander aspect van de droge hoofdstrucliiur kan gevormd worden door bos-
elementen op dekzandruggen, vegetaties in wegbermen en op spoorwegtaluds 
die het leefgebied voor verschillende diersoorten vergroten (onder meer bosvo-
gels). Tevens moeten barrières voor diersoorten opgeheven worden. Dit kan 
door de aanleg van bijvoorbeeld dassentunnels onder de rijksweg en de spoor
lijn Amersfoort - Apeldoorn. 

Enkele algemene maatregelen ten behoeve van de verschülende landschapsty-
pen zijn: 
• Beplantingen inrichting van de Esvelderbeek (inclusief brede strook grond) 

als ecologische verbindingszone; 
• Aandacht voor overgang bebouwd gebied naar buitengebied door onder 

meer een koppeling lussen de groenstructuur in de bebouwde kom en de 
beplanlingsstruetuiir van landgoed SchafTelaar: 

• Aanleg wegbeplanlingen (haaks op grens); 
• Aanleg erf- en kavelgrensbeplantingcn. 

Relatie mei uilbrcidinfi bedrijventerrein 
Het Bestenimingspliin Huiiengehieü 2000 Gemeente Barneveld heeft het doel een 
vernieuwingsproces op gang te brengen van de ruimtelijke structuur in het 
Valleigebied en hel realiseren van een kwalileilsverbelering van de ruimtelijke 
structuur in het Centraal Veluws Natuurgebied. Met behulp van een drietal 
zoneringen wordt getracht deze doelstelling te realiseren. Een functionele 
zonering voor de functie / hel gebruik, een milieuzonering voor de ihema's en 
een ruimtelijke zonering voor de strategie. 

Tn en mei het MiHcubcleidsphin 2001-2004 wordt gestreefd naar een verbetering 
van de lecIVwaliteit in de gemeente Barneveld. Leefbaarheid en duurzame 
ontwikkeling in en buiten de kernen van de gemeente Barneveld staat hierbij 
centraal. Ten aanzien van Harsclaar-Zuid houdt dit onder meer in het streven 
naar een natuurlijk watersysteem, hel vermijden van individueel risico en 
groepsrisico, het streven naar een minimale milieubelasting van bedrijven, 
realisatie van duurzame energiebronnen op bedrijventerreinen en economisch 
ruimtegebruik. 

• In hel LandscImp.sbeleidspUm Gemeenie Barneveld woróen vanuit de invals
hoek van natuur en landschap argumenten aangedragen die bij de afweging 
van verschillende functies een rol kunnen spelen. Voor Harselaar-Zuid 
houdt dit onder meer in de beplanting en inrichting van de Esvelderbeek als 
ecologische verbindingszone, aandacht voor de overgang tussen bebouwd 
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gebied en buitengebied en de aanleg van weg- en erf- en kavelgrcnsheplan-
(ingen. 

• In het werk van de Gebiedsvomnüssie Esveldcrheek zijn afspraken gemaakt 
omtrent de breedte van de Fsvciderbcck als ecologische verbindingszone. 
De breedte van de beek is. inclusief ecologische 2one, volgens deze afspra
ken circa 20 m 

In de Slructuurvisie Gemeente BanieveU 2015 wordl gesteld dat Harselaar-Zuid 
centraal slaat bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterrein. 
IX'ze locatie moet in ieder geval plaats gaan bieden aan de lokale behoefte aan 
bedrijfsruimte. Hfficient ruimtegebruik moet een criterium /.ijn bij de uitgifle 
van nieuwe bed rijfspercelen. 
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Bijlage 5 

Inrichtingsmodel ecologische hoofdstructuur 



I Iet beleid van de gemeente, het waterschap en de provincie is erop gericht de 
Esvclderbeek te ontwikkelen tot natte verbindingszones. De Esvelderbeek 
vormt een schakel in de ecologische infrastructuur en verbindt het ecologisch 
waardevolle Schafïelaarse Bos met de hoger gelegen gronden, 
inrichting dient te geschieden conTorm model 'Winde' (provincie Gelderland, 
natuurdoelenkaart). Herstel van stromende wateren staal ccniraal. De stapste
nen bieden plaats aan bijzondere watermilieus, paaiplaalsen. etc. In een /onc 
parallel aan de Esvelderbeek geeft de natuurdoelenkaart van de provincie stap
stenen voor amfibieën aan, gecombineerd met de ontwikkeling van een kruiden-
rand of/oom. Stapstenen voor amfibieën maken deel uit van het model "Kam-
salamander', dat beslaat uit een corridor met stapstenen met poelen essentieel 
en goed ontwikkelde water- en oevervegetatie met open ruimten en voldoende 
schuilmogclijkhedcn in de vorm van dood hout en dergelijke. 

Dit betekent dat de beek wordt ontwikkeld tot ecologische verbindingszone 
waarvan de na te streven natuurdoeltypen (Bal et a.. 1995) in onderstaand ka
der zijn weergegeven. 

Natuurdoeltypen primaire structuur Basisontwikkelingsalternatief 
De primaire groenstructuur wordt optimaal ingericht ten behoeve van de functies water 
en natuur. Een nadere uitwerking in natuurdoeltypen en doeisoorten volgens de provin
ciale systematiek en het 'Handboek Natuurdoeltypen' (Bal et al, 1995) geeft het volgende 
beeld: 

Langs de oevers en ter plekke van de laagten en poelen wordt gestreefd naar Rietmoe
ras/Natte ruigte (hz-3,3). Op de zandige gronden ontstaat onder natte omstandigheden, 
plaatselijk mogelijk vochtig grasland (hz-3.7) en Bossages met Elzen en Essen (hz-3.10). 
Glanshaverhooilanden (h2-3.6) kunnen ontstaan op de overgang naar hoger gelegen 
zandgrond. 

Amfibieen/replielen: Alpenwatersalamander, Kamsalamander, Rugstreeppad 
Libellen: Glassnijder. Groene glazenmaker; 
Vlinders: Bruin dikkopje, Bruine vuurvlinder, donker pimpernelblauwtje 
Vogels: Blauwborst, Slobeend, Geelgors, Kerkuil, Grutto 
Vleermuizen: Walervleermuis 
Zoogdieren: Waterspitsmuis 
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Bijlage 6 

Duurzaamheid op het bedrijventerrein 



Interne zonering en segmentering 

Segmenten en typen bedyijfsacliviteilen 
Vanuit het vastgesteld en vigerend provinciaal beleid heeft de gemeente Barne-
veld een subregionale functie voor bedrijvigheid. Het Streekplan geeft aan dat 
Harselaar-Zuid een werkfunctie krijgt, waarin wordt voorzien in de lokale be
hoefte, zoals zware industriële bedrijfsactiviteiten, transport en distributie en 
kleinschalige, gemengde bedrijvigheid. 

Indeling interne zonering 
Voor Harselaar-Zuid is een interne zonering opgesteld, waarbij rekening is ge
houden met de ligging van het terrein in zijn omgeving. Dit betekcnl dat bedrij
ven met een hogere milieiicategorie in principe zijn gesitueerd op een zo groot 
mogelijke afstand tot verstoringsgevoelige en hindergcvoehge functies. Bijvoor
beeld langs de Esvelderbeek in de zuidelijke zone wordt in relatie tot de hinder-
gevoelige landschappelijke en natuurlijke waarden plaats geboden aan klein
schalige, gemengde bedrijvigheid. Dit impliceert dat de zwaardere industrie met 
een hogere milieucategorie in de zone langs de spoorlijn een plaats dient te krij
gen. In figuur B.6.1 is de interne zonering voor Harselaar-Zuid weergegeven. 
Het plangebied kan in drie werkmilicus/ zones worden ingedeeld; 

A. de zone met zware bediijvigheid langs de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn; 
B. de bedrijven aan de centraal gelegen groen/blauwe ruimte; 
C. de representatieve zone langs de Rondweg Harse!aar-Zuid. 

Figuur B6. 7: interne zonering 

laj 200 Ko 

In onderstaande tabel is voor de gehanteerde typen bedrijvigheid de bijbeho
rende algemeen voorkomende en gehanteerde (indicatieve) hinderafstanden 
voor geur, stof, geluid en gevaar weergegeven. 
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Tabel B6.1 Typen bedrijvigheid en hinderafstanden (geur, stof, geluiden gevaar) 

Soort bedrijvigheid 
Mogelijke 

hinderafstand 

Representatieve/hoogwaardige bedrijvigheid 

(bedrijfitypemet catecjorie 1,2 of 3)  
O, 10, 30, 50 en lOOm 

Kleinschalige bedrijvigheid 

Ibedrijfstype met categorie 2 of 31 
30, SOenlOOm 

Trflnspott & distributie, groothandel, 

(bedrijfstype tnei categorie 2 of 3) 
30,50 en 100 m 

Zware industrie/bedrijvigheid 

(bedrijfsiype met categorie 3,4 of 5) 
50, 100, 200, 300, 500, 700 en 1.000 m 

De invulling en exacte positionering van de verschillende milieuhindercatego-
rieën op Harselaar-Zuid en meer specifiek de eventuele vestiging van artikel 2.4 
IVB bedrijven, is bij de effect beschrijving voor geluid in hoofdstuk 5 in kaart 
gebrauht. 

De zonering van hel bedrijventerrein zal in sterke mate worden gerelateerd aan 
de ligging len op/ichte van de volgende ruimtelijke elementen: 
• Spoorlijn Amersfooi-t-Apeidoorn; 
• Esvelderbeck; 
• VuilslorI; 
• Bebouwing aan de Stationsweg/Baron van Nagellstraat; 
• Rondweg Ilarselaar-Zuid. 

Aansluitend op de relatie tussen clustering van milieucategorieën en de ligging 
ten op/ichle van bepaalde ruimtelijke elementen, kan het bedrijventerrein grof
weg als volgt worden ingedeeld: 
• De zone centraal in het bedrijventerrein biedt plaats aan bedrijven uit mili

eucategorie 2 en 3; 
• In de noordelijke zone, die wordt ingesloten door de spoorlijn en de Vuil-

stort krijgen bedrijven uit een hoge milieucategorie (categorie 4 en 5) een 
plek. 

Bij bovenstaande beschrijving moet worden vermeld dat de stedenbouwkundige 
opzet van Hnrselaar-Zuid een interne llexibiliteit kent die, binnen de vastgestel
de milieurandvoorwaarden, het toelaat om verkavelingen aan te passen {bijv, in 
grootte) en daarmee geschikt te maken voor de opvang van andere segmenten. 

Duurzaamheid op kavelniveau 
Mogelijkheden voor duurzaamheid op kavelniveau 
Ook op kavelniveau kunnen maatregelen worden genomen om de duurzaam
heid van hel bedrijventerrein te vergroten. Hieronder worden er enkele ge
noemd : 
• Klexibel bouwen.' bedrijfsgebouwen zouden dermate flexibel moeten zijn, 

dat op het moment dat een bedrijf het terrein verlaat, het gebouw zonder al 
te veel aanpassingen door een ander bedrijf te gebruiken is. Ook kan in de 
bouwfase reeds een fundament voor een toekomstige, tweede bouwlaag 
worden neergelegd. Deze constructieve voorzieningen zorgen ervoor dat in 
de toekomst relatief eenvoudig een extra verdieping kan worden aangelegd. 

• Duurzaam bouwen.- duurzaam bouwen is gericht op zaken als energie- en 
grond si offenbespa ring bij individuele bedrijven en het gebruik maken van 
milieuvriendelijke bouwmaterialen. 

Zuinig en efïiciënt ruimtegebruik op het bedrijventerrein wordt op kavelniveau 
gestimuleerd door de volgende maatregelen: 
• Afstemmen van verschillende functies: concreet valt te denken aan combi

naties van parkeren/werken, openbaar vervoervoorzieningen voor bedrij-

6 Grontmij 99009748, rev.VS2 



ven, werkfuncties en -verkeer, maar ook het combineren van de functie wa
terberging en groenontwikkehng en ondergrondse infrastructuur langs we
gen en in groenstroken, 

• Aanhouden van strategische reserveruimte: de reserveruimte die doorgaans 
door bedrijven wordt aangehouden beperken dan wel een bepaalde eindig
heid in tijd meegeven. Ook kan worden gedacht aan het beschikbaar stellen 
van de reserveruimte aan meerdere, aangrenzende bedrijven. 

• Meerlagig bouwen: dit impliceert zowel in de hoogte als ondergronds bou
wen. 

De/e maatregelen stellen niet direct eisen aan de inrichling van het terrein. 

Wuler en groen op kavehüveau 
Op de bed rijfskavels zelf zal ook aanleg van groen worden gestimuleerd. Dit 
niet-open baar groen krijgl in de/e variant een meer naluurtechnischc inrichling 
en beheer. De te vestigen bedrijven kunnen op bepaalde velden worden ver
plicht om infiltratie van neerslag op de eigen bedrijfskavel te laten plaatsvinden, 
daarbij kan worden aangesloten met na tuurt echnische inrichting. Aangezien het 
daarbij om specifieke inrichlings- en beheereisen gaat. lijkt het beter om de in
richting en het beheer niet onder verantwoordelijkheid van de bclreJTende eige
naar Ic brengen, maar hiervoor een natuurbeherende organisatie of pa rkmana-
gementorganisatie aan Ie trekken. 

Collectieve VDorzk'uitigen 
De waardering van de bedrijfsomgeving is sterk afhankelijk van het aanbod van 
collectieve voorzieningen. Het aanbod draagt er mede loe bij dat er een werk-
milieu ontstaat dat zowel door de bedrijven als door hel personeel wordt ge
waardeerd. De bedrijven op hel bedrijventerrein maken gebruik van collectieve 
voorzieningen van verschillende aard. namelijk: 

• C"ollectieve inkoop en technische voorzieningen: het belreft voorzieningen 
zoals gezamenlijke inkoop van goederen, opslag, distributie, personenver
voer, de gezamenlijke inkoop en het gebruik van colleclievc nutsvoorzienin
gen en telematica. 

• Maatschappelijk commerciële voorzieningen: deze beslaan bijvoorbeeld uit 
een hotel met restaurant, vergader- en opleidingsfaciliteiten en kinderop
vang. 

• Parkvoorzieningen: het gaat hierbij om collectieve bestrijding/preventie van 
brand en andere calamiteiten, afvalmanagement, collectieve parkeer- en bc-
vciligingsvoorzieningen. een servicecenter, een brandstofverkooppunl en on
derhoud van wegen, groen, kabels en leidingen. 

Collectieve juridische voorwaarden.' op het bedrijventerrein is de wet- en regel
geving, vergunningsverlening en -organisatie aangepast en toepasbaar gemaakt 
voor het bedrijventerrein als geheel en voor de samenwerkende bedrijven. Het 
aanwezige basispakket aan voorzieningen wordt gefinancierd uil een fonds 
waar bedrijven op een of ander wijze een bijdrage aan leveren. 

ICT: 
Op een duurzaam bedrijventerrein wordt ingespeeld op de laatste ontwikkelin
gen in de ICT-sector. Bedrijven wordt een hoogwaardig aanbod van telcmatica-
, informatie- en communicatiediensten aangeboden. Conform hel duur/aam-
heidsstreven op het bedrijventerrein wordt deze ICT-infrastrucIuur zowel kwa-
litalief als kwantitatief opeen hoog niveau in stand gehouden dan wel opeen 
hoger niveau gebracht. Het systeem beantwoordt continu aan de actuele be
hoeften van het gevestigde bedrijfsleven. 

Economische netwerken 
Op het terrein wordt gestreefd naar een optimale afstemming van zowel hori
zontale relaties (bijvoorbeeld stollcringlopen) als verticale relaties (relaties bin
nen de productieketen c.q. van grondstof tot eindproduct) tussen bedrijven on
derling en/of kennisinstellingen zodat combinaties ontslaan die elkaar in eco-
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nomisch opzicht aanvullen. Nieuwe bedrijven zijn zowel in kennis en kunde als 
in functioneel op/icht complementair aan de reeds aanwezige {delen van) clus
ters. 

'Afilini' ncm'i'rkeii 
Bij licl benutten van 'milieu' netwerken gaat hel om oiulerlinge samenwerking 
op het gebied van restslolTen, energie en/of waler (extern) en sluiten van slolVe-
tens. Relaties lussen bedrijven hieromtrent kunnen plaatsvinden in de zin van 
integraal ketenbeheer, alsmede in de zin van industriële ecologie. 
Bij de inrichting van hel terrein kan rekening worden gehouden met infrastruc
turele voorzieningen, zoals een extra brede leidingstrouk langs de wegen zodat 
er indien nodig extra leidingen kunnen worden gelegd van het ene bedrijf naar 
hel andere. 

Daarnaast kan worden inge/el op hel gebruik van duurzame energiebronnen, 
het verhogen van de efficiency van energiebronnen en besparingen op de ener-
gievraag (bijv. isolatie, verlichting, compacte bouw etc.) 

Parkmanagemeiit riehl zich op het beheer van het bedrijventerrein en op het tol 
sland brengen van operationele samenwerking tussen gevestigde bedrijven. De 
meerwaarde van parkmanagemenl is primair het verlengen van de levenscyclus 
van het bedrijventerrein. 
Om parkmanagemenl duur/aam in te bedden en de algehele kwaliteit van het 
bedrijventerrein voor de lange lermijn Ie waarborgen, zijn de volgende aspecten 
van belang: 

Groru/iiilfiifh' 
Het specifieke concept van het duurzame bedrijventerrein vraagt om een andere 
benadering van de uitgifte van bedrijventerreinen, Aan de uitgifte kunnen 
strengere voorwaarden mei betrekking lot inrichting en beheer van de bedrijfs-
kavels worden gekoppeld, alsmede de verplichte deelname aan een vereniging 
van eigenaren (of andere juridische vorm, bijvoorbeeld stichting of coöperatie), 
waarin een aantal beheertaken kunnen worden ondergebracht. 

Juridische structuur 
Voor het te vestigen Parkmanagemenl za! een juridische structuur moeten wor
den uitgewerkt. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt in de ontwikkel-
fase en de beheerfase. Zowel in de ontwikkel- als beheerfase zijn meerdere vor
men van I'P.S denkbaar. Het ligt voor de hand de rol en het belang van de over
heid zodanig te organiseren dat er enige afstand ontslaat ten opzichte van de 
dagelijkse poliliek-besluurlijke handelingen. 

Exploifdlic (vtior-ieningeii. pr/markcting. verguttningets en ftiiaiici'èn} 
Met de vestiging van meerdere bedrijven zal het Parkmanagement zich gaan 
richten op de exploitatie van hel terrein. Deze zal allereerst gericht zijn op het 
tol stand brengen van collectieve voorzieningen en het organiseren van bedrij-
venclusters. 
Uitgangspunt voor het terrein is het gezamenlijk belang van de bedrijven en 
overheid. Dit uitgangspunt en profiel zal ook in de vergunningverlening, de 
promotie, acquisitie en marketing lol uiting dienen te komen. 
Een efficiënt en vakkundig beheer en onderhoud van de openbare ruimte is van 
belang voor de gevestigde bedrijven. Hel ligt voor de hand om dit bij het Park
managemenl onder te brengen. De overheid schept randvoorwaarden waarbin
nen uitvoering door het Parkmanagement kan plaatsvinden. 

Georganiseerd heilri/fsvervoer. vervoersrtionagement 
Een belangrijk aangrijpingspunt voor individuele ondernemers is het combine
ren van personen en vervoersstromen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor 
een andere organisatie van het transport en voor de overslag van goederen. 
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Goederen: 
• combineren van vrachten; 
• combineren van aan- en afvoer van producten; 

Personen: 
• gezamenlijk busvervoer van personeel (van-deur-tot-deur); 
• gezamenlijke coördinatie carpoolers; 
• gezamenlijke deelauto's, deelfielsen en decllaxi's. 

Vervoersmanagement wordt niet allijd als verplichte activiteit opgenomen van
wege een te klein draagvlak. De schaal van het bedrijventerrein bepaald ook de 
mogelijkheid voor personenvervoersmanagement. Bij kleinschalige bedrijven
terreinen, zoals Harselaar-Zuid, is hel meestal niet interessant. 

Duurzaam beheer 
Deze variant gaat uit van een vorm van parkmanagement op het bedrijventer
rein, Fen vorm van bcdrijventerreinmanagement wordt min of meer noodzake
lijk indien wordt geko/en voor bepaalde varianlcn voor de onderscheiden in-
richlingsbouwstenen. 

Het betreft met name: 
• Inicnsivering van het ruimtegebruik via bijvoorbeeld centrale parkeervoor

zieningen en het realiseren van bedrijfsverzamelgebouwen; 
• Naluurgericht grocnbcheer van de secundaire groenstructuur, dat zich mo

gelijk ook uitstrekt lol de onbebouwde delen van bed rijfskavels. 

Taken waarop het parkmanagement zich zou kunnen richten zijn: 
• De exploitatie van collectieve parkeervoorzieningen en bedrijfsverzamelge

bouwen; 
• Ik-heer openbare en private buitenruimte op het bedrijventerrein; 
• Beheer van de primaire groenstructuur van het bedrijventerrein; 
• Beheer en onderhoud van de voorzieningen van het watersysteem; 
• (Collectief) optimaal benutten van regenwater als proceswater; 
• Interfacefunctie lussen gevestigde bedrijven en overheden; 
• Iniliercn en uitvoeren van projecten gericht op operationele samenwerking 

uissL'n bedrijven (facilities en ulilitics); 
• Hel uitvoeren van taken die voortkomen uit een verplichte deelname aan een 

coöperatie of vereniging van eigenaren. Daarnaast valt te denken aan een 
additioneel takenpakket, waarin laken zijn opgenomen die vragen om speci
fiekere vormen van samenwerking. Bedrijven die dit aangaan, nemen hier
aan deel op basis van vrijwilligheid. I lierbij kan concreet gedacht worden 
aan collectief afvalmanagement, uitwis,seling van water of energie tussen be
drijven. 

Om parkmanagement daadwerkelijk tol uitvoering te brengen is een hierop 
afgestemde organisatie noodzakelijk. De hier gedefinieerde functie van bedrij
venterreinmanager gaal verder dan de rol van de gemeentelijke bedrijvencon-
tactfunctionaris. De parkmanager legt meer de aandacht bij hel probleemoplos
sende commerciële werk en nog meer werkt de parkmanager initië 
rend. De parkmanager functioneert als het ware als een ondernemer tussen on
dernemers. 

Faseritifi 
Hel bedrijventerrein wordt in fases ontwikkeld, al naar gelang de vraag van 
bedrijven naar uitgeefbaar terrein. Zo wrodt voorkomen dat er op een gegeven 
moment meer terrein is ontwikkeld dan ingevuld kan worden. Bij de start van 
de uitgifte wordt echter waarschijnlijk wel een inhaalslag gemaakt, omdat de 
afgelopen jaren zeer weinig uitgeefbaar terrein aanwezig was. \ larselaar-Zuid 
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wordt ontwikkeld vanaf de vuilstort en zal steeds verder naar het westen wor
den uitgegeven. De aansluiting op de Al (aangesloten op het noordelijke dee 
van de Rondweg Harselaar-Zuid) kan hierbij als primaire ontsluiting van het 
ontwikkelde deel worden benut. Van belang voor de verkeersontsluiting is dal 
de Rondweg Harselaar-Zuid en de ooslelijke verbindingsweg niiar de Wesselse-
weg zijn aangelegd voordat het gehele terrein wordt ontwikkeld. 
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Beslisbonm hcmelwaterafvoiT (ItOR-C) 
De heslishoom is opgesteld in opdracht van de provincie Gelderland, hel water
schap Veluwe, de gemeente Apeldoorn en NUON Water (Tauw, december 
1999). 

Nadrrr 
hcoordding 

zie kopje Infiltratie en afvoer naar oppervlaktewater 

Gebruik 

Vcijclaticdak 

Inliltrulic 

Afviier naar 
opp. waler 

Afvoer naar 
RWZI 
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In de beslisboom worden de volgende definities van de verharde oppervlakken 
gehanteerd: 
• Daken : zowel schuine als platte daken in zowel woongebieden als bedrij

venterreinen; 
• Wegen : de wegen met parkeerstroken. voetpaden en fietspaden; 
• Parkeerterreinen : zowel in woonwijken als ook parkeerterreinen bij kanto

ren en winkelcentra. 

Voor de behandeling van hemelwater is de volgende voorkeursvolgorde aange
houden: 
• gebruik van hemelwater; 
• hemelwater opvangen op een vegetatiedak; 
• infiltratie van hemelwater; 
• hemelwater afvoeren naar het oppervlaktewater; 
• hemelwater afvoeren naarde RWZI. 

Deze voorkeursvolgorde geldt als een richtlijn. Zo kan hiervan afgeweken wor
den om bijvoorbeeld hemelwater te infiltreren in plaats van te gebruiken met als 
reden kleinschaligheid van projecten of voeding van het grondwater. 

Infillralie en afvoer naar oppervlaktewater 
Uit het onderzoek "Fnecten van infiltratie in de bodem" volgt dal hemelwater 
dat van daken en wegoppcrvlakken afstroomt doorgaans de streefwaarden voor 
grondwater en oppervlaktewater overschrijdt. Door bij daken bronmaatregelen 
te Iretlen, door geen uitlogende/ verontreinigende materialen toe te passen, 
wordt ervan uitgegaan dat de kwaliteit van het afstromende regenwater in de 
orde van grootte vergelijkbaar is met neerslag, zodat het volgende kan worden 
gesteld: 

Soort verhard oppervlak Infiltratie Afvoernaar op per Infiltratie Afvoernaar 

vlaktewater zonder oppervlakte

zonder filter via filter' water 

filter via filter* 

Daken zonder verontreini Ja Ja Ja Ja 

gende materialen c.q. activi

teiten 
Daken met verontreinigende Nee Nee Ja Ja 

materialen c.q. activiteiten 
Wegen en parkeerterreinen Nee Nee Ja Ja 

*hi'l fillcr is een laag gruiui die beiioeld is om ile vernnlreiiiigingeri in hel regenwater af ie 

vangen. 

Om te voorkomen dat na verloop van tijd doorslag van verontreinigingen 
plaatsvindt dient de filtcrlaag periodiek vervangen te worden. 
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