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1 Inleiding 

In opdracht van Bureau Verkuylen heeft DPA Cauberg-Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de 
spuitzone van de boomkwekerij gelegen op de Kruisstraat 40 te Drongelen. Het betreft hier een 
fruitboomkwekerij waar peren worden geteeld. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is het planologisch mogelijk maken van twee woningen in de buurt Gansoyen 
te Drongelen. Voor dit gebied zijn nog geen huisnummers toegekend maar de woningen worden op de 
percelen 1501 en 1499 gerealiseerd. Ten noorden van het plangebied is een boomkwekerij gevestigd. Het 
eerstgenoemde perceel ligt binnen 50 meter van de grens van genoemde boomkwekerij. Het andere perceel 
ligt op grotere afstand.  
 
Voor de bestemmingsplanwijziging van de planlocatie moet worden aangetoond dat er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening volgens de Wet ruimtelijke ordening. Aangezien bij het kweken van bomen 
gebruik kan worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen wordt in dit onderzoek bekeken wat de 
spuitzone van de kwekerij betekent voor de beoogde ontwikkeling.  
 
2 Achtergrond spuitzones 

Bij het telen van gewassen in de open lucht kunnen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Deze 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen bij toepassing mogelijk verwaaien (vrijkomende drift). De door drift 
verspreide gewasbeschermingsmiddelen kunnen vervolgens een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. 
In Nederland zijn momenteel geen wettelijke bepalingen voor de minimale afstand tussen gronden, waarop 
gewassen in de open lucht worden geteeld, en nabij gelegen gevoelige functies. Plaatsen waar regelmatig 
en voor een groot deel van de dag mensen verblijven of samenkomen worden aangemerkt als gevoelige 
functies, bijvoorbeeld woningen met bijhorende tuinen. In de ruimtelijke ordeningspraktijk wordt in beginsel 
een richtafstand van 50 meter gehanteerd tussen een locatie waar gewasbeschermingsmiddelen op 
gewassen worden toegepast en een gevoelige functie. Afhankelijk van het soort teelt en de plaatselijke 
omstandigheden kan gemotiveerd afgeweken worden van de 50 meter en een kortere afstand mogelijk 
gemaakt worden. 
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In het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling, die ook van toepassing zijn bedrijfsmatig telen in open 
lucht zijn enkele artikelen opgenomen met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Navolgend worden de artikelen benoemd: 
 
Artikel 3.78a  
1. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land 

in de open lucht wordt een techniek gebruikt die een driftreductie bereikt van ten minste 75%, ten 
opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek.  

2. De driftreductie van de techniek, bedoeld in het eerste lid, wordt aangetoond volgens een bij ministeriële 
regeling aangewezen testmethode. 

 
Artikel 3.79 
2. Langs een oppervlaktewaterlichaam wordt een teeltvrije zone aangehouden. 
3. De teeltvrije zone wordt gemeten vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam en strekt zich, met 

uitzondering van de teelt van grasland, uit tot het hart van de buitenste planten van de te telen 
gewassen. 

 
Artikel 3.80 
3. De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten: 

a. ten minste 450 centimeter, of 
b. ten minste 300 centimeter, indien: 

1°.  een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van ten minste  
  90%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek,  
 of 
2°. een biologische productiemethode wordt toegepast. De toepassing van 
 driftreducerende maatregelen beogen niet alleen de bescherming van het  
 oppervlaktewater, maar zullen ook leiden tot vermindering van de (kans op)  
 blootstelling voor omwonenden en passanten van landbouwpercelen. 
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3 Plangebied 

3.1 Ligging plangebied 

De beide beoogde woningen zijn met rode vlakken in afbeelding 1 aangeduid. Beide percelen vallen binnen 
het plangebied van het Bestemmingplan Gansoijen 1 te Drongelen, d.d. 25 september 20121. De huidige 
bestemming “Tuin” zal op deze vlakken gewijzigd moeten worden naar de bestemming “Wonen”. De grens 
van de bestemming tuin binnen het meest noordelijke perceel (perceel 1501) ligt binnen 50 meter van de 
grens van de boomkwekerij.  
 
Afbeelding 1:  Locatie beoogde woningen op planologische ondergrond. 

 
 
3.2 Ligging kwekerij 

Ten noorden van het beoogde woningbouwperceel 1501, gelegen op het perceel 1204, bevindt zich een 
boomkwekerij. Op het perceel 1204 van de kweker worden thans peren gekweekt.  
 
Het perceel, dat door boomkwekerij Spuijbroek gebruikt wordt, valt binnen het plangebied van het 
Bestemmingplan Drongelen en heeft de bestemming “Agrarisch”. De voor “Agrarisch” aangewezen gronden 
zijn bestemd voor o.a. grondgebonden agrarische productie.  

                                                     
1 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0738.BP2001-VA01/t_NL.IMRO.0738.BP2001-VA01.pdf  
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Afbeelding 2:  Luchtfoto boomkwekerij Spuijbroek 

 
 
4 Kwalitatief onderzoek omvang spuitzone 

4.1 Waargenomen situatie 

Op 6 juni 2018 is door DPA Cauberg-Huygen een bezoek gebracht aan Boomkwekerij Spuijbroek en het 
beoogde woningbouwperceel. De boomkwekerij is in de aanwezigheid van de kweker bezocht. Tijdens de 
rondgang alsook aansluitend aan tafel is er met de kweker gesproken over de beoogde ontwikkeling op het 
beoogde woningbouwperceel en de bedrijfsactiviteiten van de kweker.  
 
Op het terrein worden perenbomen gekweekt. De aanwezige perenbomen hebben een hoogte van circa  
2,5 meter. De rijen perenbomen staan haaks op de zuidelijke perceelgrens. Er is een kweekvrije zone 
(zonder bomen) van circa 5 meter, bemeten tussen het hart van de stam van de laatste boom en het hart 
van de stam van de op het perceel van de kweker aanwezige windhaag. Volgens de kweker is de kweekvrije 
zone benodigd om met zijn voertuig (trekker) en aanhanger langs zijn fruitbomen te kunnen rijden en om de 
draai te kunnen maken vanuit de ruimte tussen twee rijen fruitbomen. De teeltvrije zone is te zien op 
afbeelding 3. 
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Afbeelding 3:  Foto teeltvrije zone kwekerij, genomen in westelijke richting 

 
 
De aanwezige windhaag op het perceel van de kweker betreft een elzenhaag met een hoogte van circa  
2,5 meter. Zuidelijk van de windhaag en tevens parallel daaraan is een sloot gelegen. Volgens de kweker 
vormt het midden van de sloot de perceelgrens. Uit de door DPA Cauberg-Huygen opgevraagde informatie 
van het Waterschap Rivierenland blijkt dat de sloot tussen de boomkwekerij en het bouwperceel een  
B-watergang betreft. De sloot met daarachter de aanwezige windhaag is weergegeven op afbeelding 4. 
 
Afbeelding 4:  Foto noordzijde perceel 1501, genomen in westelijke richting 

 
 



Ruimtelijke onderbouwing spuitzone Gansoyen Drongelen 04272-26177-02 
   25-06-2018 
 Pagina 6 

4.2 Afstand tussen boomkwekerij en de te bouwen woning 

De afstand tussen de noord grens van de woonbestemming (tuin) tot de grens van het perceel (halverwege 
sloot) bedraagt circa 15 meter. Vanwege verplichtingen uit het Activiteitenbesluit dient door de kweker een 
teeltvrije zone van 4,5 meter te worden gehanteerd, bemeten vanaf de insteek van de sloot aan de zijde van 
de kwekerij. Daarmee bedraagt de afstand tussen de stam van de eerste fruitboom en de grens van tuin 
circa 21 meter (uitgaande van 2 meter tussen de zuidelijke en noordelijke insteek van de sloot). 
 
Afbeelding 5:  Afstand tussen eerste fruitboom en grens tuin 
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4.3 Minimale aan te houden afstand tussen boomkwekerij en de te bouwen woning 

De in beginsel te hanteren richtafstand voor ruimtelijke scheiding tussen grens van de tuin en de meest 
nabije bomen bedraagt 50 meter. Op de bedrijfsmatige activiteiten op het kwekerijperceel is het 
Activiteitenbesluit van toepassing. De kweker is verplicht vanuit dit Activiteitenbesluit om zogenaamde 75% 
drift reducerende maatregelen toe te passen.  
 
De kweker heeft aangegeven meerdere gewasbeschermingsmiddelen voor de bomenkwekerij te gebruiken. 
Eén van de beschermingsmiddelen die wordt toegepast is Captan. Uit literatuur van praktijksituaties2 blijkt 
dat het middel Captan 80WG een gebruikelijk middel is in de fruitteelt.  
 
Vanwege de 75% reductieverplichting bij het gebruik van Captan mag worden uitgegaan van te hanteren 
ruimtelijke scheiding van 30 meter. Hierbij is uitgegaan van het onderzoek van Wageningen3 waarop 
kentallen voor toegestane afstand reducties zijn gebaseerd. In het voornoemde onderzoek is het 
gewasbeschermingsmiddel Captan als “worst case middel” beschouwd.  
 
Er kan dus met zekerheid worden gezegd dat er bij een afstand van 30 meter vanaf de laatste bomenrij het 
dermale blootstellingseindpunt niet wordt overschreden.  
 
In het referentieonderzoek van Wageningen was de windhaag 4 meter hoog en de fruitbomen 2,5 meter 
hoog. Bij een dergelijke situatie mag op basis van referentieonderzoek de benodigde ruimtelijke scheiding tot 
20 meter teruggebracht worden. De aanwezige windhaag is echter circa 2,5 meter hoog en daarmee niet 
hoger dan de fruitbomen.  Hoewel een zekere reductie is toe te kennen aan deze 2,5 meter hoge windhaag, 
kan dit niet zondermeer worden gekwantificeerd in een verkleining van de ruimtelijke scheiding.  
 
Een verdere gunstige omstandigheid die niet gekwantificeerd kan worden is dat het woningbouwperceel ten 
zuiden is gelegen van het kwekerijgedeelte. De overheersende windrichting in Nederland is (vanuit) 
zuidwest. Dit betekent dat eventuele drift in hoofdzaak in noordelijke richting over het kwekerijperceel zal 
worden meegevoerd.  

                                                     
2 Zie o.a. http://ro-online.robheer.nl en http://www.omgevingsjurist.nl  
3 J.C. van de Zande & M. Wenneker, “Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard 

bespuitingen”, Wageningen Universiteit, Plant Research International, 2014.  
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5 Conclusie 

De werkelijke afstand tussen de eerste bomenrij en de grens van de woonbestemming (tuin) bedraagt circa 
21 meter, en is daarmee kleiner dan de, op basis van de in paragraaf 4.3 benoemde te hanteren ruimtelijke 
scheiding van 30 meter.    
 
6 Aanbeveling voor het op te stellen bestemmingsplan 

Op basis van bovenstaand kwalitatief onderzoek omvang spuitzone kunnen de volgende maatregelen 
worden toegepast:  
 

1. Planologisch verankeren dat op het perceel van de kweker een windhaag aanwezig moet zijn met 
een effectieve hoogte van minimaal 4 meter. Daarmee mag de ruimtelijke scheiding worden 
teruggebracht naar 20 meter. Dat is minder dan de circa 21 meter werkelijke scheiding. Dit kan 
overigens niet zonder medewerking van de kweker worden geregeld.  
 

en/of: 
 

2. Planologisch verankeren dat op het perceel van de woning een windhaag aanwezig moet zijn met 
een effectieve hoogte van minimaal 4 meter. Daarmee mag de ruimtelijke scheiding worden 
teruggebracht naar 20 meter. Dat is minder dan de circa 21 meter werkelijke scheiding. 

 
en/of: 

 
3. Planologisch verankeren dat op het perceel van de woning een wintergroene windhaag aanwezig 

moet zijn met een effectieve hoogte van minimaal 4 meter. Daarmee mag de ruimtelijke scheiding 
worden teruggebracht naar 5 meter. Dat is ruim minder dan de circa 21 meter werkelijke scheiding. 
 

Bij een combinatie van 1 en 2 (twee niet wintergroene windhagen) waarbij enige tussenafstand is tussen 
beide hagen (5 meter) zal eveneens de ruimtelijke scheiding teruggebracht mogen worden naar 5 meter. Dat 
is ruim minder dan de circa 21 meter werkelijke scheiding. 
 
DPA Cauberg-Huygen B.V. 
 
 
 
 
 
ing. R.F.H. Schoonbrood 
Adviseur 


