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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Laagerfseweg 48 en 50 is een voormalige agrarische bedrijfslocatie aanwezig. Aan de Laagerfseweg 50 
werden de gebouwen gebruikt voor opslag en caravanstalling. Aan de Laagerfseweg 48 was sprake van een 
melkveehouderij. De eigenaar heeft het voornemen opgevat de percelen een nieuwe invulling te geven. Hij wil 
overgaan tot functieverandering waarbij de voormalige, agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, de woning 
met huisnummer 48 op een andere locatie wordt herbouwd en op de achterzijde van de percelen twee nieuwe 
woningen worden gerealiseerd. 

1.2  Ligging en begrenzing

De Laagerfseweg 48 en 50 zijn gelegen in het buitengebied van Woudenberg, enkele honderden meters ten 
zuiden van het bedrijventerrein ten oosten van de dorpskern. De percelen zijn kadastraal bekend als gemeente 
Woudenberg, sectie H, nummers 1255. Het plangebied wordt gevormd door de genoemde percelen.

Ligging in omgeving

1.3  Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied 2010, in combinatie met de reparatieherziening 
daarvan: bestemmingsplan Buitengebied 2013 (herziening). Het bestemmingsplan Buitengebied 2010 is 
vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2010. Het bestemmingsplan Buitengebied 2013 
(herziening) is vastgesteld op 27 juni 2013. Het plangebied heeft deels de bestemming Bedrijf en deels de 
bestemming Agrarisch.

Middels de bestemming Bedrijf wordt voorzien in een bedrijfsperceel. Op de bestemming rusten de 
functieaanduiding 'opslag' en 'caravanstalling'. Dit bepaald dat ter plaatse een opslagbedrijf en tevens een 
caravanstalling is toegestaan. Dat zij de enige, toegestane bedrijfstypen binnen de bestemming. Verder rust 
op het gehele bestemmingsvlak een bouwvlak. Binnen dat bouwvlak zijn in hoofdzaak een bedrijfswoning en 
maximaal 1000 m² aan bedrijfsgebouwen en overkappingen toegestaan. De maximale goot- en bouwhoogte 
voor die bouwwerken bedragen respectievelijk 4 en 5 meter. 

Met de bestemming 'Agrarisch' wordt in grondgebonden agrarische bedrijvigheid voorzien. Voor de gebouwen 
op het perceel is een bouwvlak aangegeven. Hiermee wordt in een agarisch bouwperceel voorzien. 
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Uitsnede plankaart

Het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (herziening) voorziet niet in het beschreven voornemen tot 
functieverandering. Het bestemmingsplan bevat wel wijzigingsbevoegdheden voor functieverandering. Ter 
plaatse van het agrarisch bouwperceel zijn die mogelijkheden toereikend om te voorzien in een nieuwe woning 
en de herbouw van de bestaande woning met huisnummer 48. Ook binnen de bedrijfsbestemming is 
functieverandering waarbij een nieuwe woning wordt geintroduceerd met een wijzigingsbevoegdheid mogelijk. 
Voor een nieuwe woning geldt echter in beide gevallen de voorwaarde dat 1000 m² aan gebouwen gesloopt 
moet worden. Bij het agrarische gedeelte wordt daaraan (ruimschoots) voldaan, bij het bedrijfsgedeelte (net) 
niet. Op het hele perceel is evenwel, in totaal meer dan 2000 m² aan te slopen bebouwing aanwezig. Het 
geldende bestemmingsplan kent echter geen mogelijkheden om de bebouwing binnen twee bestemmingen te 
salderen. Er is dan ook een nieuw bestemmingsplan nodig voor het planvoornemen. 

1.4  Leeswijzer

Deze onderbouwing vangt in hoofdstuk 2 aan met een beschrijving van het relevante beleidskader. In het 
daarop volgende hoofdstuk wordt de bestaande en de nieuwe situatie in het plangebied beschreven. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de uitvoerbaarheid aangetoond. In hoofdstuk 5 wordt de juridische planopzet 
toegelicht. Afsluitend zijn de resultaten van inspraak en overleg opgenomen. 
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

2.1  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016)

Provinciale Staten hebben in 2013 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. De PRS en de PRV worden elke  vier jaar opnieuw bekeken en 
eventueel aangepast c.q. herijkt. Provinciale Staten hebben  de herijking van de PRS en de PRV op 12 
december 2016 vastgesteld.

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is opgesteld om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke 
provincie. Via haar ruimtelijk beleid draagt de provincie bij aan een kwalitatief hoogwaardige fysieke 
leefomgeving, waarin het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en recreëren is.

De PRS geeft de ruimtelijke ambities weer van de provincie Utrecht. Hierin staat welke doelstellingen de 
provincie van provinciaal belang acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe dit beleid uitgevoerd 
wordt. Deels loopt deze uitvoering via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) die tegelijk met de PRS is 
vastgesteld. De PRS is een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van de Wro heeft 
de PRS alleen een zelfbindende werking. Het is bindend voor de provincie, niet voor andere partijen. De PRV 
zorgt voor doorwerking van het beleid en is bindend voor de gemeenten. 

2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016)

De Provinciale Ruimtelijke Verordening bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het 
opstellen van hun ruimtelijke plannen. In de PRV staan geen regels die direct doorwerken naar de burgers. In 
de PRV zijn alleen de algemene regels opgenomen, die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de 
provinciale belangen.

De PRV geeft soms harde ruimtelijke grenzen aan. Soms wordt volstaan met de verplichting om een 
ruimtelijke keuze voor een bepaald beleidsaspect goed te onderbouwen. Daarnaast bevat de PRV ook regels 
die voortvloeien uit het Barro. Bij de verordening zijn verschillende kaarten opgenomen. Navolgend worden de 
voor het plangebied relevante bepalingen besproken.

Verstedelijking

Volgens de PRV is het plangebied gelegen in landelijk gebied. De PRV bevat een verbod op verstedelijking 
(artikel 3.2) voor het landelijk gebied. Hierop gelden enkele uitzonderingen.

Een van de uitzonderingen is de ruimte voor ruimteregeling. Hiermee kan aan een agrarische bedrijfslocatie 
een nieuwe functie of nieuwe functies worden toegekend. De bijbehorende voorwaarden zijn hieronder 
schematisch weergegeven.   
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Andere uitzondering zijn bestaande stedelijke functies, anders dan wonen. Een ruimtelijk besluit voor gronden 
die zijn aangewezen als ‘landelijk gebied’ kan bestemmingen en regels bevatten die toestaan dat: percelen 
bestemd voor specifieke stedelijke functies een andere stedelijke functie krijgen, niet zijnde permanente 
bewoning van een recreatiewoning, kantoor of detailhandel, onder de voorwaarde dat de functiewijziging naar 
aard en omvang, op basis van een integrale afweging, niet leidt tot een toename van de invloed op de 
omgeving, dat bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden behouden en dat omliggende 
agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd.  

Toetsing

In het plangebied is, aan de Laagerfseweg 48, een agrarisch bedrijfsperceel gelegen. Voor grondgebonden 
landbouw is dit niet optimaal gesitueerd en uitgerust, vooral vanwege de directe nabijheid van enkele woningen 
van derden. Op het perceel is 1082 m² aan overtollige bebouwing aanwezig, die gesloopt kan worden. Op 
grond van de ruimte voor ruimteregeling kan dan ook één nieuwe woning worden toegestaan. 

Aan de Laagerfseweg 50 is een bedrijfsbestemming aanwezig voor een niet-agrarisch bedrijf. Dit betreft een 
stedelijke functie. Met dit bestemmingsplan krijgt het perceel een andere stedelijke functie: wonen. Dit houdt 
in dat de aanwezige bedrijfswoning een woonbestemming krijgt en dat een nieuwe woning wordt 
geïntroduceerd ter vervanging van de bedrijfsbebouwing. Hierbij neemt de invloed op de omgeving af, ondermeer 
door een afname van de hoeveelheid bebouwing. Bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
worden hierbij niet aangetast en omliggende, agrarische bedrijven worden niet in hun mogelijkheden beperkt. 

  9



In totaal wordt met dit plan circa 2015 m² aan overtollige bebouwing (1082 m² aan de Laagerfseweg 48 en 933 
m² aan de Laagerfseweg 50) verwijderd en krijgt het plangebied een invulling die duurzaam is richting de 
toekomst. Het leidt dan ook tot een meerwaarde voor de omgeving. 

Concluderend valt onderhavig bestemmingsplan dan ook onder de uitzondering voor het verstedelijkingsverbod. 

Bodem en water

Op de kaart met de naam 'bodem en water' ligt het plangebied in een gebied dat is gezoneerd als 
'overstroombaar gebied'. In artikel 1.13, tweede lid bepaalt de PRV hiervoor het volgende:

Een ruimtelijk  besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘overstroombaar gebied’ bevat bestemmingen en 
regels die rekening houden met overstromingsrisico’s. Binnendijks is dit van toepassing op kwetsbare en 
vitale objecten en woonwijken en bedrijventerreinen. Buitendijks is dit ook van toepassing op individuele 
woningen en bedrijven.  

Het plangebied is binnendijks gelegen. Dit wijzigingsplan voorziet niet in kwetsbare en vitale objecten (zoals 
elektriciteitscentrales en ziekenhuizen) en ook niet in woonwijken en bedrijventerreinen. Voor dit wijzigingsplan 
behoeft dus geen rekening te worden gehouden met overstromingsrisico’s. 

Landschap

Op de kaart met de naam 'landschap' ligt het plangebied in een gebied dat is gezoneerd als 'Landschap' en 
daarbij nader aangeduid als 'Gelderse Vallei'. Artikel 1.8 bepaalt daarvoor het volgende:

Een ruimtelijk  besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘landschap’ bevat bestemmingen en regels ter 
bescherming van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten, zoals genoemd in de Bijlage 
Kernkwaliteiten landschap [van de PRV]. 

Voor de Gelderse Vallei zijn de volgende kernkwaliteiten benoemd:

Rijk gevarieerde kleinschaligheid;
Stelsel van beken, griften en kanalen;
Grebbelinie;
Overgang van Vallei naar stuwwal (luwe Flank).

Toetsing

Voorliggend plan voorziet in de herontwikkeling van bestaande bedrijfspercelen, waarbij de bebouwing 
aanzienlijk afneemt. De genoemde kernkwaliteiten zijn hierbij niet in het geding. 

Conclusie

Dit bestemmingsplan is in overeenstemming met de PRV.

2.3  Structuurvisie Woudenberg 2030

In de structuurvisie Woudenberg 2030 geeft het gemeentebestuur zijn visie over de ruimtelijke invulling voor het 
wonen, werken en recreëren in Woudenberg voor de komende jaren tot 2030. 

De  agrarische  sector  blijft  een  belangrijke  functie  in  het  buitengebied  met uitbreidingsmogelijkheden 
voor bedrijven die dat wensen. Daarnaast biedt de gemeente, in het kader van het VAB-beleid, ruimte om 
doormiddel van experimenten en maatwerk in te spelen op het verwachtte aantal vrij te komen vierkante meters 
aan stallen. Met dit bestemmingsplan wordt daaraan invulling gegeven. 

  10



Hoofdstuk 3  Bestaande en nieuwe situatie

3.1  Bestaande situatie

3.1.1  Omgeving

Het plangebied is gelegen in het buitengebied ten zuidoosten van het dorp Woudenberg. Het landschap is te 
typeren als een kampenlandschap. Dit is een kleinschalig landschap met een onregelmatig, bochtig 
wegenpatroon, onregelmatige perceelsvormen en veel opgaande begroeiing in de vorm van bospercelen, 
houtsingels, laanbeplantingen en erfbeplantingen. Het grondgebruik is overwegend agrarisch. De agrarische 
erven staan verspreid in het landschap. Even ten noorden van het plangebied ligt het bedrijventerrein van 
Woudenberg. 

Luchtfoto omgeving met het plangebied in rood globaal aangeduid

3.1.2  Plangebied

De Laagerfseweg 48 en 50 zijn direct aan de openbare weg gelegen. In het plangebied is een agrarisch erf 
aanwezig, met op elk perceel een bedrijfswoning. Daarachter bevinden zich de voormalige agrariche 
bedrijfsgebouwen. Dit betreffen eenvoudige bouwvolumes: een bouwlaag met een kap, waarvan de 
lengterichting wisselend is. Rondom de gebouwen is een eenvoudig tuin- en erfinrichting aanwezig. Bezien 
vanaf de openbare weg, staan aan de voorzijde van het erf enkele bomen.

Direct ten zuiden van het plangebied, aan beide zijde van de Laagerfseweg is een transportbedrijf aanwezig 
met daarbij een drietal woningen en parkeerterrein. Ten noorden van het plangebied is een vrijstaande woning 
aanwezig en weer ten noorden daarvan is bedrijventerrein aanwezig. Voor het overige is het plangebied 
omgeven met weilanden en akkers, waarop relatief weinig perceelsrandbeplantingen aanwezig zijn.  
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Luchtfoto met het plangebied globaal in rood omkaderd

Situatietekening bestaande situatie
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Aanzicht bestaande woningen in het plangebied

3.2  Nieuwe situatie

3.2.1  Beschrijving voornemen

De planlocatie kent geen agrarisch gebruik van betekenis meer. De eigenaar wenst de bestaande (voormalige), 
agrarische bedrijfsbebouwing, in totaal 2015 m², te slopen en de woning aan de Laagerfseweg 48 circa 15 
meter noordelijker van de huidige situatie te herbouwen. Daarnaast wenst de eigenaar een tweetal nieuwe 
bouwkavels te realiseren. De ontsluiting van deze kavels vindt plaats ter hoogte van de bestaande woning nr. 
48.

De bedrijfswoning aan de Laagerfseweg 50 blijft behouden en wordt bestemd als burgerwoning. Deze woning 
zal haar huidige inrit behouden. Voor de Laagerfseweg 48 zal een nieuwe uitrit worden aangelegd. Het 
bijgebouw direct achter de woning Laagerfseweg 50 behoort nu voor de helft bij nummer 50 en de andere helft 
bij nummer 48. In de beoogde situatie blijft dit bijgebouw gehandhaafd maar wordt dan in haar totaliteit bij de 
woning Laagerfseweg 50 gevoegd.

3.2.2  Ruimtelijke inpassing

Uitgangspunten

Voor de herontwikkeling van het plangebied is de opzet van het agrarische erf als uitgangspunt genomen. Op 
de eerste lijn, langs de openbare weg, bevindt zich de hoofdbebouwing. Op de tweede lijn, achter de woning op 
nummer 50, is de bebouwing ondergeschikt aan de bebouwing op de eerste lijn. De bebouwing wordt daarbij 
geclusterd en het aantal uitwegen blijft beperkt. Daarnaast is, vanwege milieuzoneringen, voor nieuw te 
bouwen woningen een afstand van minimaal 50 meter in acht genomen tot het zuidelijk gelegen transportbedrijf 
dat zowel bij de Laagerfseweg 41 als aan de Laagerfseweg 54a gevestigd is. Zie voor een nadere toelichting 
hierop paragraaf 4.1.3.  Hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat in de nieuwe woningen gegarandeerd en 
worden geen nieuwe belemmingen geintroduceerd voor dat bedrijf. 

Woning Laagerfseweg 48

De huidige woning aan de Laagerfseweg 48 is een voormalige boerenarbeiderswoning. Deze woning zal worden 
gesloopt. Daarvoor komt een bouwkavel terug, die iets in noordelijke richting wordt opgeschoven. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor een gecombineerde uitrit van het totale plan.

De woning vormt een cluster met de (toekomstige) bebouwing op nummer 50 en dient hier dan ook tegenaan 
te liggen. Hierdoor blijft de ruimte en doorzicht en daarmee de openheid aan de noordzijde van het plan in 
stand. Deze kwaliteit van openheid is belangrijk omdat verder naar het noorden toe de verdichting met 
bedrijfsbebouwing sterk toeneemt. De toekomstige woning mag een prominentere positie binnen het cluster 
aannemen, met de daarbij behorende architectonische kwaliteit.
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Nieuwe woningen

De twee nieuw te bouwen woningen achter nummer 50 komen in de plaats van de voormalige 
bedrijfsbebouwing. De hoofdbebouwing van dit kleine bebouwingscluster is de bestaande woning op nummer 
50, samen met de nieuw te bouwen woning van nr. 48. De twee woningen achter nr. 50 zijn hierdoor 
ondergeschikt aan de woningen aan de Laagerfseweg en liggen in de tweede lijn. De woningen dienen dus ook 
als zodanig vormgegeven te worden. De nieuw te bouwen woningen zijn een eigentijdse interpretatie van een 
boerenschuur. De beide woningen worden relatief dicht bij elkaar en in elkaar verlengde situatie gesitueerd. De 
beide woningen worden ontsloten op de Laagerfseweg via een gezamenlijke uitweg, die ook door de woning op 
nummer 50 wordt gebruikt. 

Inrichtingsplan

De beeldkwaliteit van de nieuw te bouwen woningen is uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Dit 
beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage 1 van de Bijlagen bij de toelichting. 

3.2.3  Verkeer en parkeren

De ontsluiting van het plangebied blijft in de nieuwe situatie ongewijzigd: via de Laagerfseweg. In het noorden 
haakt die weg aan op de hoofdontsluiting van het dorp: de Stationsweg-Oost c.q. de N224. De 
verkeersgeneratie op de Laagerfseweg neemt als gevolg van dit plan niet wezenlijk toe.

Het parkeren bij de bestaande woning en bij de nieuwe woning in het plangebied wordt op eigen erf opgelost. 
Bij elke woning is ruimschoots voldoende ruimte aanwezig voor het parkeren van minimaal twee auto's. 
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid

4.1  Milieu

4.1.1  Inleiding

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) moet de gemeente in de toelichting 
op het bestemmingsplan een beschrijving opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan 
zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de 
vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk 
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.

In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema's bodem, milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Ook is een paragraaf 
gewijd aan het al dan niet noodzakelijk zijn van een milieueffectrapportage of milieueffectbeoordeling.

4.1.2  Bodem

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele 
bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas worden 
opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste 
bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond 
dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. 
Bodemonderzoeken mogen in de regel niet ouder dan 5 jaar oud zijn. Uitzondering hierop zijn de plannen waar 
de bodem niet verdacht is op bodemverontreiniging en/of bodemonderzoeken de bodemkwaliteit voldoende 
weergeven en er geen onoverkomelijke problemen te verwachten zijn bij de bestemmingsplanwijziging.

Door Grondvitaal B.V. is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit in het 
plangebied. Dit is gecombineerd met een onderzoek naar asbest in bodemonderzoek, vanwege de in het 
plangebied aanwezige asbestdaken zonder goten (druppellijnen). Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 2 bij 
de Bijlagen bij de toelichting. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit voldoende is voor het beoogde gebruik. Wel is bij twee te slopen 
schuren de druppellijn verontreinigd met asbest (waarden ruim boven de toegestane concentratie). Deze 
dienen, voorafgaand aan de sloop van de ondergrondse delen, te worden gesaneerd. Deze sanering is 
betrekkelijk eenvoudig uit te voeren en staat de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan dan ook niet in de 
weg. 

4.1.3  Bedrijven en milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 
Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.

Milieuzonering heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de daarvoor algemeen aanvaarde VNG-uitgave 
'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gebruikt. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van 
milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van 
milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, 
geluid en gevaar.
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Dit bestemmingsplan voorziet in milieugevoelige functies: woningen. De locatie ligt in een rustig buitengebied. 
Derhalve kan geen correctie ten opzichte van het referentie-omgevingstype “rustige woonwijk” uitgevoerd 
worden. 

In de omgeving zijn een aantal milieubelastende functies, bedrijven aanwezig. Het gaat dan om de volgende 
bedrijven:

1. Laagerfseweg 31, producent van kachels, milieucategorie 2;
2. Laagerfseweg 54a, transportbedrijf met bijbehorend stallingsterrein aan de Laagerfseweg tussen 35 en 41, 

milieucategorie 3.1;

Voor de eerste functie geldt een richtafstand van 30 meter. Alle woningen in het plangebied bevinden zich op 
een grotere afstand. Voor de tweede functie geldt een richtafstand van 50 meter. Deze afstand moet in principe 
vanaf de grens van de bedrijfsbestemming gemeten worden. De situatie ter plekke geeft echter aanleiding om 
hierop een correctie toe te passen. Tussen het plangebied en het gedeelte van het bedrijfsperceel aan de 
Laagerfseweg 54a, waar de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, bevindt zich namelijk een perceel 
waarop zich de bedrijfswoning van het transportbedrijf met bijbehorende tuin bevindt, de Laagerfseweg 54. De 
ruimtelijke effecten van dit perceel zijn vergelijkbaar met een reguliere (burger)woning, die niet milieuhinderlijk 
is. Door de aanwezigheid van de woning met tuin, de reeds aanwezige bedrijfsbebouwing op het aangrenzende 
perceel en de vorm en ligging van het perceel zelf, is het perceel praktisch gezien niet bruikbaar voor een 
ander gebruik door het transportbedrijf. Hierom is het gerechtvaardigt om voor het bepalen van de uitwaartse 
zonering van het bedrijf uit te gaan van de percelen waar het transportbedrijf daadwerkelijk activiteiten uitvoert 
en kan het perceel van de bedrijfswoning verder buiten beschouwing blijven.  

De nieuw te bouwen woningen bevinden zich op een afstand van 50 meter en meer tot de bedrijfspercelen aan 
de Laagerfseweg 54 en de Laagerfseweg tussen 35 en 41. Van het genoemde perceel waarop de 
bedrijfswoning staat bevindt zich alleen een gedeelte van de achtertuin zich binnen 50 meter tot de 
dichtsbijzijnde nieuwe woning. De te behouden woning met huisnummer 50 ligt op circa 40 meter afstand. 
Daarmee wordt niet aan de richtafstand voldaan. Het betreft hier echter een bestaande situatie. Het toekennen 
van een woonbestemming aan deze woning leidt niet tot een nieuwe belemmering voor het bedrijf. Voor het 
maatgevende aspect, geluid, moet het bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit al rekening houden met deze 
woning. Concluderend zal dan ook sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat in de woningen in het 
plangebied en worden geen nieuwe belemmingen geintroduceerd voor de bedrijven in de omgeving. 

4.1.4  Geluid

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de planologische 
medewerking aan nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en 
industrielawaai. Het plangebied is alleen gelegen binnen de invloedssfeer van een verkeersweg: de 
Laagerfseweg. Derhalve wordt alleen wegverkeerslawaai beschouwd.

Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van de Laagerfseweg. Door adviesbureau Groenewold is 
daarom akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 
3.De berekende geluidbelasting op de geplande twee nieuwe woningen bedraagt Lden= 48 dB of lager (incl. 
aftrek 5 dB) vanwege de Laagerfseweg. Dit voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB.

De geluidbelasting op de woning Laagerfseweg 48 (vervangende nieuwbouw) bedraagt 55 dB op de oostgevel. 
Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale waarde van 58 dB. Als reële maatregel is 
overwogen de woning op te schuiven. Er ontstaat dan echter een kleinere geluidluwe tuin, t.o.v. het voorstel. In 
het huidige voorstel zijn er wel twee geluidluwe gevels aanwezig.  Daarmee past de aanvraag binnen de 
wettelijke kaders en het gemeentelijke geluidbeleid. Verzocht wordt een hogere waarde van 55 dB vast te 
stellen voor de woning.  Verkeersgeluid vormt hiermee geen belemmering voor realisatie van het plan.

4.1.5  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer (verder: Wm) zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de buitenlucht moet 
voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan nu moet worden voldaan en grenswaarden 
waaraan in de toekomst moet worden voldaan. De meest kritische stoffen zijn stikstofdioxide en fijnstof. Aan 
de andere stoffen die in de Wet worden genoemd wordt in Nederland, behoudens bijzondere situaties, overal 
voldaan.

 Op grond van artikel 5.16 Wm kan de gemeenteraad een bestemmingsplan met mogelijke gevolgen voor de 
luchtkwaliteit alleen vaststellen wanneer aannemelijk is gemaakt dat:

het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden van de in de wet genoemde grenswaarden, of
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de luchtkwaliteit als gevolg van het bestemmingsplan per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of, bij 
een beperkte toename, door een met de ontwikkeling samenhangende maatregel of effect, per saldo 
verbetert, of
het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof waarvoor in de 
wet grenswaarden zijn opgenomen, of
de ontwikkeling is opgenomen of past in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

In de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn categorieën van gevallen 
aangewezen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Wanneer een 
ontwikkeling valt onder één van die categorieën is het niet nodig een onderzoek naar de luchtkwaliteit uit te 
voeren.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee nieuwe woningen ter vervanging van bedrijfsbebouwing 
en een nieuwe woning ter vervanging van een bedrijfswoning. Daarmee valt dit bestemmingsplan onder de 
'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)'. Hierdoor is het niet nodig 
luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren.

4.1.6  Externe veiligheid

Zoals uit onderstaande uitsnede van de provinciale risicokaart blijkt, ligt het plangebied niet binnen de 
invloedssfeer van Bevi-bedrijven en van wegen en spoorlijnen die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden 
gebruikt. Wel lopen ten oosten en ten westen van het plangebied hogedrukaardgastransportleiding. 

Voor beide leidingen geldt dat het plangebied buiten de contour voor het groepsrisico (de  1%-letaliteitgrens) 
ligt. Voor de oostelijk gelegen leiding is deze contour aan weerszijden van de leiding hooguit 95 meter. De 
afstand tot het plangebied bedraagt circa 275 meter. Voor de westelijk gelegen leiding is deze contour aan 
weerszijden van de leiding 200 meter. De afstand tot het plangebied bedraagt circa 210 meter. 

Uitsnede provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) met het plangebied globaal in oranje aangeduid

4.1.7  Milieueffectrapportage

Dit bestemmingsplan maakt geen activiteit mogelijk die is opgenomen in onderdeel C of D van de bijlage bij 
het Besluit m.e.r. De milieueffecten zijn onderzocht in deze paragraaf. Daaruit volgt geen aanleiding om tot een 
vormvrije m.e.r.--beoordeling over te gaan.
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4.2  Archeologie, cultuurhistorie en monumenten

Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting.  
Hierom heeft Laagland Archeologie in mei 2019 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - 
verkennende fase uitgevoerd. Dit onderzoek is bijlage 6 van de Bijlagen bij de toelichting.

Op basis van de landschapsgeschiedenis was vanaf het Laat-Paleolithicum tot Bronstijd het terrein geschikt 
voor bewoning. Uit deze perioden kunnen archeologische resten worden verwacht. Vanwege de ligging in een 
vlakte van verspoelde dekzanden was het plangebied waarschijnlijk geen favoriete plek voor bewoning. 
Favoriete plekken voor bewoning waren de dekzandruggen en kopjes in de nabijheid van water. Om die reden 
wordt een matige archeologische verwachting aangehouden. In de periode 1500 voor Chr. tot in de Volle 
Middeleeuwen maakte het plangebied onderdeel uit van een veengebied. Omdat het veengebied na de Volle 
Middeleeuwen (1100 na Chr.) ontgonnen is kunnen er in het plangebied verder resten verwacht worden uit de 
periode vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Omdat in de omgeving van het plangebied nog geen 
boerderij of andere bebouwing aanwezig was op het kadastrale minuutplan, is de archeologische verwachting 
vanaf de Volle Middeleeuwen tot Nieuwe tijd eerder laag. Omdat de archeologische verwachting hoger is dan in 
de periode Bronstijd-Volle Middeleeuwen wordt een matige archeologische verwachting aangehouden.

Het plangebied bestaat overwegend uit een verstoorde bodemopbouw bestaat, afgezien van enkele enigszins 
intacte bodemprofielen op het noordelijk deel van het plangebied. Vanwege de ligging in een verspoelde 
dekzandvlakte wordt ook daar niet veel verwacht. Om deze reden wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek uit 
te voeren en het plangebied vrij te geven. In dit bestemmingsplan daarom geen dubbelbestemming opgenomen 
ter bescherming van naar verwachting aanwezige, archeologische waarden. 

Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt 
conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij de gemeente of haar regio-archeoloog bij de 
omgevingsdienst Utrecht.

Bijzondere, cultuurhistorische waarden en monumenten zijn niet aanwezig in het plangebied. .

4.3  Ecologie

Door adviesbureau Groenewold Natuur & Milieu is onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde 
natuurwaarden in het besluitgebied. Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 4. Uit dit onderzoek blijkt dat het 
plangebied geen habitat vormt voor beschermde flora en fauna. Gezien de aard van het plan en de afstand tot 
Natura 2000-gebieden vormen beschermde natuurgebieden geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
Het plangebied ligt ruim buiten het NatuurNetwerk Nederland uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 

Ter nadere onderbouwing van de conclusie dat het plan geen negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden 
door de depositie van stikstof is nader onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Groenewold Natuur & Milieu. 
Dit stikstofdepositie-onderzoek is bijlage 5. Uit dit onderzoek blijkt dat geen sprake is van significant negatieve 
effecten op Natura 2000 gebieden door stikstofdepositie. 

Natuurregelgeving staat de uitvoerbaarheid van het bouwplan niet in de weg.

4.4  Kabels en leidingen

In het plangebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig, waarmee specifiek rekening gehouden dit te worden 
bij het aanpassen van bouwmogelijkheden in het plangebied. 

4.5  Waterparagraaf

Voor dit bestemmingsplan is via www.dewatertoets.nl een digitale watertoets uitgevoerd. Het resultaat van 
deze toets is bijlage 7 van de Bijlagen bij de toelichting. Hieruit volgt dat het initiatief geen essentiële 
waterbelangen raakt. Op basis daarvan is door het waterschap Vallei en Veluwe een positief wateradvies 
gegeven ten aanzien van het onderhavige plan. 

Waterafvoer

In de nieuwe situatie neemt het verhard oppervlak per saldo aanzienlijk af. Hemelwater zal worden afgevoerd 
richting de omliggende watergangen, wanneer mogelijk oppervlakkig via de omliggende, onverharde gronden. 
De vuilwaterafvoer van de woningen zal worden aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. 
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Boringsvrije zone

Het plangebied ligt in de boringsvrije zone van de drinkwaterproductielocatie Woudenberg van Vitens. De 
boringsvrije zone is een zone rondom de grondwaterwinning Woudenberg van Vitens. Deze grondwaterwinning 
is de bron van de drinkwatervoorziening voor o.a. de gemeente Woudenberg. In de boringsvrije zone beschermt 
een ondergrondse kleilaag de onderliggende waterwinning. 

Om te voorkomen dat een kleilaag, die de onderliggende waterwinning beschermt, wordt doorboord en ter 
bescherming van de grondwaterkwaliteit voor de drinkwatervoorziening stelt de provincie Utrecht in haar 
Provinciale Milieu Verordening 2013 (PMV) in artikel 19 t/m 22 dat een aantal activiteiten aan voorschriften is 
gebonden. Het betreft onder andere een verbod op boor-, grond- en funderingswerkzaamheden dieper dan 10 
meter onder het maaiveld en het toepassen van bodemenergiesystemen. Onder voorwaarden zijn vrijstellingen 
op dit verbod mogelijk.

Daarnaast geldt voor iedereen de bijzondere zorgplicht (artikel 4 van de PMV 2013). Dit houdt in dat 
verontreiniging van het grondwater moet worden voorkomen of, voor zover het niet kan worden voorkomen, 
zoveel mogelijk moet worden beperkt of ongedaan gemaakt.

In het plangebied zijn geen werkzaamheden voorzien die dieper reiken dan 10 meter onder maaiveld. De 
funderingswijze en de warmtesystemen van de nieuwe woningen zal bepaald worden bij de uitwerking van de 
bouwplannen van de nieuwe woningen. Voor beide aspecten zal de keuze gemaakt moeten worden binnen de 
voorwaarden die de PMV daaraan stelt. 

Conclusie

Negatieve effecten op de waterhuishouding zijn niet aan de orde.
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

In hoofdstuk 3 is de voorgestane invulling van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 4 toont aan dat deze 
invulling uitvoerbaar is. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die de invulling mogelijk 
maakt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling.

Voor de regels van dit plan zijn de regels uit het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2013 (herziening) 
als basis gebruikt. Die regels zijn vervolgens ontdaan van overbodige elementen, geactualiseerd op gewijzigde 
wetgeving en op onderdelen aangepast in verband met de beoogde situatie in het plangebied. De gegeven 
bestemming worden hierna kort besproken. 

5.1  Agrarisch

Met de bestemming 'Agrarisch' behoudt het gedeelte van het plangebied, dat niet nodig is voor de nieuwe 
woonpercelen, een passende bestemming, maar dan zonder een bouwvlak. De gronden worden hiermee in 
hoofdzaak bestemd voor grondgebonden agrarische bedrijvigheid. Met deze bestemming wordt niet in 
gebouwen voorzien.

5.2  Wonen

Met de bestemming 'Wonen' worden de twee bedrijfswoningen in het plangebied als burgerwoning bestemd. 
Daarbij wordt voor de woning aan de Laagerfseweg 48 voorzien in de herbouw op de nieuwe locatie. Verder 
wordt in de twee nieuwe woningen voorzien. 

Voor elke bestaande woning is een bouwvlak aangegeven waarbinnen een vrijstaande woning is toegestaan. 
Voor de twee nieuwe woningen is een bouwvlak aangegeven waarbinnen twee vrijstaande woningen zijn 
toegestaan. Elke woning mag maximaal 600 m³ groot zijn.

Bijgebouwen zijn toegestaan binnen en buiten het bouwvlak, mits deze zich achter de voorgevellijn van de 
woning bevinden. Bij elke woning is maximaal 80 m² aan bijgebouwen toegestaan. . 
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Hoofdstuk 6  Inspraak en overleg

6.1  Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is toegezonden aan de provincie Utrecht, Vitens en de veiligheidsregio 
in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het concept van dit 
bestemmingsplan is niet toegezonden aan het Rijk. Met dit plan zijn geen nationale belangen in het geding 
zijn. Het waterschap Vallei & Veluwe heeft een positief advies gegevens voor dit bestemmingsplan (zie 
paragraaf 4.5). Van Vitens en de veiligheidsregio een een reactie op het plan ontvangen. Die worden hierna 
behandeld. 

6.1.1  Vitens

Samenvatting reactie

Vitens mist in het voorontwerpbestemmingsplan aandacht voor de ligging van het plangebied in een boringsvrije 
zone. Dit is een beschermingszone rond een gebied rondom de grondwaterwinning Woudenberg. Op grond van 
de Provinciale Milieu Verordening (PMV) gelden voor boringsvrije zones regels die moeten voorkomen dat de 
kleilaag die de onderliggende waterwinning beschermt, wordt doorboord. Uit het voorontwerp blijkt of 
grondwerkzaamheden beneden de dieptegrens van 10m-mv nu of in de toekomst plaatsvinden of gerealiseerd 
worden. Vitens verzoekt daarom een tekstvoorstel in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan en in de 
planregels op te nemen, zodat duidelijk wordt dat bij activiteiten in de boringsvrije zone regels uit de PMV van 
toepassing zijn.

Beantwoording

Het tekstvoorstel voor de plantoelichting is verwerkt in de paragraaf 4.5. Daarbij is tevens aangegeven 
werkzaamheden op een diepte van meer dan 10 meter onder maaiveld niet concreet voorzien zijn in het 
plangebied. Ten aanzien van de funderingswijze en de warmtesystemen van de nieuwe woningen zal bij de 
uitwerking van de bouwplannen van de nieuwe woningen rekening gehouden moeten worden met beperkingen 
die de PMV reeds stelt voor ingrepen in de bodem. Om die reden is het voorstel van Vitens voor de planregels 
en de verbeelding niet overgenomen. Vanuit de PMV gelden al regels om de kleilaag in de bodem te 
beschermen. Een (dubbele) regeling in het bestemmingsplan is daarom niet nodig.

6.1.2  Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting reactie

a. Na bestudering van het voorontwerpbestemmingsplan en uit eigen onderzoek stelt het dagelijks bestuur 
van de veiligheidsregio vast dat alle relevante zaken ten aanzien van externe veiligheid zijn meegenomen in 
het voorontwerpbestemmingsplan. Binnen het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig waarvoor een 
verantwoordingsplicht geldt voor het groepsrisico.

b. Het dagelijks bestuur heef ook gekeken naar de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. Het 
stedenbouwkundig ontwerp laat in onvoldoende mate zien of het plangebied goed bereikbaar is voor 
hulpdiensten. Het dagelijks bestuur vraag specifiek aandacht te geven aan de bereikbaarheid van 
huisnummer 50 (zuidelijke woning). Het bestuur adviseert bij de nadere uitwerking gebruik te maken van 
de CROW30 publicatie 164 a t/m d met als aanvulling CROW publicatie 165 en de handreiking 
bereikbaarheid en bluswatervoorziening vanuit Brandweer Nederland (2012).

c. Daarnaast is het plangebied in onvoldoende mate voorzien van bluswatervoorzieningen. De dichtstbijzijnde 
bluswatervoorziening is een ondergrondse brandkraan ter hoogte van huisnummer 46 (90 meter ten 
noorden van de beoogde ontsluiting). Het bestuur adviseert aanvullende maatregelen te treffen zodat de 
afstand tussen de bluswatervoorziening en de brandweeringang van de woningen ten hoogste 40 meter is 
en daarmee wordt voldaan aan artikel 6.30 lid 3 van het Bouwbesluit 2012.

Beantwoording

a. Dit punt van de reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.
b. In het inrichtingsplan is voorzien in een erftoegangsweg met een breedte van minimaal 5 meter en die alle 

vier de woningen in het plangebied dient. Ter hoogte van de bochten in de erftoegangsweg is voorzien in 
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grotere breedtes, zodat de weg ook toegankelijk wordt voor grotere voertuigen, zoals brandweerwagens. 
Bij de verdere detaillering van het ontwerp zal rekening worden gehouden met de eisen vanwege de 
toegankelijkheid van de percelen voor de brandweer.

c. Bij de bouw van de nieuwe woningen moet uiteraard voldaan worden aan het Bouwbesluit. In het kader van 
de realisatie van de nieuwe woningen zullen dan ook aanvullende maatregelen worden getroffen zodat de 
bluswatervoorziening bij de nieuwe woningen op orde is. 

6.2  Voorontwerp

De ontwikkeling die dit plan mogelijk maakt, heeft een beperkte invloed op zijn omgeving. Daarom heeft geen 
voorontwerp van dit plan voor inspraak ter inzage gelegen. Wel heeft vooroverleg met de direct omwonenden 
van het plangebied plaatsgevonden. Door de initiatiefnemer zijn zij in juli 2019 geïnformeerd over de 
aanstaande functieverandering in het plangebied en is hun het inrichtingsplan voor de nieuwe sitautie getoond. 
Dit heeft geen aanleiding gegeven om de plannen bij te stellen. 

6.3  Ontwerp

Van [P.M.] tot en met [P.M.] heeft het ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage gelegen. Toen zijn [P.M.] 
zienswijzen ingediend. 
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Bijlagen bij de toelichting

  23



Bijlage 1  Beeldkwaliteitsplan
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Inleiding 

 

Aan de Laagerfseweg 48-50 in Woudenberg liggen respectievelijk een agrarisch erf en een bedrijfsbestemming. De gemeente 
Woudenberg is bereid om planologische medewerking te verlenen om de huidige functie te veranderen, de bestaande 
boerderij van nr. 48 te vervangen en op het achtererf 2 extra woningen te realiseren. 

Onderdeel van de bestemmingsplanwijziging aan is een beknopt beeldkwaliteitsplan. Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit 
van de nieuwe bebouwing en de onderlinge samenhang gewaarborgd. De positionering, volumeopbouw en materialisering van 
de woningen op het erf geven het totaalplan de uitstraling van een eigentijds woonerf dat refereert naar de oorspronkelijke 
agrarische functie. 

Alle schuren en stallen, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 2014 m2,  zullen worden gesloopt. De woning van 
Laagerfseweg 50 met bijgebouw wordt gehandhaafd. De voormalige boerderijwoning van nr. 48 wordt gesloopt. Hiervoor 
wordt een nieuwe woning gerealiseerd op een gewijzigde locatie.   
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Huidige situatie 
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aanzicht woning nr 48 (r.) en 50 (l.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vogelvluchtperspectief  



    
                

                     6 

Toekomstige situatie 

 

Zoals reeds vermeld wenst de familie de Greef op beide locaties de bestaande [voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing te 
slopen [totaal ca. 2.014 m2) inclusief de bedrijfswoning Laagerfseweg 48. De woning Laagerfseweg 48 zal circa 15 meter 
noordelijker van de huidige situatie worden herbouwd. Daarnaast wenst de familie een tweetal nieuwe bouwkavels te 
realiseren. De ontsluiting van deze kavels vindt plaats ter hoogte van de bestaande woning nr. 48.  

De woning Laagerfseweg 50 zal haar huidige inrit behouden en voor Laagerfseweg 48 zal een nieuwe uitrit worden aangelegd.  

Het bijgebouw direct achter woning Laagerfseweg 50 behoort thans voor de helft bij nr. 50 en de andere helft bij nr. 48. In de 
beoogde situatie blijft dit bijgebouw gehandhaafd maar wordt dan in haar totaliteit bij de woning Laagerfseweg 50 gevoegd.  
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Toekomstige situatie 
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Boerderijwoning nummer 48 

 

De huidige woning aan de Laagerfseweg 48 is een voormalige boerenarbeiderswoning. De uitstraling van de ontwikkeling op het 
erf is een samenstelling van hoofdbebouwing op de eerste lijn langs de Laagerfseweg en ondergeschikte tweedelijnsbebouwing 
achter nummer 50. 

De huidige woning zal worden gesloopt, hiervoor komt een bouwkavel terug, die iets in noordelijke richting wordt 
opgeschoven. Hierdoor ontstaat ruimte voor een gecombineerde uitrit van het totale plan. 

De woning vormt een cluster met de (toekomstige) bebouwing op nummer 50 en dient hier dan ook tegenaan te liggen. 
Hierdoor blijft de ruimte en doorzicht en daarmee de openheid aan de noordzijde van het plan in stand. Deze kwaliteit van 
openheid is belangrijk omdat verder naar het noorden toe de verdichting met bedrijfsbebouwing sterk toeneemt. 

De toekomstige woning mag een prominentere positie binnen het cluster aannemen, met de daarbij behorende 
architectonische kwaliteit. Gezien de huidige vorm en het beeld aan de Laagerfseweg is een maximale goot en nokhoogte van 
3,5 bij 11 meter toegestaan.  
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Oriëntatie en ligging:   

Nokrichting haaks op de laagerfseweg. 

 

Volume en massa: 

De volumes zijn eenvoudig van opzet, op basis van rechthoekige vormen. Onderschikte toevoegingen, zoals aan- en 
uitbouwen en overkappingen zijn mogelijk en dienen integraal mee te worden ontworpen met het hoofdvolume. De 
nadruk dient op het hoofdvolume te liggen. Er dient een zadeldak te worden toegepast. Wolfseinden zijn eventueel 
toegestaan. Kleine ondergeschikte bouwdelen kunnen plat afgedekt worden. 

 

Architectonische expressie en detail:  

De nieuwe woning mag een verwijzing zijn naar de voormalige woning, qua schaal en opzet. Er kan ook gedacht worden 
aan een groter volume waardoor de woning binnen het cluster een belangrijke rol krijgt met een moderne vertaling van 
de boerenarbeiderswoning. Een woning in de stijl van een notariswoning wordt niet wenselijk geacht. 

 

Bijgebouwen: 

Bijgebouwen dienen achter of aan de zuidzijde van de woning geplaatst te worden. De bijgebouwen dienen 
ondergeschikt te zijn aan het hoofdvolume en dienen qua materialisering te passen bij de uitstraling van het 
hoofdvolume. 
  

Kleuren en materialen: 

De woning voor nummer 48 dient hoofdzakelijk in metselwerk uitgevoerd te worden. In een ingetogen kleur; brons, 
rood, roodbruin, bruin. Eventueel gecombineerd met houten accenten. Harde felle accentkleuren dienen te worden 
vermeden. De dakafwerking is uitgevoerd in riet of een keramische pan. Zonnepanelen in zwarte kleur als PV-pan of 
tussen de pannen. 
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Referentiebeelden boerderijwoning 
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Twee woningen achter nr. 50 

 

De twee nieuw te bouwen woning achter nr. 50 komen in de plaats van de bestaande schuren. De hoofdbebouwing van dit 
cluster vormt de woning van nr. 50, met de nieuw te bouwen woning van nr. 48.  

De twee woningen achter nr. 50 zijn hierdoor ondergeschikt aan de woningen direct aan de Laagerfseweg en liggen in de 
tweede lijn. De woningen dienen dus ook als zodanig vormgegeven te worden. De nieuw te bouwen woningen zijn een 
eigentijdse interpretatie van een boerenschuur.  
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Orientatie en ligging:   

De twee woningen mogen los van elkaar gebouw worden, maar dienen wel in één lijn komen te staan. Deze lijn lift 
parallel aan de Laagerfseweg. De nokrichting van beide woningen volgt deze lijn.  

 

Volume en massa: 

De volumes zijn eenvoudig van opzet, op basis van rechthoekige vormen. Er dient een zadeldak te worden toegepast. 
Wolfseinden zijn eventueel toegestaan. Kleine ondergeschikte bouwdelen kunnen plat afgedekt worden. Dwarskappen 
en dakkapellen zijn aan de zijde van de Laagerfseweg niet toegestaan, uitgezonderd één enkel goed vormgegeven sober 
gedetailleerd element. Er kan gevarieerd worden met de massa door het toepassen van uitsneden. 

 

Architectonische expressie en detail:  

De twee woningen dienen als zogenaamde ‘schuurwoning’ ontworpen te worden. Dit wil zeggen dat de woning een 
eingentijdse en terughoudende interpretatie is van een boerderijschuur. De woning heeft een lage goot van maximaal 
3,5 m en een nokhoogte van maximaal 11 meter. Aan de zijde van de Laagerfseweg oogt de woning gesloten, aan de zij 
en achterzijde van de woning is ruimte voor grote gevelopening. De beide woningen dienen samenhang te vertonen in 
zowel massa als kleur en materiaalgebruik. 

 

Bijgebouwen: 

Bij voorkeur dienen de bijgebouwen integraal in het hoofdvolume ontworpen te worden en anders tussen de twee 
woningen in te plaatsen met de nokrichting in dezelfde richting als de woning. Bijgebouwen mogen niet voorbij de 
rooilijn van de woning geplaatst worden. Materialisering en architectonische expressie in dezelfde stijl als de woning.  
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Kleuren en materialen: 

De woning wordt in baksteen of hout uitgevoerd. In een ingetogen kleur; brons, rood, roodbruin, bruin. Harde felle 
accentkleuren dienen te worden vermeden. Witte stucwerk is niet toegestaan. 

De dakafwerking is uitgevoerd in riet of een keramische pan. Zonnepanelen in zwarte kleur als PV-pan of tussen de 
pannen. 

 

Principeopzet volume en massa:  
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Referentiebeelden schuurwoning 

  



    
                

                     15 

Projectbegeleiding: Landborg 

Holevoetplein 301 
3925 AC Scherpenzeel 
Postbus 2 
3925 ZG Scherpenzeel 
T 033 30 31 060 
E info@landborg.nl     

 

Beeldkwaliteitsplan: 3N30 Architecten 

Holevoetplein 301 
3925 AC Scherpenzeel  
Holevoetplein 301 
Postbus 2 3925 ZG Scherpenzeel 
T 033 30 31 063 
E info@3n30.nl    
 

 



Bijlage 2  Bodemonderzoek

  40



 
 

 
 

Verkennend bodemonderzoek en
asbest in bodemonderzoek

Locatie
Adres: Laagerfseweg 48-50
Postcode, Plaats 3931 PG Woudenberg

Opdrachtgever
Naam: Landborg
Adres: Postbus 2
Postcode, plaats: 3925 ZG Scherpenzeel

Contactpersoon: dhr. G.J. van Ingen
Telefoonnummer: 06 28470796

Uitvoering en rapportage
Naam: Grondvitaal BV
Adres: Voorthuizerstraat 256
Postcode, plaats: 3881 SN Putten

Telefoonnummer: 0341 491323
Fax: 0341 491806
E-mailadres: info@grondvitaal.nl

Contactpersoon: dhr. J.W. Mertens

Projectgegevens
Projectnummer: 1926042
Versie: 01
Revisiestatus: Definitief

Rapportagedatum: 7 mei 2019
Autorisatiedatum: 13 mei 2019

Uitvoering conform: NEN 5740
NEN 5707

Analyses
Naam: Eurofins Analytico B.V.
Adres: Gildeweg 42-46
Postcode, plaats: 3771 NB Barneveld

Telefoonnummer: 0342 426300
E-mailadres: info-env@eurofins.nl

Naam: ACMAA
Adres: ’t Haarboer 6
Postcode, plaats: 7561 BL Deurningen

Telefoonnummer: 074-2455040
E-mailadres: laboratorium@acmaa.nl



INHOUDSOPGAVE 

1  SAMENVATTING 

2  OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK 

2.1  Doel van het onderzoek 

2.2  Historisch onderzoek en visuele waarneming 

2.3  Onderzoekshypothese 

2.4  Uitvoering van het onderzoek 

2.5  Geohydrologie 

2.6  Veldwerk wijze van uitvoering 

2.7  Resultaten veldwerk 

3  LABORATORIUMONDERZOEK 

3.1  Omschrijving 

3.2  Resultaten en interpretatie van het laboratoriumonderzoek 

3.3  Overzicht analyseresultaten 

4  SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING 

4.1  Samenvatting 

4.2  Conclusie 

4.3  Aanbeveling 

5  ONDERZOEK ASBEST IN BODEM 

5.1  Uitvoering van het onderzoek 

5.2  Resultaten bodeminspectie 

6  LABORATORIUMONDERZOEK 

6.1  Omschrijving 

6.2  Analyseresultaten 

7  ONDERZOEKSRESULTATEN, CONCLUSIE en AANBEVELING 

7.1  Onderzoeksresultaten 

7.2  Conclusie 

7.3  Aanbeveling 

BIJLAGEN 

1.  Overzicht boorpunten en inspectiegaten 

  Kadastrale situatie 

  Topografische aanduiding (kaartcoördinaten) 

2.  Boorprofielen 

3.  Analyseresultaten 

4.  Berekening gewogen gehalten asbest 

5.  Achtergrond-, streef- en interventiewaarden standaardbodem (VROM) 



Projectnummer : 1926042
Versie : 01
Revisiestatus : definitief

Rapportagedatum : 7 mei 2019
Autorisatiedatum : 13 mei 2019

2

1 SAMENVATTING

Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Aanleiding bestemmingsplanwijziging / aanvraag omgevingsvergunning

Doel Vaststellen of sprake is van verontreiniging in de grond / grondwater

Opzet
NEN 5740 ONV (onverdacht) en NEN 5740 VEP (verdachte kern)
NEN 5707+C2:2017 § 6.4.5 (verdachte toplaag, diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeeld) 

Locatie Laagerfseweg 48-50

3931 PG Woudenberg

Kadastraal bekend Gemeente Woudenberg

Sectie H

Nummer 1255

Oppervlakte 7760 m²

Terreininrichting gedeeltelijk verhard

Terreingebruik Wonen / agrarisch

Terreingebruik omgeving Wonen / agrarisch

Kaartcoördinaten X = 159252 Y = 454188

Hypothese Verdacht

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

Aantal boringen / peilbuizen
Locatie A. onverdacht
Locatie B. voormalige tank

0,5 m-mv 1,0 m-mv 2,0 m-mv 2,5 m-mv peilbuis

13 - 4 - 2

- 2 - - 1

Bodemopbouw Bruin tot bruingrijs matig fijn zand

Grondwaterstand 1,25 m-mv

Zintuiglijke waarnemingen Resten baksteen

Resultaten grond

Locatie A. onverdacht 

onderzoeksgebied

Locatie B. bovengrondse tank

> achtergrondwaarde > interventiewaarde

Bovengrond
Minerale olie (0,23)

Zink (-)
PAK 10 VROM (0,07)

-

Ondergrond - -

Grond
Minerale olie C10-C40 

(0,04)
-

Resultaten grondwater
Locatie A. onverdacht
onderzoeksgebied

Locatie B. bovengrondse tank

> streefwaarde > interventiewaarde

Grondwater
Barium (0,03)
Koper (0,22)
Barium (0,14)

-

Grondwater - -

Conclusies Hypotese bevestigd.

Verontreiniging vormt geen aanleiding tot nader onderzoek

Er zijn o.i. geen belemmeringen voor de gewenste activiteiten

ASBEST IN BODEMONDERZOEK

Visuele inspectie Per druppellijn: maaiveld geïnspecteerd (ca. 1 meter uit gevel)

Grondonderzoek Druppellijnonderzoek langs de dakranden zonder dakgoot en zonder
verharding eronder: per dakrand 2 inspectiegaten van 0,3 bij 0,3 en
0,1 m diep.
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Resultaten asbest in grond
Maaiveld

Op het maaiveld is visueel geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen.

Bovengrond

Bij de analyse van de twee mengmonsters blijkt dat 
in mengmonster ABM1 (gaten 1 t/m 4) een 
concentratie is aangetroffen boven de 100 mg/kg ds. 
Daarnaast zijn in de gaten 1,2 en 4 asbestverdachte 
materialen (> 20 mm) aangetroffen. Uit de analyse 
resultaten blijkt dat een deel van dit materiaal 
daadwerkelijk asbesthoudend is.
In mengmonster ABM2 (gaten 5 en 6) is een lichte 
asbestconcentratie bepaald van 20 mg/hg ds.

Conclusies Hypothese bevestigd.

Er is onaanvaardbare gehalte asbest in de bodem aangetroffen ter 
plaatse van de inspectiegaten 1 t/m 4 (ABM1). In het mengmonster 
ABM1 van inspectiegaten 1 t/m 4 is in het laboratorium een 
gewogen asbestconcentratie bepaald van 530 mg/kg ds. Daarnaast 
zijn in de inspectiegaten 1, 2 en 4 asbesthoudend materiaal groter 
dan 20 mm. Hierdoor wordt het berekend gewogen 
asbestconcentratie voor de inspectiegaten 1, 2, en 4 respectievelijk 
1000, 690 en 890 mg/kg ds.

Formeel gezien is afperkend onderzoek noodzakelijk ter plaatse van
de inspectiegaten 1 t/m 4, echter door de afwezigheid van dakgoten 
kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen concentratie asbest 
hierdoor wordt veroorzaakt. Een afperkend onderzoek is ons inziens 
derhalve niet noodzakelijk. De verontreinigde grond dient te worden 
ontgraven en afgevoerd naar een reinigingsbedrijf.
Voorafgaand aan de sanering dient een BUS-melding te worden
ingediend bij het bevoegd gezag (provincie Utrecht). De sanering
dient te worden begeleid door een BRL SIKB 6000 gecertificeerd
bedrijf. De ontgraving en uitvoering van de sanering dient plaats te
vinden door een BRL SIKB 7000 gecertificeerd bedrijf.

Uit de analyse resultaten blijkt dat de gewogen asbestconcentratie 
ter plaatse de inspectiegaten 5 en 6 (ABM2) 20 mg/kg ds bedraagt. 
Deze concentratie is aanzienlijk lager dan de maximale concentratie 
van 100 mg/kg ds. Deze verontreiniging vormt geen aanleiding tot 
nader onderzoek en geen belemmering voor de gewenste 
activiteiten.

Aangezien in de fractie <0,5 mm van ABM1 (inspectiegaten 1 t/m 4)
asbestvezels zijn aangetroffen, zijn door middel van SEM analyse de 
losse vezels bepaald. Het gewogen gehalte hiervan bedraagt 10,1
mg/kg ds. Dit is groter dan de risiconorm van 10 mg/kg ds. Door 
overschrijding van de risiconorm dient de sanering binnen uiterlijk 4 
jaar te geschieden.
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2 OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK

2.1 Doel van het onderzoek

Het doel van het verkennend bodem- en asbest in bodemonderzoek is het vaststellen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van 
bodemverontreiniging in de grond en het freatisch grondwater.

2.2 Historisch onderzoek en visuele waarneming 

Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Tijdens het vooronderzoek zijn de 
hierna te noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende voor het onderzoek van belang zijnde 
gegevens bekend zijn geworden:

Overzicht voorinformatie

Bron Informatie

Opdrachtgever / 
contactpersoon

Op de onderzoekslocatie bevinden zich momenteel twee woningen en 
diverse stallen en schuren. Het te onderzoeken terreingedeelte bestaat 
gedeeltelijk uit met tegels, klinkers en beton verhard terrein. Voor het 
overige deel is het terrein onverhard (tuin, gras).
De aanleiding tot het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de 
aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Het uitgevoerde onderzoek strekt zich uit over een oppervlak van ± 7.760 
m² (zoals op bijlage 1 aangegeven). Er hebben voor zover bekend op de 
onderzoekslocatie geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden
waardoor een bodemverontreiniging is ontstaan. Voor zover bekend zijn op 
de locatie geen olietanks of andere verontreinigingsbronnen aanwezig (of 
aanwezig geweest).

Het te onderzoeken terreingedeelte is bestemd voor de sloop van alle 
gebouwen, op woning nr. 50 en een bijgebouw na. Er worden daarna drie 
nieuwe woningen gebouwd op het terrein. 

Milieu-/Hinderwetarchief 
gemeente Woudenberg

Uit het gemeentelijk dossieronderzoek komen meerdere 
vergunningsaanvragen (tussen 1984 en 2006) op de onderzoekslocatie 
naar voren. Deze hebben allen te maken met het oprichten/wijzigen van 
een veehoudersbedrijf op de locatie. Hieruit blijkt dat er een bovengrondse 
dieselolietank op de locatie heeft gestaan. Hier zijn verder geen gegevens 
van bekend. 
Er zijn verder geen relevante gegevens verkregen waaruit een mogelijke 
bodemverontreiniging is af te leiden.

Bodemarchief gemeente 
Woudenberg

Er zijn geen bodemonderzoeken bekend bij de gemeente Woudenberg op 
deze locatie. 

Tankenbestand gemeente 
Woudenberg

Uit een e-mail van de heer J. van de Wiel (vergunningverlener, RUD 
Utrecht) is gebleken dat daar geen informatie over (ondergrondse) tanks 
bekend is.

Bodemkwaliteitskaart De gemeente Woudenberg heeft geen bodemkwaliteitskaart. Wel is er een, 
door het College vastgestelde, bodemfunctieklasse kaart. Hieruit blijkt dat 
de locatie valt in de bodemfunctieklasse niet gezoneerd.

Bodemloket 
(www.bodemloket.nl)

Uit het bodemloket is geen aanvullende informatie over de 
onderzoekslocatie naar voren gekomen. 

Bodemloket provincie Utrecht Historisch Bodembestand

Geen aanvullende informatie bekend geworden. 

Locaties verontreinigingen

Geen aanvullende informatie bekend geworden. 
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Topografische kaarten 
(www.topotijdreis.nl) 

Sinds 1850 is er op de locatie agrarische activiteit te zien. Sinds de jaren 
’30 is er bebouwing op de onderzoekslocatie te zien, welke door de jaren 
heen verandert. Sinds de jaren ’70 is de huidige bebouwing te zien. Er zijn 
verder geen bijzonderheden uit de topografische kaarten naar voren 
gekomen. 

Dempingen / ophogingen, 
puinverhardingen, asbest

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens 
zijn geen aanwijzingen voor puinverhardingslagen of asbesthoudende 
materialen op of in de bodem bekend geworden.

Visuele inspectie en
waarneming door veldwerker

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan de 
uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor bodembelastende 
activiteiten of bodemvreemde materialen bekend geworden. De daken van 
enkele bijgebouwen (zie tekening) bestaan uit asbestverdacht materiaal.
Door de familie van de eigenaar is de plek van de bovengrondse 
dieselolietank aangewezen.

Samenvatting relevante gegevens

* Door de opdrachtgever/contactpersoon is geen informatie verstrekt waaruit blijkt dat de bodem op 
enigerlei wijze is verontreinigd.

* Er zijn geen bodemonderzoeken bekend geworden.
* Uit het hinderwetarchief blijkt er een bovengrondse dieselolietank op de locatie heeft gestaan. Hier 

is geen verdere informatie over bekend. Door de familie van de eigenaar is de plek van de 
bovengrondse dieselolietank aangewezen.

* Volgens de bodemfunctieklasse kaart valt de locatie in de klasse ‘niet gezoneerd’. 
* Er is geen informatie over asbestverdachte materialen of puinverhardingen op of in de bodem bekend 

geworden.
* Tijdens de terreininspectie zijn geen gegevens bekend geworden waaruit een bodembelasting op 

de onderzoekslocatie is af te leiden.

2.3 Onderzoekshypothese

Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein 
"niet verdachte locatie". De voormalige tanklocatie wordt als “verdachte locatie” beschouwd.
Daarnaast is de locatie (druppellijn zones) echter VERDACHT op de aanwezigheid van asbest in de 
bodem.

Motivering
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie zijn geen concrete aanwijzingen voor een 
bodemverontreiniging binnen de onderzoekslocatie of directe omgeving bekend geworden. Vanwege 
asbesthoudende dakbedekking op de bebouwing, is de locatie verdacht op de aanwezigheid van 
asbest.

2.4 Uitvoering van het onderzoek

Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5740 ONV-NL 
(onverdachte niet lijnvormige locatie) en NEN 5740 VEP (verdachte kern) en aanverwante 
normen en richtlijnen m.b.t. het nemen van de monsters en de behandeling daarvan. Dit is 
omschreven in paragraaf 3.5 t/m hoofdstuk 5.

Met betrekking tot de asbestverdachtheid van de bodem is het onderzoek uitgevoerd overeenkomstig
NEN 5707+C2:2017 § 6.4.5 (verdachte toplaag, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld)
Dit is omschreven onder hoofdstuk 5, 6 en 7.
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De analyseresultaten zijn beoordeeld overeenkomstig:
– de streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater zoals vastgesteld 

door het Ministerie van VROM in de Circulaire Bodemsanering 2013, ingaande per 1 juli 2013 
(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).

– de achtergrondwaarden voor grond (en baggerspecie) zoals vastgesteld door het Ministerie van 
VROM in de Regeling bodemkwaliteit onder nummer DJZ2007124397, ingaande per 13 
december 2007.

De hierbij van toepassing zijnde onderzoeksstrategie kan van voldoende omvang geacht worden om 
te kunnen beoordelen of op de betreffende locatie, redelijkerwijs gesproken inderdaad geen 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of in het freatisch grondwater.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV (KIWA certificaat nr. K96888/01) en onderliggende protocollen 2001, 2002 en 2018.

Partijdigheid
Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de 
onderzoekslocatie waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000. In het 
kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door 
derden niet wordt ingegaan. Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten 
worden vastgelegd. Een wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt 
altijd vooraf besproken.

Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.

2.5 Geohydrologie

DINO-loket

Maaiveldhoogte 4,8 m +NAP

Diepte freatisch grondwater 1,25 m-mv

Stijghoogte volgens isohypsenpatroon 4,2 m +NAP

Grondwaterstromingsrichting Noordwestelijk

Deklaag aanwezig? Nee

Dikte watervoerend pakket 14 m

Geologie Formatie van Boxtel (matig fijn zand)

Zout of brak grondwater Nee

Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied Ligging binnen een boringsvrije zone, ± 300 m
ten westen van een waterwingebied

2.6 Veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden op 17 en 23 april 
2019. 
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 22 handboringen uitgevoerd (zie bijlage 1 voor 
boorpuntenoverzicht).
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Uitgevoerde boringen

Boringen 
tot 0,5 m.-
mv.

Boringen 
tot 1,0 m.-
mv.

Boringen 
tot 2,0 m. 
–mv.

Boringen 
tot 2,5 m. 
–mv.

Boringen 
met 
peilbuis

Aantal 
analyses 
mengmonster 
bovengrond

Aantal 
analyses 
mengmonster 
(onder)grond

Aantal 
analyses 
grondwater

A. Onverdacht onderzoeksgebied

13 - 4 - 2 3 2 2

B. Locatie bovengrondse tank

- 2 - - 1 - 1 1

Voor samenstelling van de mengmonsters zie onder 4.1 laboratoriumonderzoek.

Peilfilters algemeen
Het peilfilter is omstort met filterzand en daarna ruim afgepompt. De bemonstering van het grondwater 
heeft een week na het plaatsen van het peilfilter plaatsgevonden. Alvorens het grondwater te 
bemonsteren is de grondwaterstand gemeten en is het peilfilter opnieuw ruim afgepompt. Hierbij zijn 
de zuurgraad, elektrische geleidbaarheid en troebelheid gemeten.

In het veld gemeten waarden

Watermonster Filterdiepte
(m -mv)

Grondwater-stand
(m -mv)

pH
(-)

EC
(µS/cm)

Troebelheid
(NTU)

05-1-1 2,50 - 3,50 1,25 6,2 360 4,03
07-1-1 2,00 - 3,00 1,03 5,9 780 63
B01-1-1 2,50 - 3,50 1,28 6,3 590 25,81

De troebelheid is hoger dan 10 NTU en is daarmee hoger dan de gewenste ‘natuurlijke’ troebelheid. 
Aangezien geen overschrijdingen van de grenswaarden voor nader onderzoek voor organische 
stoffen zijn aangetroffen, heeft dit de kwaliteit van het grondwater vermoedelijk niet beïnvloed.

Voor een overzicht van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

2.7 Resultaten veldwerk

De bodemprofielen zijn weergegeven in bijlage 2.

Omschrijving bodemopbouw en samenstelling
Ter plaatse van de uitgevoerde grondboringen is vanaf het maaiveld tot 3,50 m beneden het maaiveld 
overwegend matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen in kleuren variërend van bruin (bovengrond tot 
0,5 m) tot bruingrijs (ondergrond vanaf 0,5 m en dieper). Voor bijmenging zie bijzonderheden.

Bijzonderheden
Boring Diepte boring

(m -mv)
Traject
(m -mv)

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden

16 0,50 0,08 - 0,50 Zand zwak grindhoudend
17 0,50 0,25 - 0,50 Zand zwak grindhoudend
18 0,50 0,08 - 0,50 Zand resten baksteen
B01 3,50 0,08 - 0,50 Zand resten baksteen, geen olie-water reactie
B02 1,00 0,08 - 0,50 Zand resten baksteen, geen olie-water reactie
B03 1,00 0,08 - 0,50 Zand sporen baksteen, geen olie-water reactie

Tijdens het uitvoeren van de monstername zijn verder geen bodemvreemde materialen of afwijkingen 
m.b.t. geur en kleur waargenomen.
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Asbest
Tijdens de monstername wordt de opgeboorde grond visueel op asbestverdacht materiaal 
gecontroleerd. Puinhoudende monsters worden volgens standaardprocedure op 20 mm uitgezeefd 
waarbij de grove zeeffractie op asbestverdacht materiaal wordt gecontroleerd. Er is tijdens de 
monstername geen puin of asbestverdacht materiaal aangetroffen. Voor het asbestonderzoek ter 
plaatse van de druppellijn zones zie hoofdstuk 5 en verder.
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3 LABORATORIUMONDERZOEK

3.1 Omschrijving en samenstelling mengmonsters

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld.
In het laboratorium zijn de mengmonsters samengesteld en heeft vervolgens het chemisch onderzoek 
plaatsgevonden overeenkomstig het standaardpakket (NEN 5740 paragraaf 5.1.3) en de verdachte 
parameters (NEN 5740 paragraaf 5.3.3).

Analyse-
monster

Traject
(m -mv)

Deelmonsters Analysepakket

mm1 bg 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50)
02 (0,05 - 0,20)
02 (0,20 - 0,50)
03 (0,00 - 0,50)
04 (0,05 - 0,20)
04 (0,20 - 0,50)
05 (0,08 - 0,50)
06 (0,00 - 0,50)

Standaard pakket incl LUOS

mm2 bg 0,00 - 0,50 07 (0,00 - 0,50)
08 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50)
10 (0,00 - 0,50)
11 (0,10 - 0,50)
12 (0,08 - 0,40)
12 (0,40 - 0,50)

Standaard pakket incl LUOS

mm3 bg 0,00 - 0,50 13 (0,08 - 0,30)
13 (0,30 - 0,50)
14 (0,08 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
16 (0,08 - 0,50)
17 (0,08 - 0,25)
17 (0,25 - 0,50)
18 (0,08 - 0,50)
19 (0,00 - 0,50)

Standaard pakket incl LUOS

mm4 og 0,50 - 2,00 01 (0,50 - 1,00)
01 (1,00 - 1,50)
01 (1,50 - 2,00)
05 (0,50 - 0,70)
05 (0,70 - 1,00)
05 (1,30 - 1,50)
05 (1,50 - 2,00)
15 (0,50 - 1,00)
15 (1,30 - 1,50)
15 (1,50 - 2,00)

Standaard pakket incl LUOS

mm5 og 0,50 - 2,00 07 (0,50 - 1,00)
07 (1,00 - 1,50)
07 (1,50 - 2,00)
08 (0,50 - 1,00)
08 (1,00 - 1,50)
08 (1,50 - 2,00)
13 (0,50 - 1,00)
13 (1,00 - 1,30)
13 (1,30 - 1,50)
13 (1,50 - 2,00)

Standaard pakket incl LUOS

mm-B 0,08 - 0,50 B01 (0,08 - 0,50)
B02 (0,08 - 0,50)
B03 (0,08 - 0,50)

Minerale Olie (C10-C40), Organische stof (gloeiverlies)

Analyse-
monster

Filterdiepte (m -mv) Analysepakket

05-1-1 2,50 - 3,50 Standaardpakket grondwater
07-1-1 2,00 - 3,00 Standaardpakket grondwater
B01-1-1 2,50 - 3,50 BTEXN + Minerale olie GC
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3.2 Resultaten en interpretatie van het laboratoriumonderzoek

De analyseresultaten van het laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.
Op de achtergrond- en interventiewaarden voor anorganische verbindingen (zware metalen) in de 
grond, is afhankelijk van het lutumgehalte en/of organische stofgehalte een correctieformule 
toegepast:

A, B en C = constanten afhankelijk van de stof.
Nb = toetsingswaarde voor de te beoordelen bodem (mg/kg).
Nst = toetsingswaarde voor de standaardbodem (mg/kg).
%lutum = het gemeten percentage lutum.
% org.stof = het gemeten percentage organische stof.

Voor organische verbindingen is de volgende correctieformule toegepast:

10

.% stoforgN
N st
b


=

3.3 Overzicht analyseresultaten

In het hierna volgende overzicht zijn de analyseresultaten weergegeven.

Uitgangspunten grond:
AW-waarde: achtergrondwaarde (met toepassing van de correctieformule).
I-waarde: interventiewaarde (met toepassing van de correctieformule).

Uitgangspunten grondwater:
S-waarde: streefwaarde
I-waarde: interventiewaarde.

Voor de streefwaarden grondwater, de interventiewaarden grond en grondwater en de 
achtergrondwaarden grond voor een standaardbodem (10 % organische stof en 25% lutum), zie 
bijlage 5. Voor toepassing van de correctieformules is uitgegaan van de analytisch bepaalde 
organische stof- en lutumpercentages.
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Locatie A. Onverdacht onderzoeksgebied
Grondmonster mm1 bg mm2 bg mm3 bg
Certificaatcode 2019056692 2019056692 2019056692
Boring(en) 01, 02, 03, 04, 05, 06 07, 08, 09, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,60 2,90 1,50
Lutum % ds 2,60 2,20 2,80
Datum van toetsing 26-4-2019 26-4-2019 26-4-2019
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index
PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,47 -0,03 1,00 -0,01 4,10 0,07

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,017 -0 <0,025 0,01

METALEN
Kobalt mg/kg ds <3 <7 -0,05 <3 <7 -0,05 3,6 11,6 -0,02
Koper mg/kg ds 7,8 15,8 -0,16 6,8 13,6 -0,18 11 22 -0,12
Nikkel mg/kg ds <4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42 5,9 16,1 -0,29
Zink mg/kg ds 37 85 -0,09 37 85 -0,09 62 141 0
Cadmium mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Molybdeen mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Barium mg/kg ds 21 76 (6) <20 <53 (6) 28 99 (6)

Lood mg/kg ds 16 25 -0,05 16 25 -0,05 27 42 -0,02
Kwik mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 <35 <84 -0,02 260 1300 0,23

Locatie A. Onverdacht onderzoeksgebied
Grondmonster mm4 og mm5 og
Certificaatcode 2019056692 2019056692
Boring(en) 01, 05, 15 07, 08, 13
Traject (m -mv) 0,50 - 2,00 0,50 - 2,00
Humus % ds 1,30 0,70
Lutum % ds 2,00 2,40
Datum van toetsing 26-4-2019 26-4-2019
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index
PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 <0,35 -0,03

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,025 0,01

METALEN
Kobalt mg/kg ds <3 <7 -0,05 <3 <7 -0,05
Koper mg/kg ds <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22
Nikkel mg/kg ds <4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42
Zink mg/kg ds <20 <33 -0,18 <20 <33 -0,18
Cadmium mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Molybdeen mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Barium mg/kg ds <20 <54 (6) <20 <52 (6)

Lood mg/kg ds <10 <11 -0,08 <10 <11 -0,08
Kwik mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01
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Locatie B. Bovengrondse tank
Grondmonster mm-B
Certificaatcode 2019056692
Boring(en) B01, B02, B03
Traject (m -mv) 0,08 - 0,50
Humus 1,10
Lutum 25,0
Datum van toetsing 26-4-2019
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C40 81 405 0,04

<d : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=T : Kleiner dan Tussenwaarde
8,88 : Kleiner Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -
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Locatie A. Onverdacht onderzoeksgebied
Watermonster 05-1-1 07-1-1
Datum 23-4-2019 23-4-2019
Filterdiepte (m -mv) 2,50 - 3,50 2,00 - 3,00
Datum van toetsing 29-4-2019 29-4-2019
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index
PAK
Naftaleen µg/l <0,02 <0,01 0 <0,02 <0,01 0
PAK 10 VROM - <0,00020(11) <0,00020(11)

AROMATISCHE VERBINDINGEN
BTEX (som) µg/l <0,9 <0,9
Benzeen µg/l <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03
Tolueen µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01
Xylenen (som) µg/l <0,21 0 <0,21 0
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen

µg/l <0,77(2,14) <0,77(2,14)

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3)

µg/l 0,42 0,42

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen

µg/l <0,14 0,01 <0,14 0,01

1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dichloormethaan µg/l <0,2 <0,1 0 <0,2 <0,1 0
Trichloormethaan 
(Chloroform)

µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

Tribroommethaan 
(bromoform)

µg/l <0,2 <0,1(14) <0,2 <0,1(14)

Tetrachloormethaan 
(Tetra)

µg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01

1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
Vinylchloride µg/l <0,1 <0,1 0,02 <0,1 <0,1 0,02
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
CKW (som) µg/l <1,6 <1,6
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0 <0,42 -0

METALEN
Kobalt µg/l <2 <1 -0,24 2,3 2,3 -0,22
Koper µg/l <2 <1 -0,23 28 28 0,22
Nikkel µg/l <3 <2 -0,22 11 11 -0,07
Zink µg/l 12 12 -0,07 <10 <7 -0,08
Cadmium µg/l <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05
Molybdeen µg/l <2 <1 -0,01 4,6 4,6 -0
Barium µg/l 68 68 0,03 130 130 0,14
Lood µg/l <2 <1 -0,23 <2 <1 -0,23
Kwik µg/l <0,05 <0,04 -0,04 <0,05 <0,04 -0,04

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35 -0,03 <50 <35 -0,03
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Locatie B. Bovengrondse tank
Watermonster B01-1-1
Datum 23-4-2019
Filterdiepte (m -mv) 2,50 - 3,50
Datum van toetsing 29-4-2019
Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde

Meetw GSSD Index
PAK
Naftaleen µg/l <0,02 <0,01 0
PAK 10 VROM - <0,00020(11)

AROMATISCHE VERBINDINGEN
BTEX (som) µg/l <0,9
Benzeen µg/l <0,2 <0,1 -0
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,1 -0,03
Tolueen µg/l <0,2 <0,1 -0,01
Xylenen (som) µg/l <0,21 0
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,1
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen

µg/l <0,63(2,14)

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35 -0,03

<d : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Streefwaarde
8,88 : > Streefwaarde
>T : Groter dan Tussenwaarde
8,88 : > Interventiewaarde
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -
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4 SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING

4.1 Samenvatting

De resultaten van het verrichte verkennend onderzoek naar een eventuele bodemverontreiniging op 
de onderzochte locatie aan de Laagerfseweg 48-50 te Woudenberg kunnen als volgt worden 
samengevat:

Locatie A: onverdacht onderzoeksgebied

Overschrijdingstabel grond
Analyse-
monster

Traject
(m -mv)

> AW (+index) > I (+index) BBK monster-conclusie

mm1 bg 0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar
mm2 bg 0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar
mm3 bg 0,00 - 0,50 Minerale olie C10 - C40 (0,23)

Zink  (-)
PAK 10 VROM (0,07)

- Niet Toepasbaar > industrie

mm4 og 0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar
mm5 og 0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar

> AW : > Achtergrondwaarde
> I : > Interventiewaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

Overschrijdingstabel grondwater
Watermonster Filterdiepte

(m -mv)
> S (+index) > I (+index)

05-1-1 2,50 - 3,50 Barium  (0,03) -
07-1-1 2,00 - 3,00 Koper  (0,22)

Barium  (0,14)
-

> S : > Streefwaarde
> I : > Interventiewaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

Locatie B: bovengrondse tank

Overschrijdingstabel grond
Analyse-
monster

Traject
(m -mv)

> AW (+index) > I (+index) BBK monster-conclusie

mm-B 0,08 - 0,50 Minerale olie C10 - C40 (0,04) - Klasse industrie

> AW : > Achtergrondwaarde
> I : > Interventiewaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

Overschrijdingstabel grondwater
Watermonster Filterdiepte

(m -mv)
> S (+index) > I (+index)

B01-1-1 2,50 - 3,50 - -

> S : > Streefwaarde
> I : > Interventiewaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

Asbest
Tijdens de terreininspectie en de monstername van de grond voor het onderzoek conform NEN 5740 
zijn geen asbestverdachte materialen op of in de bodem aangetroffen. Voor het onderzoek naar
asbest in bodem ter plaatse van de druppelzones wordt verwezen naar hoofdstuk 5 en verder.
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4.2 Conclusie

Locatie A: onverdacht onderzoeksgebied
De onderzoekshypothese ”onverdacht” kan op grond van de analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters heel strikt genomen niet worden gehandhaafd. Formeel gesproken is de 
kwalificatie verdacht van toepassing.

De aangetroffen concentraties zijn echter van lichte aard geven geen aanleiding tot aanvullend 
onderzoek. De invloed hiervan op de volksgezondheid en het milieu is nihil.

Locatie B: bovengrondse tank
De onderzoekshypothese ”verdachte locatie” wordt op grond van de analyseresultaten van de grond-
en grondwatermonsters bevestigd.

De aangetroffen concentraties zijn echter van lichte aard en geven geen aanleiding tot aanvullend 
onderzoek. De invloed hiervan op de volksgezondheid en het milieu is nihil.

4.3 Aanbeveling

Met betrekking tot de voorgenomen bouwactiviteiten op de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch 
geen belemmeringen aan te geven. Aanbevolen wordt dit rapport in te dienen bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning.
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5 ONDERZOEK ASBEST IN BODEM

5.1 Uitvoering van het onderzoek

Op 23 april 2019 is door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden een bodeminspectie 
uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5707.

De onderzoekslocatie omvat drie dakranden (druppellijnzones) van drie schuren waar geen dakgoot 
aanwezig is (50 m²).

Inspectie-efficiëntie
Op de onderzoekslocatie was ten tijde van het onderzoek begroeiiing aanwezig. De vegetatie kon niet 
worden verwijderd. Er is een inspectie-efficiëntie bereikt van <25%.

Omdat minder dan 25 % van de toplaag kon worden geïnspecteerd is sprake van een indicatieve 
maaiveldinspectie. 

Uitvoering
1) Tijdens de uitgevoerde inspectie van het bodemoppervlak van de onderzoekslocatie (zie bijlage 1) 

is in eerste instantie door middel van visuele waarneming onderzoek gedaan naar mogelijk op of 
aan het bodemoppervlak aanwezige asbestverdachte materialen, waarbij het gehele 
terreinoppervlak minutieus is onderzocht;

2) Vervolgens zijn na het uitvoeren van een visuele inspectie van het bodemoppervlak op 5 plaatsen 
handmatig inspectiegaten van ± 0,3 bij 0,3 meter en een diepte van 0,1 meter minus maaiveld 
gegraven; 

3) De ontgraven grond uit de inspectiegaten is op 20 mm uitgezeefd waarbij (indien dit werd 
aangetroffen) de grove zeeffractie nauwkeurig is geïnspecteerd op asbestverdacht materiaal;

4) Van de fijne zeeffractie afkomstig uit de inspectiegaten is een representatief mengmonster 
samengesteld.

Voor overzicht onderzoekslocatie en plaats inspectiegaten zie bijlage 1.

5.2 Resultaten bodeminspectie

1.  Resultaten inspectie van het terreinoppervlak

Tijdens de uitgevoerde terreininspectie zijn op het maaiveld geen stukjes asbestverdacht materiaal 
aangetroffen;

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is tijdens de maaiveldinspectie geen asbest 
aangetroffen. 

Maaiveldinspectie

stukjes asbestverdacht materiaal Totaal gewicht (g) per type

Maaiveldinspectie 0 0

GP = Golfplaat VP = Vlakke plaat
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2. Waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk

In de uitgevoerde inspectiegaten 01, 02 en 04 zijn respectievelijk 16, 2 en 2 stukjes asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. In de overige inspectiegaten is visueel geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen.

Bodemopbouw en samenstelling inspectiegaten
Inspectie-gat Afmeting

l. x b. (m)
diepte 

(m)
Omschrijving stukjes

asbestverdacht
materiaal

Gewicht
(g)

1 0,34 x 0,31 0,10 matig fijn zand donkerbruin 16 141,8

2 0,33 x 0,34 0,10 matig fijn zand donkerbruin 2 18,3

3 0,32 x 0,34 0,10 matig fijn zand grijsbruin 0 -

4 0,35 x 0,36 0,10 matig fijn zand donkerbruin 2 42,19

5 0,32 x 0,31 0,10 matig fijn zand donkerbruin 0 -

6 0,36 x 0,35 0,10 matig fijn zand bruingrijs 0 -
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6 LABORATORIUMONDERZOEK

6.1 Omschrijving

De analyses zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerde asbestlaboratorium Acmaa Asbest B.V. 
(laboratorium voor vezelonderzoek) in Deurningen. De samengestelde monsters zijn geanalyseerd op 
asbesthoudend materiaal, asbestvezels en asbestvezelbundels. De analyseresultaten van het 
laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.

Uitgevoerde analyses

Materiaalverzamelmonsters:
AVMG01: samengesteld monster asbestverdacht materiaal uit bodemmateriaal van gat 1
AVMG02: samengesteld monster asbestverdacht materiaal uit bodemmateriaal van gat 2
AVMG04: samengesteld monster asbestverdacht materiaal uit bodemmateriaal van gat 4

Grondmonsters:
ABM1: samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit gaten 1, 2, 3 en 4
ABM2: samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit gaten 5 en 6

6.2 Analyseresultaten

Voor de beoordeling van de analyseresultaten is uitgegaan van de in NEN 5707 aangegeven 
omrekenformule m.b.t. asbest verzamelmonsters (AMM en AVM) en de (samengestelde) asbest 
bodemmonsters van de fijne fractie (ABM). De maximale toelaatbare asbestconcentratie in bodem 
bedraagt 100 mg/kg ds.

Voor Amfibool asbest geldt een vermenigvuldigingsfactor 10.

Op basis van de analyseresultaten is het gehalte asbest per asbesthoudend gat uitgerekend. De 
berekeningen (zie bijlage 4) zijn uitgevoerd conform het gestelde in de NEN 5707. Het resultaat van 
de berekening is, indien van toepassing, gecorrigeerd voor de aangetroffen grove fractie. In de 
onderstaande tabel staan het berekende gehalte asbest weergegeven.

Gat
Traject
(m-mv)

Asbestmateriaal op maaiveld Asbestmateriaal in grond
Fijne fractie 

asbest in 
grond

Totaal
gewogen

(mg/kg d.s.)
#

gewicht 
(g)

HG % asbest #
gewicht

(g)
HG % asbest Serp. Amf.

Toplaag
MV 0,0-0,02 - - - - - - - -
Inspectiegaten

1 0,0-0,1 - - - -
6
1

40,32
5,5

Ja
ja

12,5 chr.
3,5 cro.

380 15 1000

2 0,0-0,1 - - - - 2 18,31 ja 12,5 chr. 380 15 690
3 0,0-0,1 - - - - 0 - - - 380 15 530
4 0,0-0,1 - - - - 2 42,19 ja 12,5 chr. 380 15 890
5 0,0-0,1 - - - - - 20 0 20
6 0,0-0,1 - - - - - 20 0 20

MV = Maaiveld
# = Aantal stukjes
HG = Hechtgebonden
Serp. = Serpentijn asbest (Chrysotiel (chr))
Amf. = Amfibool asbest (Amosiet (amo) en Crocidoliet (cro))

Daar waar de (halve) maximaal toegestane waarde voor asbest in bodem wordt overschreden, is deze 
waarde in rood en vetgedrukt aangegeven.
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Van grondmonsters ABM1 en AMB 2 ook de zeeffractie < 0,5 mm bekeken (maximaal 10 gram 
kwalitatief beoordeeld). In deze fractie zijn in monster ABM1 asbestverdachte vezels aangetroffen. In 
ABM2 zijn geen asbestverdachte vezels waargenomen.

Vanwege het aantreffen van asbestverdachte vezels in de fractie <0,5 mm in ABM1, is een 
aanvullende SEM analyse uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Aantal gemeten 
vezels

Gehalte aan 
vezels mg/kg.ds

Ondergrens 
mg/kg.ds

Bovengrens 
mg/kg.ds

ABM2
Totaal gemeten serpentijn 1 <0,1 0,0 0,6
Totaal gemeten amfibool 9 1,0 0,5 1,9
Totaal asbest 10 1,1 0,5 2,0
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7 ONDERZOEKSRESULTATEN, CONCLUSIE en AANBEVELING

7.1 Onderzoeksresultaten

Het uitgevoerde onderzoek naar asbest in de bodem heeft als doelstelling het vaststellen of ter 
plaatse van de onderzoekslocatie aan de Laagerfseweg 48-50, mogelijk een onaanvaardbare 
verontreiniging van de bodem aanwezig is met asbest. De maximaal toegestane concentratie asbest 
in bodem bedraagt 100 mg/kg ds.

1. Resultaten inspectie van het terreinoppervlak en inspectiegaten
Tijdens de terreininspectie en visuele waarneming tijdens de uitvoering van het onderzoek is in drie 
inspectiegaten visueel asbestverdacht materiaal aangetroffen.

2. Resultaten van de uitgevoerde analyses
Uit de analyseresultaten blijkt dat:
- dat een deel van de in de inspectiegaten 1, 2 en 4 aangetroffen asbestverdachte materialen 

daadwerkelijk asbesthoudend zijn.
- 10 van de 16 aangetroffen asbestverdachte materialen in inspectiegat 1 geen asbest bevatten.
- in de samengestelde grondmonsters van de fijne zeeffractie (<20 mm.) ABM1 (gaten 1 t/m 4) en 

ABM2 (gaten 5 en 6) asbest is aangetroffen.
- in het monster ABM1 eveneens losse asbestvezels zijn aangetroffen door middel van SEM 

analyse.

3. Berekende gehalten asbest
Het berekende gewogen gehalte asbest in grond in de inspectiegaten 1 t/m 4 is groter dan de 
maximaal toegestane waarde van 100 mg/kg d.s. 

Door middel van SEM analyse zijn de losse vezels bepaald. Het gewogen gehalte hiervan bedraagt 
10,1 mg/kg ds. Dit is groter dan de risiconorm van 10 mg/kg ds. 

In de overige inspectiegaten is wordt de (halve) maximaal toegestane waarde niet overschreden.

7.2 Conclusie

De onderzoekshypothese "verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld" wordt op basis van de analyseresultaten en het berekende gewogen gehalten asbest 
bevestigd.

In de inspectiegaten 1 t/m 4 is een gehalte asbest aangetroffen groter dan de halve maximaal 
toegestane waarde van 100 mg/kg ds.

Door middel van SEM analyse zijn de losse vezels bepaald. Het gewogen gehalte hiervan bedraagt 
10,1 mg/kg ds. Dit is groter dan de risiconorm van 10 mg/kg ds. 

In de overige inspectiegaten is geen asbest aangetroffen of wordt de (halve) maximaal toegestane 
waarde niet overschreden.

De verhoogde concentratie asbest ter plaatse van bovengenoemde gaten wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van asbest in de fijne fractie (<20 mm) en de grove fractie. De inspectiegaten zijn in de 
afwateringszone van het dak geplaatst (de zogenaamde druppellijn). De aangetroffen concentratie 
asbest wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de erosie van de dakplaten. Bij deze schuren zijn 
geen dakgoten aanwezig, het regenwater komt derhalve direct op en in de bodem onder de dakrand 
terecht. Uitgaande van een maximale breedte van 1,0 m onder de dakrand (50 cm links van de 
druppellijn en 50 cm rechts van de druppellijn) bedraagt het verontreinigd bodemvolume in totaal bij 
alle 2 de schuren (uitgaande van een ontgravingsdiepte van ca. 20 cm) ca 6,5 m3.
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7.3 Aanbeveling

Formeel gezien is afperkend onderzoek noodzakelijk ter plaatse van de gaten 1 t/m 4, echter door de 
afwezigheid van dakgoten kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen concentratie asbest 
hierdoor wordt veroorzaakt. Een afperkend onderzoek is ons inziens derhalve niet noodzakelijk.
De verontreinigde grond dient te worden ontgraven en afgevoerd naar een reinigingsbedrijf. 

Voorafgaand aan de sanering dient een BUS-melding te worden ingediend bij het bevoegd gezag 
(provincie Gelderland). De sanering dient te worden begeleid door een BRL SIKB 6000 gecertificeerd 
bedrijf. De ontgraving en uitvoering van de sanering dient plaats te vinden door een BRL SIKB 7000 
gecertificeerd bedrijf.
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BIJLAGE 2 Bodemprofielen



Legenda (conform NEN 5104)
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Grind, siltig
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Grind, uiterst zandig
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Grondvitaal BV
getekend volgens NEN 5104
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Datum: 16-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden
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Boring: 05
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Boring: 07

Datum: 16-4-2019
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Boring: 11

Datum: 16-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

1

tegel0

Edelmanboor5
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Boormeester: M.C. van der Heijden
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 17
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Boormeester: M.C. van der Heijden
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Datum: 16-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden
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donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht bruinoranje,
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin,
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Zuigerboor

350

Boring: B02

Datum: 16-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
lichtbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

100

Boring: B03

Datum: 16-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, geen olie-water reactie,
lichtbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

100



Projectnummer: 1926042

Projectnaam: Laagerfseweg 48-50, Woudenberg Bijlage 2

Grondvitaal BV
getekend volgens NEN 5104

Gat: G01

Datum: 23-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,34
Sleufbreedte: 0,31

0

ABM1 AVM G01

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak asbesthoudend,
donkerbruin, Schep, 16 stukjes
golfplaat

10

Gat: G02

Datum: 23-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,33
Sleufbreedte: 0,34

0

ABM1 AVM G02

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen asbest,
donkerbruin, Schep, 2 stukjes
golfplaat

10

Gat: G03

Datum: 23-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,32
Sleufbreedte: 0,34

0

ABM1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Schep

10

Gat: G04

Datum: 23-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,35
Sleufbreedte: 0,36

0

ABM1 AVM G04

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen asbest,
donkerbruin, Schep, 2 stukjes
golfplaat10

Gat: G05

Datum: 23-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,32
Sleufbreedte: 0,31

0

ABM2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: G06

Datum: 23-4-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,36
Sleufbreedte: 0,35

0

ABM2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, bruingrijs, Schep

10



 

BIJLAGE 3 Analyseresultaten



T.a.v. Martijn van der Heijden
Voorthuizerstraat 256

3881 SN  PUTTEN

Datum: 26-Apr-2019

Grondvitaal

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Apr-2019

Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

1926042

2019056692/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

GeertJanS
Markering



Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

1 2 3 4 5

M.C. van der Heijden 1/3

1926042

Analysecertificaat

26-Apr-2019/08:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Apr-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019056692/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.6% (m/m) 86.3 90.1 85.4 83.6Droge stof

S 1.6% (m/m) ds 2.9 1.5 1.3 <0.7Organische stof

98.2% (m/m) ds 96.9 98.3 98.6 99.2Gloeirest

S 2.6% (m/m) ds 2.2 2.8 <2.0 2.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds <20 28 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 3.6 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 7.8mg/kg ds 6.8 11 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 5.9 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 16mg/kg ds 16 27 <10 <10Lood (Pb)

S 37mg/kg ds 37 62 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 4.3 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 20 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 37 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 11 85 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 11 62 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 39 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 260 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

mm1 bg

mm2 bg

mm3 bg

mm4 og

mm5 og 10675354

10675353

10675352

10675351

10675350

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2019

16-Apr-2019

16-Apr-2019

16-Apr-2019

16-Apr-2019

M: MCERTS erkend



Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

1 2 3 4 5

M.C. van der Heijden 2/3

1926042

Analysecertificaat

26-Apr-2019/08:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Apr-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019056692/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.058 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.067 0.74 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.059 0.17 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.098mg/kg ds 0.19 1.2 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.053mg/kg ds 0.11 0.48 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.073mg/kg ds 0.16 0.41 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.080 0.20 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.35 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.099 0.27 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.090 0.23 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)2)

0.47mg/kg ds 1.0 4.1 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

mm1 bg

mm2 bg

mm3 bg

mm4 og

mm5 og 10675354

10675353

10675352

10675351

10675350

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2019

16-Apr-2019

16-Apr-2019

16-Apr-2019

16-Apr-2019

M: MCERTS erkend



Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

6

M.C. van der Heijden 3/3

1926042

Analysecertificaat

26-Apr-2019/08:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Apr-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019056692/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.7% (m/m)Droge stof

S
1)

1.1% (m/m) dsOrganische stof

98.5% (m/m) dsGloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

8.6mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

30mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

28mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

8.5mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 81mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

6 mm-B 10675355

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2019

M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019056692/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10675350 01  0  50 05375298471 mm1 bg

 10675350 02  5  20 05375301931 mm1 bg

 10675350 02  20  50 05375302032 mm1 bg

 10675350 03  0  50 05375301911 mm1 bg

 10675350 04  5  20 05375301951 mm1 bg

 10675350 04  20  50 05375302072 mm1 bg

 10675350 05  8  50 05375302041 mm1 bg

 10675350 06  0  50 05375301941 mm1 bg

 10675351 08  0  50 05373585211 mm2 bg

 10675351 09  0  50 05375302061 mm2 bg

 10675351 10  0  50 05375302021 mm2 bg

 10675351 11  10  50 05373588331 mm2 bg

 10675351 12  8  40 05373588171 mm2 bg

 10675351 12  40  50 05373588042 mm2 bg

 10675351 07  0  50 05375302081 mm2 bg

 10675352 13  8  30 05373592991 mm3 bg

 10675352 13  30  50 05373593042 mm3 bg

 10675352 14  8  50 05373593021 mm3 bg

 10675352 15  0  50 05373593141 mm3 bg

 10675352 16  8  50 05373592341 mm3 bg

 10675352 17  8  25 05373592351 mm3 bg

 10675352 17  25  50 05373592232 mm3 bg

 10675352 18  8  50 05373592261 mm3 bg

 10675352 19  0  50 05373592251 mm3 bg

 10675353 01  50  100 05375298492 mm4 og

 10675353 01  100  150 05375298483 mm4 og

 10675353 01  150  200 05375298464 mm4 og

 10675353 05  50  70 05375301922 mm4 og

 10675353 05  70  100 05375301973 mm4 og

 10675353 05  130  150 05375301985 mm4 og

 10675353 05  150  200 05375302006 mm4 og

 10675353 15  50  100 05373593062 mm4 og

 10675353 15  130  150 05373593134 mm4 og

 10675353 15  150  200 05373593015 mm4 og

 10675354 07  50  100 05375302012 mm5 og

 10675354 07  100  150 05375301993 mm5 og

 10675354 07  150  200 05375301964 mm5 og

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019056692/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10675354 08  50  100 05373584982 mm5 og

 10675354 08  100  150 05373585223 mm5 og

 10675354 08  150  200 05373585244 mm5 og

 10675354 13  50  100 05373592983 mm5 og

 10675354 13  100  130 05373592954 mm5 og

 10675354 13  130  150 05373593095 mm5 og

 10675354 13  150  200 05373593036 mm5 og

 10675355 B01  8  50 05375298361 mm-B

 10675355 B02  8  50 05375298411 mm-B

 10675355 B03  8  50 05375298451 mm-B

Eurofins Analytico B.V.
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019056692/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019056692/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019056692/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10675350

10675351

10675352

10675355
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10675352
Certificate no.: 2019056692
Sample description.: mm3 bg
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10675355
Certificate no.: 2019056692
Sample description.: mm-B
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T.a.v. Martijn van der Heijden
Voorthuizerstraat 256

3881 SN  PUTTEN

Datum: 29-Apr-2019

Grondvitaal

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Apr-2019

Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

1926042

2019059544/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

GeertJanS
Markering



Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

1 2 3

M.C. van der Heijden 1/2

1926042

Analysecertificaat

29-Apr-2019/14:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Apr-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019059544/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 68µg/L 130Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 2.3Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 28Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 4.6Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 11Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 12µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

05-1-1

07-1-1

B01-1-1 10685130

10685129

10685128

Eurofins Analytico B.V.
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Apr-2019

23-Apr-2019

23-Apr-2019

M: MCERTS erkend



Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

1 2 3

M.C. van der Heijden 2/2

1926042

Analysecertificaat

29-Apr-2019/14:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Apr-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019059544/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

05-1-1

07-1-1

B01-1-1 10685130

10685129

10685128

Eurofins Analytico B.V.
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Apr-2019

23-Apr-2019

23-Apr-2019

M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019059544/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10685128 05  250  350 06803804031 05-1-1

 10685128 05  250  350 08007677312 05-1-1

 10685129 07  200  300 06803804111 07-1-1

 10685129 07  200  300 08007677382 07-1-1

 10685130 B01  250  350 06804026431 B01-1-1

 10685130 B01  250  350 06804026422 B01-1-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019059544/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019059544/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190401870 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 23-04-2019
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 23-04-2019
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 30-04-2019
Projectcode 1926042 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

Naam ABM1 Datum monstername 23-04-2019
Monstersoort Grond Datum analyse 26-04-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 G01-ABM1 0 10 AM14210250
2 G02-ABM1 0 10 AM14210250
3 G03-ABM1 0 10 AM14210250
4 G04-ABM1 0 10 AM14210250

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 81,0 %
Massa monster (veldnat) 12,5 kg
Massa monster (droog) 10,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 380 380 310 310 480 480 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 15 150 10 100 21 210 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 380 380 310 310 480 480 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 380 380 310 310 480 480 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 15 150 10 100 21 210 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 15 150 10 100 21 210 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 400 530 320 410 500 680 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 400 530 320 410 500 680 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190401870 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 23-04-2019
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 23-04-2019
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 30-04-2019
Projectcode 1926042 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 124 124 151 485 1275 7930 10089
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 25,55 20 5 *

asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 1,4952 1,4952
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 1 1
Percentage chrysotiel (%) 17,5
Gewicht chrysotiel (mg) 261,7 261,7
Percentage crocidoliet (%) 7,5
Gewicht crocidoliet (mg) 112,1 112,1

asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 10,0260 4,9557 3,5734 0,1710 0,1480 18,8741
Hechtgebonden nee nee nee nee nee
Aantal deeltjes 22 49 51 12 4 138
Percentage chrysotiel (%) 17,5 17,5 25 25 25
Gewicht chrysotiel (mg) 1754,6 867,2 893,4 42,8 37,0 3595,0

vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0344 0,0050 0,0394
Hechtgebonden nee nee
Aantal deeltjes 1 1 2
Percentage crocidoliet (%) 90 90
Gewicht crocidoliet (mg) 31,0 4,5 35,5

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 199,85 85,96 88,55 4,24 3,67 382,27
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 199,85 85,96 88,55 4,24 3,67 382,27
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 11,11 3,07 0,45 14,63
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 11,11 3,07 0,45 14,63

totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 23 50 51 13 4 141
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 210,96 89,03 88,55 4,69 3,67 396,9
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 210,96 89,03 88,55 4,69 3,67 396,9

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190401871 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 23-04-2019
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 23-04-2019
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 30-04-2019
Projectcode 1926042 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

Naam ABM2 Datum monstername 23-04-2019
Monstersoort Grond Datum analyse 26-04-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 G05-ABM2 0 10 AM14210249
2 G06-ABM2 0 10 AM14210249

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 86,7 %
Massa monster (veldnat) 13,1 kg
Massa monster (droog) 11,4 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 20 20 16 16 25 25 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 0,7 0,7 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn 20 20 16 16 24 24 mg/kg ds
Totaal serpentijn 20 20 16 16 25 25 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 0,7 0,7 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest 20 20 16 16 24 24 mg/kg ds
Totaal asbest 20 20 16 16 25 25 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190401871 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 23-04-2019
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 23-04-2019
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 30-04-2019
Projectcode 1926042 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 85 138 177 423 2302 8255 11380
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 1,2495 0,4389 0,0638 0,0090 1,7612
Hechtgebonden ja ja ja ja
Aantal deeltjes 2 4 7 1 14
Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5 17,5 17,5
Gewicht chrysotiel (mg) 156,2 54,9 11,2 1,6 223,9

totaal per mineralogische groep
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 13,73 4,82 0,98 0,14 19,67
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 13,73 4,82 0,98 0,14 19,67

totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 4 7 1 14
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 13,73 4,82 0,98 0,14 19,67
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 13,73 4,82 0,98 0,14 19,67

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190401872 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 23-04-2019
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 23-04-2019
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 30-04-2019
Projectcode 1926042 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

Naam AVM-G01 Datum monstername 23-04-2019
Monstersoort Materiaal Datum analyse 29-04-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 G01-AVM G01 0 10 AM14073216

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 1 5,50 ja 688 550 825

crocidoliet 3,5 2 5 5,50 ja 193 110 275
golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 5 34,82 ja 4353 3482 5223
overig n.a. 10 101,47

Totaal Asbest 5234 4142 6323
Totaal Serpentijn 5041 4032 6048
Totaal Amfibool 193 110 275
Totaal Gewogen asbest 6971 5132 8798

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190401873 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 23-04-2019
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 23-04-2019
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 30-04-2019
Projectcode 1926042 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

Naam AVM-G02 Datum monstername 23-04-2019
Monstersoort Materiaal Datum analyse 29-04-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 G02-AVM G02 0 10 AM14073215

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 2 18,31 ja 2289 1831 2747

Totaal Asbest 2289 1831 2747
Totaal Serpentijn 2289 1831 2747
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 2289 1831 2747

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190401874 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 23-04-2019
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 23-04-2019
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 30-04-2019
Projectcode 1926042 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

Naam AVM-G04 Datum monstername 23-04-2019
Monstersoort Materiaal Datum analyse 29-04-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 G04-AVM G04 0 10 AM14073214

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 2 42,19 ja 5274 4219 6329

Totaal Asbest 5274 4219 6329
Totaal Serpentijn 5274 4219 6329
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 5274 4219 6329

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190500998 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 08-05-2019
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 23-04-2019
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 10-05-2019
Projectcode 1926042 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Laagerfseweg 48-50, Woudenberg

Naam ABM1-SEM Datum monstername 23-04-2019
Monstersoort Grond Datum analyse 10-05-2019
Monstername door Opdrachtgever
Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 G01-ABM1 0 10 AM14210250
2 G02-ABM1 0 10 AM14210250
3 G03-ABM1 0 10 AM14210250
4 G04-ABM1 0 10 AM14210250

Resultaten
Labcode zeeffractie monster: V190401870
Massa zeeffractie <0,5 mm: 7930 g
Massa totale monster: 10,089 kg
Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens
vezels mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds

Totaal gemeten serpentijn 1 <0,1 0,0 0,6
Totaal gemeten amfibool 9 1,0 0,5 1,9
Totaal asbest 10 1,1 0,5 2,0

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



 

BIJLAGE 4 Berekening gehalten gewogen gehalten 
asbest









 

BIJLAGE 5 Achtergrond-, streef- en interventiewaarden



Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem).

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  
stof en 25 % lutum).

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld.

Stof Grond/sediment (mg/kg d.s.) Grondwater (µg/l)

droge stof) 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-

waarde waarde waarde waarde 

 

1

1. Metalen

antimoon     4,0   22     -     20

arseen   20   76   10     60

barium 190 920*   50   625

cadmium     0,6   13     0,4       6

chroom   55      -     1     30

chroom III     - 180     -        -

chroom IV     -   78     -        -

cobalt   15 190   20   100

koper   40 190   15     75

kwik     0,15      -     0,05       0,3

kwik (anorganisch)     0,15   36     -       -

kwik (organisch)     0,15     4     -       -

lood   50 530   15     75

molybdeen     1,5 190     5   300

nikkel   80 100   15     75

zink 140 720   65   800

2. Overige anorganische stoffen

chloride (mg Cl/l)     -    - 100  mg/l        -

cyanide (vrij)     3,0   20     5 1500

cyanide (complex)     5,5   50   10 1500

thiocyanaten (som)     6,0   20     - 1500

3. Aromatische verbindingen

benzeen     0,01     1,1     0,2     30

ethylbenzeen     0,03 110     4   150

tolueen     0,01   32     7 1000

xylenen (som)     0,1   17     0,2     70

styreen (vinylbenzeen)     0,25   86     6   300

fenol     0,25   14     0,2 2000

cresolen (som)     0,30   13     0,2   200

dodecylbenzeen     0,35     -     -        -

aromatische oplosmiddelen (som)     2,5     -     -        -

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.



Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem).

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  
stof en 25 % lutum).

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld.

Stof Grond/sediment (mg/kg d.s.) Grondwater (µg/l)

droge stof) 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-

waarde waarde waarde waarde 

 

2

4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's).
naftaleen   0,01     70

fenantreen   0,003       5

antraceen   0,0007       5

fluorantheen   0,003       1

chryseen   0,003       0,2

benzo(a)antraceen   0,0001       0,5

benzo(a)pyreen   0,0005       0,05

benzo(k)fluorantheen   0,0004       0,05

indeno(1,2,3-cd)pyreen   0,0004       0,05

benzo(ghi)peryleen   0,0003       0,05

PAK (som 10)     1,5   40   -       -

 
5. Gechloreerde koolwaterstoffen
a. (vluchtige chloorkoolwaterstoffen

monochlooretheen (vinylchloride)   0,1       0,1   0,01         5
dichloormetaan   0,1       3,9   0,01   1000
1,1-dichloorethaan   0,2     15   7     900

1,2-dichloorethaan   0,2       6,4   7     400

1,1-dichlooretheen   0,3       0,3   0,01       10
1,2-dichlooretheen (som)   0,3       1   0,01       20

Dichloorpropanen (som)   0,8       2   0,8       80
Trichloormethaan (chloroform)   0,25       5,6   6     400
1,1,1-trichloorethaan   0,25     15   0,01     300

1,1,2-trichloorethaan   0,30     10   0,01     130
Trichlooretheen (tri)   0,25       2,5 24     500
Tetrachloormethaan (tetra)   0,30       0,7   0,01       10

tetrachlooretheen  (per)   0,15       8,8   0,01       40

b. chloorbenzenen

monochloorbenzenen   0,20     15   7     180
dichloorbenzenen (som)   2,0     19   3       50
trichloorbenzenen (som)   0,015     11   0,01       10

tetrachloorbenzenen (som)  0,0090       2,2   0,01         2,5
pentachloorbenzenen   0,0025       6,7   0,003         1
hexachloorbenzeen   0,0085       2,0   0,00009         0,5

c. chloorfenolen
monochloorfenolen (som)   0,045       5,4   0,3     100

dichloorfenolen (som)   0,20     22   0,2       30
trichloorfenolen (som)   0,0030     22   0,03       10
tetrachloorfenolen (som)   0,015     21   0,01       10

pentachloorfenol   0,0030     12   0,04         3



Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem).

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  
stof en 25 % lutum).

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld.

Stof Grond/sediment (mg/kg d.s.) Grondwater (µg/l)

droge stof) 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-

waarde waarde waarde waarde 

 

3

d. Polychloorbifenylen (PCB’s)
PCB’s (som 7)   0,020       1   0,01         0,01

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen
Monochlooranilinen (som)   0,20     50   -       30
Pentachlooraniline   0,15       -   -          -

Dioxine (som I-TEQ)   0,000055       0,00018   -          -
Chloornaftaleen (som)   0,070     23   -         6

6. Bestrijdingsmiddelen
a. organochloorbestrijdingsmiddelen
chloordaan (som)   0,0020       4   0,02 ng/l         0,2

DDT (som)   0,20       1,7   -          -
DDE (som)   0,10       2,3   -          -
DDD (som)   0,020     34   -          -

DDT/DDE/DDD (som)   -       -   0,004 ng/l         0,01
aldrin   -       0,32   0,009 ng/l          -
dieldrin   -       -   0,1 ng/l          -

endrin   -       -   0,04 ng/l          -
isodrin   -       -   -          -

telodrin   -       -   -          -

Drins (som)   0,015       4   -         0,1
Endosulfansulfaat   -       -   -          -
α-endosulfan   0,00090       4   0,2 ng/l         5

α-HCH   0,0010     17 33 ng/l          -
ß-HCH   0,0020       1,6   8 ng/l          -
γ-HCH (lindaan)   0,0030       1,2   9 ng/l          -

δ-HCH   -       -   -          -
HCH-verbindingen (som)   -       -   0,05         1
Heptachloor   0,00070       4   0,005 ng/l         0,3

Heptachloorepoxide (som)   0,0020       4   0,005 ng/l         3
Hexachloorbutadieen   0,003       -   -          -
Organochloorhoudende bestrijdings-

middelen (som landbodem)   0,40       -   -          -

b. organofosforpesticiden

azinfos-methyl   0,0075       -   -          -

c. organotin bestrijdingsmiddelen

organotinverbindingen (som)   0,15       2,5   0,05 - 16 ng/l         0,7
tributyltin   0,065       -   -          -

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
MCPA   0,55       4   0,02       50



Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem).

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  
stof en 25 % lutum).

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld.

Stof Grond/sediment (mg/kg d.s.) Grondwater (µg/l)

droge stof) 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-

waarde waarde waarde waarde 

 

4

e. overige bestrijdingsmiddelen
atrazine   0,35       0,71 29 ng/l     150
carbaryl   0,15       0,45   2 ng/l       50

carbofuran   0,017       0,017   9 ng/l     100
4-chloormethylfenolen (som)   0,60       -   -          -
Niet-chloorhoudende bestrijdings-

middelen (som)   0,090       -   -          -

7. overige stoffen

Asbest   -   100   -          -
cyclohexanon   0,1   150   0,5 15000
dimethyl ftalaat   2,0     82   -          -

diethyl ftalaat   0,045     53   -          -
di-isobutyl ftalaat   0,045     17   -          -
dibutyl ftalaat   0,045     36   -          -

butyl benzylftalaat   0,070     48   -          -
dihexyl ftalaan   0,070   220   -          -
di(2-ethylhexy)ftalaat   0,070     60   -          -

ftalaten (som)   -       -   0,5         5
minerale olie             190              5000 50     600

pyridine   0,15     11   0,5       30

tetrahydrofuran   0,45       7   0,5     300
tetrahydrothiofeen   1,5       8,8   0,5   5000
tribroommethaan (bromoform)   0,20     75   -     630

ethyleenglycol   5,0       -   -          -
diethyleenglycol   8,0       -   -          -
acrylonitril   1,0       -   -          -

fomaldehyde   0,1       -   -          -
isopropanol (2-propanol)   0,75       -   -          -
methanol   3,0       -   -          -

butanol (1-butanol)   2,0       -   -          -
butylacetaar   2,0       -   -          -
ethylacetaat   2,0       -   -          -

methyl-tert-butyl ether (MTBE)   0,20       -   -          -
methylethylketon   2,0       -   -          -



Bijlage 3  Akoestisch onderzoek
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1. Aanleiding en doel 
Initiatiefnemer heeft het voornemen aan de Laagerfseweg 48-50 te Woudenberg, een aan-
tal agrarische opstallen en een woning te slopen en daarvoor in de plaats drie nieuwe wo-
ningen te realiseren. Omdat de woningen binnen de geluidzones liggen van infrastructuur 
is o.a. een akoestisch onderzoek wegverkeer noodzakelijk. 

Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur is gevraagd dit onderzoek uit te voeren.  

2. Beschrijving situatie  
Een overzicht van de situatie is weergegeven op de figuren in de bijlage en hieronder. Het 
betreft een perceel aan de Laagerfseweg 48-50 in het buitengebied tussen Woudenberg en 
Scherpenzeel. In de bestaande situatie zijn agrarische opstallen en weiland aanwezig, met 
twee woningen. Plan is de agrarische opstallen en de woning nr. 48 te slopen. De woning 
nr. 48 wordt dan iets ten noorden nieuw gebouwd (vervangende nieuwbouw). Voor de ge-
sloopte agrarische bebouwing komen twee nieuwe woningen terug. Uit het akoestisch on-
derzoek moet blijken of de geluidbelasting voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluid-
hinder en past binnen het gemeentelijke geluidbeleid. 
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3. Geluid in de leefomgeving 
Geluid werkt door in veel beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening en verkeer en ver-
voer. Vrijwel elke ruimtelijke ontwikkeling heeft consequenties voor het geluid, terwijl om-
gekeerd, geluidswetgeving consequenties heeft voor veel ruimtelijke ontwikkelingen.  

Het al vroeg in de planontwikkeling als een ontwerpvariabele meenemen van milieuaspec-
ten kan helpen te voorkomen dat er nieuwe geluidknelpunten ontstaan of dat ruimtelijke 
plannen achteraf moeten worden bijgesteld of afgeblazen.  

4. Wettelijk kader 
Dit hoofdstuk gaat in op de wettelijke aspecten van geluid in bestemmingsplannen. 

4.1 Wet geluidhinder algemeen 
De Wet geluidhinder (Wgh) geeft regels wanneer een akoestisch onderzoek moet worden 
uitgevoerd en waar dit aan moet voldoen. Een aantal belangrijke aspecten zijn: 
 Bij een voorgenomen wijziging van een planologisch regime binnen een geluidzone is 

een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Bij hogere geluidbelasting dan de voorkeurs-
waarde kan een hogere grenswaarde nodig zijn.  

 De bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere waarde ligt in de meeste gevallen 
bij de gemeente, met in het akoestisch onderzoek verplichte aandacht voor mogelijke 
maatregelen en de motivatie. 

 Eenheid van de geluidbelasting is de Lden (Lday, evening, night) in dB, een Europese 
dosismaat voor geluid voor weg- en railverkeer. De Lden staat voor het jaargemiddelde 
A-gewogen geluidsniveau over een etmaal.  

 Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden moet tegelijk met het ont-
werpplan van de te volgen planologische procedure ter inzage worden gelegd. De ter 
inzage termijn is in alle gevallen 6 weken.  

 De Wet stelt registratie van de verleende hogere waarde in het kadaster verplicht. 

4.2 Relatie bestemmingsplan en Wet geluidhinder 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) ligt rond iedere weg een zone (art.74). Dit geldt 
niet voor woonerven en 30 km/uur wegen. Ook de ruimte boven en onder de weg behoren 
tot de zone. Bij aanleg van een nieuwe weg geldt de zone vanaf het moment dat de weg in 
een ontwerp bestemmingsplan is opgenomen. 

In deze situatie zijn de volgende wettelijke zones van toepassing: 
Weg type Zone 

Laagerfseweg Buitenstedelijk 1 of 2 rijstroken 250m 

In de Wgh is geregeld dat bij een bestemmingsplanwijziging een akoestisch onderzoek de 
gevolgen voor geluidgevoelige objecten binnen de zone in beeld moet brengen. 
Uitgangspunt is dat voor alle woningen/woonfuncties binnen de zone de hoogst toelaatbare 
geluidbelasting van Lden=48 dB voor wegverkeer en Lden=55 dB voor railverkeer wordt 
gerealiseerd (voorkeursgrenswaarde).  

Voordat toetsing aan de Wet plaatsvindt, mag conform art. 110g Wgh een aftrek worden 
toegepast voor het stiller worden van het verkeer. De toe te passen aftrek bedraagt: 
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Max. snelheid Lden = 57dB Lden=56 dB Overig 

>= 70 km/uur 4 dB 3 dB 2 dB 

50 km/uur 5 dB 

4.3 Gemeentelijk geluidbeleid 
De gemeente Woudenberg hanteert gemeentelijk geluidbeleid. Uitgangspunt van het ge-
meentelijk beleid is dat hogere grenswaarden zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. 
Als de maatregelen onvoldoende effect sorteren kan de gemeente een hogere grenswaar-
de vaststellen. Hierbij hecht de gemeente aan de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. 
Verder is altijd een goede motivatie c.q. ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk en moet ook 
de cumulatieve geluidbelasting worden meegewogen. 

4.4 Grenswaarden 
Bij hogere waarden moet uit akoestisch onderzoek blijken welke maatregelen nodig zijn om 
wel aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Als maatregelen niet mogelijk of onvoldoen-
de doeltreffend zijn kan een hogere waarde worden vastgesteld. Dit wordt beoordeeld per 
wegvak. De maximale ontheffing voor nieuwe woningen is weergegeven in onderstaande 
tabel: 

Straat Gebied Max. hogere waarde 

Gemeentelijke wegen Binnenstedelijk gebied 63 dB 

Gemeentelijke wegen Buitenstedelijk gebied 53 dB 

In dit geval betreft het een buitenstedelijke situatie waarvoor een maximale waarde geldt 
van Lden=53 dB voor nieuwe woningen. De bestaande woning Laagerfseweg 48 wordt iets 
naar het noorden opnieuw opgebouwd. Dit geldt als vervangende nieuwbouw, waarvoor 
een 5 dB hogere waarde toelaatbaar wordt geacht (art. 83 lid 7 Wgh), in dit geval dus 
maximaal 58 dB.  

4.5 Bouwbesluit 2012 
Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit geeft regels voor de geluidwering van de gevels. Het 
Bouwbesluit vereist voor nieuwbouw situaties een karakteristieke geluidwering van een 
uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van tenminste de geluidsbelas-
ting Lden (t.g.v. wegverkeerslawaai zonder aftrek ex art 110g Wet geluidhinder) verminderd 
met 33 dB en een minimum van 20 dB. De norm geldt voor verblijfsgebieden vanwege de 
vrije indeelbaarheid. Dit om ook nog te kunnen voldoen als er later binnen het verblijfsge-
bied een kleinere ruimte wordt gerealiseerd.  

De geluidwering van de gevel van een verblijfsruimte (welke onderdeel uitmaakt van een 
verblijfsgebied), mag 2 dB lager zijn dan de geluidwering van de gevel van de betreffende 
verblijfsruimte.  
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5. Reken- en meetmethode 
In deze situatie gerekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 
(RMG2012). De gegevens zijn hiertoe ingevoerd in het programma Winhavik van bureau 
DirActivitySoftware (v9.02). Dit programma maakt gebruik van het Haskoning rekenhart 
SRMII v.16 formaat 2012 voor weg- en railverkeer en Indus10 voor Industrielawaai. In de 
bijlagen is ter beperking van de hoeveelheid papier een selectie van de belangrijkste in-
voergegevens opgenomen. Meer detailinformatie is op verzoek leverbaar.  

De GGD heeft een methode ontwikkeld om via een zogenaamde GES (gezondheidef-
fectscreening) aan te geven wat de geluidskwaliteit in een leefomgeving is. Dit gebeurt in 
de zogenaamde GES score. Deze loopt van 0 t/m 8. Waarbij een score 0 zeer goed is en 
een score van 8 zeer onvoldoende. De GES scores verschillen per hinderbron. Onder-
staand zijn de scores voor wegverkeer weergegeven. Bij de presentatie van de rekenresul-
taten is aansluiting gezocht bij de GES systematiek. 

 Geluidbelasting en GES scores voor wegverkeer 
Geluidsbelasting Ernstig  

gehinderden 

(%) 

Geschatte 

geluidbelasting 

LAeq,23-7h 

dB 

Ernstig 

Slaapver-
stoorden 

(%) 

GES-
score 

Kwalificatie Kleur 

Akoestisch  

onderzoek Lden 

dB 

Letm 

dB(A) 

< 43 <45 0 < 34 < 2 0 Zeer goed 

Groen 
43–47 45-49 0 – 3 34 - 39    2 1 Goed 

48-52 50-54 3 – 5 39 - 44 2 – 3 2 Redelijk Geel 

53–57 55-59 5 – 9 44 - 49 3 – 5 4 Matig 

Oranje 
58–62 60-64 9 - 14 49 - 54 5 – 7 5 Zeer matig 

63-67 65-69 14 - 21 54 - 59 7 - 11 6 Onvoldoende 

Rood 68–72 70-74 21 - 31 59 - 64 11 - 14 7 Ruim  

onvoldoende 

> 73 > 75 > 31 > 63 > 14 8 Zeer  

onvoldoende 

6. Verkeersgegevens 
Een akoestisch onderzoek moet zo nauwkeurig mogelijk de toekomstige geluidbelasting 
aanduiden. Als het maatgevende jaar wordt in de regel uitgegaan van 10 jaar na planreali-
satie. Voor dit plan is gebruik gemaakt van gegevens van de gemeente Woudenberg en 
het regionaal verkeersmodel.  

Een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is weergegeven in onderstaande ta-
bel: 

Tabel 1: Gehanteerde verkeersgegevens 

Wegvak 
Etmaalint.  Gemiddelde uurintensiteit Voertuigverdeling in % 

2020 2030 Periode % Aantal LV MV ZV 

Laagerfseweg 

Wegdek: DAB  

60 km/uur 

2.389 2.546 

Dag 

Avond 

Nacht 

6.93 

2.73 

0.74 

176 

70 

19 

92.6 

93.2 

86.0 

4.40 

2.60 

5.25 

3.00 

4.20 

8.75 
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7. Rekenresultaten  
De berekende geluidbelasting op de gevels is weergegeven in de figuren in Bijlage 2 en 
voor de hoogst belaste woning samengevat in onderstaande Tabel 1. De waarneempunten 
zijn ingevoerd op de begane grond en 1e verdieping.  

Tabel 1: Geluidbelasting Lden in dB vanwege het verkeer op de op gevels van de geplande 
nieuwe woningen Laagerfseweg 48-50 Woudenberg (incl. aftrek). 
Gecumuleerde geluidbelasting Lcum in dB (zonder aftrek) 
Benodigde karakteristieke geluidwering GA;K  in dB 

Wo-
ning 

Gevel 
Hw 

(m) 
Laagerfse

weg 
Lcum GA;K 

1 Oost 1.5 55 60 27 

4.5 55 60 27 

Zuid 1.5 50 55 22 

4.5 50 55 22 

Noord 1.5 48 52 20 

4.5 48 53 20 

West 1.5 30 35 20 

4.5 30 35 20 

2 Oost 1.5 43 48 20 

4.5 44 49 20 

3 Oost 1.5 43 48 20 

4.5 45 50 20 

Hieruit blijkt dat de geluidbelasting op de nieuwe woningen 2 en 3 met Lden=48 dB of lager 
voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB (incl. aftrek ex art. 110g Wgh).  

Op de woning Laagerfseweg 48 (vervangende nieuwbouw) is de geluidbelasting vanwege 
de Laagerfseweg berekend op Lden=55 dB op de oostgevel en incl. aftrek. Dat is even hoog 
als in de bestaande situatie en lager dan de maximale ontheffing van 58 dB. 

Aanvrager heeft geen invloed op de verkeersintensiteit. Het aanbrengen van stil asfalt is 
geen optie voor een dergelijk kleinschalig project. Het realiseren van een afschermende 
voorziening is uit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt ongewenst. Het opschui-
ven van de woning in westelijke richting is mogelijk. Maar daarmee wordt de geluidluwe 
achtertuin kleiner en de voorkeursgrenswaarde wordt binnen de kavel net niet gereali-
seerd. Met het huidige voorstel zijn er twee geluidluwe gevels. Met de woningindeling kan 
rekening worden gehouden met de ligging van één of meer slaapkamers aan de geluidluwe 
zijde. Met de huidige duurzaamheidseisen is in de meeste gevallen sprake van mechani-
sche toe- en afvoer. Daarmee is de standaard geluidwering al snel 23-25 dB. Alleen voor 
de voorgevel is dan mogelijk enige extra aandacht nodig voor realisatie van voldoende ge-
luidwering. 

Verkeerslawaai vormt hiermee geen belemmering voor realisatie van het plan. Verzocht 
wordt een hogere waarde vast te stellen voor de vervangende nieuwbouw van de woning 
aan de Laagerfseweg 48. 
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8. Samenvatting en conclusies 
 Initiatiefnemer bereidt een aanvraag voor ter realisatie van 2 nieuwe woningen en ver-

vanging van de woning Laagerfseweg 48 te Woudenberg. Daartoe wordt de bedrijfs-
bebouwing op het perceel grotendeels gesloopt. De woning Laagerfseweg 50 blijft be-
houden. 

 Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur is gevraagd een akoestisch onderzoek 
wegverkeer uit te voeren, Het onderzoek levert informatie voor de milieuparagraaf bij 
de ruimtelijke onderbouwing en voor een eventuele procedure hogere waarde. 

 Het plan ligt binnen de 250m brede zone van de Laagerfseweg. De verkeersgegevens 
zijn verkregen van de gemeente Woudenberg (regionaal verkeersmodel). De maatge-
vende etmaalintensiteit bedraagt 2.546 mvt/etmaal. Het wegdek bestaat uit DAB en de 
maximum snelheid bedraagt 60 km/uur.  

 De berekende geluidbelasting op de geplande twee nieuwe woningen bedraagt 
Lden= 48 dB of lager (incl. aftrek 5 dB) vanwege de Laagerfseweg.. Dit voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB. 

 De geluidbelasting op de woning Laagerfseweg 48 (vervangende nieuwbouw) bedraagt 
55 dB op de oostgevel. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de 
maximale waarde van 58 dB. Als reële maatregel is overwogen de woning op te schui-
ven. Er ontstaat dan echter een kleinere geluidluwe tuin, t.o.v. het voorstel. In het huidi-
ge voorstel zijn er wel twee geluidluwe gevels aanwezig.  

 Daarmee past de aanvraag binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijke geluidbe-
leid. Verzocht wordt een hogere waarde van 55 dB vast te stellen voor de woning. 

 De benodigde karakteristieke geluidwering moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbe-
sluit. Voor de twee nieuwe woningen is dat Ga;k =20 dB (minimum eis). Voor de woning 
Laagerfseweg 48 is een karakteristieke geluidwering van GA;K =27 dB nodig (oostgevel). 

 Verkeersgeluid vormt hiermee geen belemmering voor realisatie van het plan.  
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Bijlage 1  
Situatieschets 



Nieuwe woningen (geel) 

Te slopen 48 en 50 (rood) 



Bijlage 2  

Figuren met rekenresultaten 



Bijdrage Laagerfseweg - 2030

Fig.1: Geluidbelasting Lden in dB

Incl. aftrek 5 dB

Hw= 1.5 en 4.5m

Planwijziging Laagerfseweg 48-50 Woudenberg

0 1251 : 1250

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]

>= 5

>= 10

>= 48.4

>= 53.4

>= 58.4

>= 63.4

>= 68.4

bodemabsorptie

bebouwing

rijlijn

waarneempunt gevel

objecten

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] Laagew.mdb



Bijdrage Laagerfseweg - 2030

Fig.2: Cumulatieve geluidbelasting Lcum in dB

Zonder aftrek

Hw= 1.5 en 4.5m

Planwijziging Laagerfseweg 48-50 Woudenberg

0 1251 : 1250

VL [Lden]

>= 5

>= 10

>= 48.4

>= 53.4

>= 58.4

>= 63.4

>= 68.4

bodemabsorptie

bebouwing

rijlijn

waarneempunt gevel

objecten

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software    VL [Lden] Laagew.mdb
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Uitdraai invoergegevens 



1Groenewold Adviesbureau voor Milieu & Natuur

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Planwijziging Laagerfseweg 48-50 Woudenbergprojectnaam:

Teus Adviesopdrachtgever:

AWGadviseur:

902databaseversie:

100

20-06-2019

1

2

5

16.5.2 (build0)

19:44

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ

þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii16;rekenhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 20-06-2019 19:50



2Groenewold Adviesbureau voor Milieu & Natuur

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

4 80  dxf:0  7.0 0.0 27

5 80  dxf:0  7.0 0.0 33

6 80  dxf:0  3.0 0.0 72

7 80  dxf:0  7.0 0.0 42

15 80  dxf:0  6.0 0.0 23

19 80  dxf:0  7.0 0.0 99

28 80  dxf:0  7.0 0.0 50

30 80  dxf:0  6.0 0.0 42

32 80  dxf:0  6.0 0.0 49

57 80  dxf:0  6.0 0.0 11

80 80  dxf:0  5.0 0.0 45

86 80  dxf:0  3.0 0.0 24

89 80  dxf:0  6.0 0.0 41

92 80  dxf:0  7.0 0.0 39

98 80  dxf:0  6.0 0.0 16

106 80  dxf:0  6.0 0.0 73

108 80  dxf:0  7.0 0.0 83

120 80  dxf:0  6.0 0.0 31

122 80  dxf:0  6.0 0.0 92

124 80  dxf:0  7.0 0.0 47

135 80  dxf:0  6.0 0.0 57

136 80  dxf:0  6.0 0.0 44

179 80  dxf:0  6.0 0.0 35

180 80  dxf:0  7.0 0.0 21

185 80  dxf:0  6.0 0.0 12

190 80  dxf:0  4.0 0.0 20

195 80  dxf:0  6.0 0.0 40

196 80  dxf:0  6.0 0.0 42

197 80  dxf:0  6.0 0.0 36

198 80  dxf:0  7.0 0.0 26

210 80  dxf:0  9.0 0.0 235

211 80  dxf:0  6.0 0.0 39

212 80  dxf:0  6.0 0.0 33

226 80  dxf:0  6.0 0.0 41

227 80  dxf:0  6.0 0.0 66

228 80  dxf:0  7.0 0.0 86

230 80  dxf:0  7.0 0.0 32

232 80  dxf:0  6.0 0.0 28

254 80  dxf:0  6.0 0.0 20

278 80  dxf:0  6.0 0.0 30

285 80  dxf:0  7.0 0.0 35

287 80  dxf:0  7.0 0.0 201

288 80  dxf:0  7.0 0.0 172

305 80  dxf:0  7.0 0.0 37

310 80   7.0 0.0 39

311 80   7.0 0.0 40

312 80   7.0 0.0 36

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 20-06-2019 19:50
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 Lew48-O gevel VL 60.0855.55 50.601 1.5 59.52 55.55 50.6059.52 55 56 (0) 5 60.60 5
VL 60.4055.85 50.931 4.5 59.82 55.85 50.9359.82 55 56 (0) 5 60.93 5

0.0 0.0

2 Lew.48-Z gevel VL 54.7950.26 45.301 1.5 54.24 50.26 45.3054.24 50 50 (0) 5 55.30 5
VL 55.4850.93 46.001 4.5 54.91 50.93 46.0054.91 50 51 (0) 5 56.00 5

0.0 0.0

3 Lew.48-N gevel VL 52.6148.08 43.101 1.5 52.07 48.08 43.1052.07 48 48 (0) 5 53.10 5
VL 53.4648.93 43.971 4.5 52.91 48.93 43.9752.91 48 49 (0) 5 53.97 5

0.0 0.0

4 Lew.48-W gevel VL 35.0030.47 25.491 1.5 34.45 30.47 25.4934.45 30 30 (0) 5 35.49 5
VL 35.1730.62 25.701 4.5 34.59 30.62 25.7034.59 30 31 (0) 5 35.70 5

0.0 0.0

5 W2-O gevel VL 47.7543.22 38.251 1.5 47.20 43.22 38.2547.20 43 43 (0) 5 48.25 5
VL 49.0744.52 39.591 4.5 48.50 44.52 39.5948.50 44 45 (0) 5 49.59 5

0.0 0.0

6 W2-N gevel VL 42.3037.79 32.771 1.5 41.77 37.79 32.7741.77 37 38 (0) 5 42.77 5
VL 43.7539.22 34.241 4.5 43.20 39.22 34.2443.20 39 39 (0) 5 44.24 5

0.0 0.0

7 W2-Z gevel VL 46.1941.66 36.681 1.5 45.64 41.66 36.6845.64 41 42 (0) 5 46.68 5
VL 47.4142.87 37.931 4.5 46.85 42.87 37.9346.85 42 43 (0) 5 47.93 5

0.0 0.0

9 W3-O gevel VL 48.0543.53 38.541 1.5 47.51 43.53 38.5447.51 43 44 (0) 5 48.54 5
VL 49.6345.10 40.151 4.5 49.07 45.10 40.1549.07 45 45 (0) 5 50.15 5

0.0 0.0

10 W3-Z gevel VL 43.6739.15 34.151 1.5 43.13 39.15 34.1543.13 39 39 (0) 5 44.15 5
VL 45.1440.61 35.651 4.5 44.59 40.61 35.6544.59 40 41 (0) 5 45.65 5

0.0 0.0

11 W3-N gevel VL 41.1236.60 31.611 1.5 40.58 36.60 31.6140.58 36 37 (0) 5 41.61 5
VL 42.5738.03 33.081 4.5 42.01 38.03 33.0842.01 38 38 (0) 5 43.08 5

0.0 0.0

13 Lew.50 O gevel VL 59.7055.15 50.241 1.5 59.13 55.15 50.2459.13 55 55 (0) 5 60.24 5
VL 60.1255.57 50.671 4.5 59.54 55.57 50.6759.54 55 56 (0) 5 60.67 5
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Bijlage 4  

Verkeersgegevens 



Verkeersgegevens gemeente Woudenberg

Laagerfseweg wegvak (van - tot): Klein Landaas - Brinkkanterw

jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2020 per jaar 2030

Laagerfseweg Intensiteit 2389 0,64% 2546 DAB 60

Verdeling Laagerfseweg uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

%/uur 6,93% 2,73% 0,74% Aantal 176 69,5 18,8

LV 92,60% 93,20% 86,00% LV 163,4 64,8 16,2

MV 4,40% 2,60% 5,25% MV 7,8 1,8 1,0

ZV 3,00% 4,20% 8,75% ZV 5,3 2,9 1,6
100,0% 100,0% 100,0% 176 70 19

opmerkingen

Verkeersmodel Woudenberg / ODRA
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1 Aanleiding en doel 
Initiatiefnemer heeft een aanvraag in voorbereiding voor sloop van de agrarische opstallen 
en de woning nr. 48 en realisatie van drie nieuwe woningen op het perceel Laagerfseweg 
48-50 in het buitengebied van de gemeente Woudenberg. Voor de uitvoering is een 
quickscan natuur noodzakelijk.  

Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur is gevraagd dit onderzoek uit te voeren.  

2 Beschrijving situatie 
Een overzicht van de situatie is weergegeven op de figuren in de bijlage en hieronder. Het 
betreft een perceel aan de Laagerfseweg 48-50 in het buitengebied tussen Woudenberg en 
Scherpenzeel. In de bestaande situatie zijn agrarische opstallen en weiland aanwezig, met 
twee woningen. Plan is de agrarische opstallen en de woning nr. 48 te slopen en daarvoor 
in de plaats drie nieuwe vrijstaande woningen met bijgebouw te realiseren. Op de stallen 
liggen oude asbest platen. Uit de quickscan moet blijken of de sloop en de nieuwbouw ge-
volgen kan hebben voor beschermde natuurwaarden. 

Nieuwe woningen (geel) 

       Te slopen 48 en 50 (rood) 
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3 Relevante wetgeving 
De natuur in Nederland is beschermd. Er zijn beschermde gebieden en beschermde 
soorten. De bescherming is per 1 januari 2017 geregeld in de Wet natuurbescherming 
(Wnb). De provincie is in de meeste gevallen bevoegd gezag voor ontheffingen en 
vergunningaanvragen. Voor wat betreft de Europees beschermde gebieden en daarin 
levende soorten sluit de Wet hierop aan (Habitat- en Vogelrichtlijn en Verdrag van Bern en 
Bonn). Dit omvat ook de bescherming van de Natura2000 gebieden.  

Ook de soortbescherming sluit aan bij de Europese regelgeving. Alle in het wild 
voorkomende vogels zijn beschermd (art. 3.1 Wnb, conform Vogelrichtlijn). Verder alle 
soorten uit de Habitatrichtlijn (strikt beschermde soorten, art. 3.5 Wnb). Tot slot is er nog 
een nationale lijst met ‘Andere soorten’. Deze nationaal beschermde soorten (art. 3.10 
Wnb, 1e lid) zijn aangewezen in de Bijlage bij de Wnb. Onderdeel A betreft een verbod op 
het opzettelijk doden of vangen van de genoemde in het wild levende zoogdieren, 
amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Onderdeel B verbiedt het 
opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van de genoemde 
vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Er zijn verschillen tussen beschermde 
soorten de oude Flora- en Faunawet en de beschermde soorten onder de Wet 
natuurbescherming.  

In het voorliggende onderzoek worden de consequenties in beeld gebracht van de beoogde 
plannen en vindt toetsing plaats. 

Als door het treffen van maatregelen tijdens de werkzaamheden en na de realisatie van het 
project, wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen uit de Wnb worden overtreden én de 
functionaliteit van beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen komt niet in het geding, is er 
geen ontheffing nodig. In sommige gevallen is het noodzakelijk of raadzaam om vooraf een 
ontheffing aan te vragen bij de Provincie. Ook kan het zijn dat voor een aantal van de ge-
plande activiteiten vrijstelling geldt. Dit kan per provincie enigszins verschillen.  

Als het plan invloed heeft op Natura 2000 gebied of gelegen is in het Nationaal natuurnet-
werk moet dit inzichtelijk worden gemaakt en is mogelijk een vergunning noodzakelijk. Ook 
hiervoor is de provincie het bevoegd gezag. 

Een samenvatting van de natuurwetgeving is weergegeven in Bijlage 3. 

4 Aanpak onderzoek 
De voorliggende quickscan is gebaseerd op een locatiebezoek, beschikbare gebiedsken-
nis, verspreidingsgegevens en bekende ecologische principes. Hieruit moet blijken of en zo 
ja welke beschermde soorten in het plangebied voorkomen of kunnen voorkomen (hoofd-
stuk 5). Verder is gekeken of de voorgenomen activiteiten invloed hebben op beschermde 
gebieden (hoofdstuk 6). 

Als er effecten mogelijk zijn zal kort worden ingegaan op mogelijke mitigerende (verzach-
tende of inpassings-) en compenserende maatregelen. Ook op basis van de algemene 
zorgplicht kan het nodig zijn maatregelen te treffen. 
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4.1 Gewenste ontwikkeling 

Het plan omvat sloop van de agrarische opstallen, het schonen en bouwrijp maken van het 
terrein en nieuwbouw van drie nieuwe woningen. Deze activiteiten vallen onder de definitie 
van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling op basis van de Wet natuurbescherming. 

De effecten op beschermde soorten zijn beoordeeld op basis van de diverse uit te voeren 
activiteiten. Uitgangspunten hiervoor zijn: 
- het slopen van de agrarische opstallen en de woning 
- het verwijderen van vegetatie en opslag  
- het bouwrijp maken van het terrein  
- het realiseren van nieuwe woningen  
- het aanleggen van tuin en verharding 

4.2 Bronnenonderzoek 

Het nieuw geplande woongebouw ligt in kilometerhok x:159/y:454. Een eerste indruk is te 
verkrijgen bij het Natuurloket en waarneming.nl. Met deze gegevens in combinatie met een 
locatiebezoek en ecologische kennis kan een goede inschatting worden verkregen van de 
locatie en het belang daarvan voor verschillende soorten. Er is gebruik gemaakt van een 
uitdraai van de NDFF. 

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen is verder gebruik gemaakt van openbaar 
toegankelijke en betrouwbare bronnen, zoals verspreidingsatlassen, rapporten, recente ar-
tikelen en internetsites (zie literatuurlijst). 

4.3 Locatiebezoek 

Tijdens het locatiebezoek op 1 mei 2019 is het gebied en de directe omgeving opgenomen. 
Het bezoek levert informatie over de op dat moment aanwezige soorten. Een quickscan is 
geen volledige inventarisatie. Om toch een goed beeld te krijgen van te verwachten soorten 
is een locatiebezoek bij de quickscan wel van groot belang. Samen met beschikbare litera-
tuurgegevens is dan een inschatting te maken van de geschiktheid van het plangebied voor 
mogelijk hier voorkomende beschermde soorten. 

5 Effecten plan/activiteiten op Flora en Fauna 
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag of er beschermde soorten voorkomen in of om het plan-
gebied. Hierbij zijn de meest voorkomende soortgroepen apart benoemd. 

5.1 Vaatplanten 

Het plangebied bestaat uit agrarische bebouwing, verharding, mestplaat, tuin en bemest 
grasland. Er zijn alleen algemene planten aangetroffen. Er zijn in de huidige situatie geen 
beschermde soorten aangetroffen of te verwachten.  

Er is bij verdere realisatie van de plannen geen sprake van overtreding van art. 3.5 of 3.10 
Wnb. Het aanvragen van een ontheffing is voor de nog aanwezige flora niet nodig.  

5.2 Amfibieën en reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën of reptielen, vlinders aangetroffen. Wegens het 
ontbreken van geschikt voortplantingswater op het perceel is het niet geschikt als voort-
plantingsgebied voor amfibieën of voor de ringslang. Behoudens een enkele doortrekker 
zijn deze soorten hier niet te verwachten. Het gebied is geen typisch leefgebied voor de 
ringslang.  
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Een ontheffing op basis van art. 3.5 of 3.10 van de Wnb is voor deze soortgroepen niet no-
dig. 

5.3 Vlinders en libellen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vlinders of libellen aangetroffen. Gezien het tijdstip zijn de 
meeste van deze soorten nu ook niet te verwachten. Wegens het ontbreken van geschikt 
water op het perceel is het niet geschikt als voortplantingsgebied voor libellen. Ook voor de 
in de omgeving gemelde grote vos is het terrein ongeschikt. Er zijn geen aanwijzingen dat 
beschermde soorten vlinders of libellen aanwezig zijn of dat er geschikt leefgebied voor de-
ze soorten aanwezig is.  

Een ontheffing op basis van art. 3.5 of 3.10 van de Wnb is voor deze soortgroepen niet no-
dig. 

5.4 Zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten. In de 
omgeving zijn waarnemingen bekend van onder meer das, boommarter, bunzing en eek-
hoorn. Het plangebied zelf is grotendeels ongeschikt als verblijfplaats voor deze soorten. 
Het is mogelijk dat een soort als de das het gebied zo nu en dan doorkruist. Dat wijzigt niet 
in de nieuwe situatie. Er zijn verder geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid 
van andere beschermde zoogdieren. 

Bij de planrealisatie kan een klein aantal verblijfplaatsen van de algemene en laag be-
schermde kleine zoogdieren verloren gaan. Het aanvragen van een ontheffing is voor deze 
soorten hier echter niet nodig, omdat hiervoor behoudens de algemene zorgplicht, vrijstel-
ling geldt conform de Omgevingsverordening Utrecht. 

5.4.1 Vleermuizen 

Volgens de literatuurgegevens komen in de wijdere omgeving van het plangebied diverse 
soorten vleermuizen voor, zoals de gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, franjestaart, 
baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en de laatvlieger. Deze soorten zijn strikt be-
schermd onder de Wet natuurbescherming, op basis van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 
Zowel de zomer- als winterkolonies, als paarplaatsen en kraamkamers zijn beschermd te-
gen verstoring en vernietiging. Ook belangrijke foerageerroutes zijn beschermd. De opstal-
len zijn onderzocht op geschikte vaste verblijfplaatsen. Geen van de opstallen bevat een 
spouwmuur of dakisolatie. Gewone grootoorvleermuizen worden 
een enkele maal in de nok van bijvoorbeeld een kapschuur ge-
vonden. De nok van kapschuur is daarom extra onderzocht, m.b.v. 
een ladder. Er zijn geen vleermuizen of aanwijzingen van verblijf-
plaatsen (o.a. poepsporen) gevonden. Er is één schuur met over-
hangende dakplaten, waar in toegang tot een (kleine) schuilplaats 
zou kunnen zijn. Gezien de geringe hoogte en het feit dat het dak 
verder ongeïsoleerd is (alleen golfplaat) wordt de kans daarop 
vrijwel nihil geacht. 

Er verdwijnen met zekerheid geen verblijfplaatsen door realisatie van de plannen. Ook 
gaan geen essentiële vliegroutes of foerageergebied verloren.   

Het aanvragen van een ontheffing op basis van de Wnb is voor zoogdieren niet nodig. 
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5.5 Vogels 

Er is geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Op basis van waarnemingen tijdens de 
veldbezoeken, de terreingesteldheid, waarnemingen uit de directe omgeving, bekende ver-
spreidingsgegevens en ervaring is een inschatting gemaakt over mogelijk aanwezige soor-
ten in het gebied. 

Tijdens het bezoek zijn pimpelmees, roodborst, spreeuw, kauw, buizerd en houtduif gezien 
of gehoord. Er zijn resten van oude nesten aanwezig van de boerenzwaluw. Die zat er een 
aantal jaar geleden, maar na het stoppen met het houden van dieren zijn de vogels ver-
dwenen. Er is verder gekeken naar aanwijzingen voor steenuil en kerkuil. Er zijn oude 
braakballen gevonden van de kerkuil in één van de schuren met caravans en oude poep-
sporen en braakballen op een richel in de kapschuur. Daar lijkt een rustplaats te zijn of te 
zijn geweest. De resten waren niet heel recent en ook niet zoveel dat sprake is van dage-
lijkse aanwezigheid. Er is verder gezocht naar mogelijke nestplaatsen. Deze zijn niet aan-
getroffen. Hoewel het lijkt te gaan om oude sporen is de aanwezigheid en het gebruik van 
de locatie door kerkuilen niet geheel uit te sluiten.  

Verder is gelet op mogelijke nesten van de huismus. Deze zijn in de te slopen opstallen niet 
aangetroffen. Bij het bezoek is de soort in het geheel niet op de locatie waargenomen.  

Wel zijn er oude nesten aanwezig van duiven en merel. Alle broedende vogels zijn be-
schermd. In het kader van de zorgplicht is het daarom aan te bevelen de werkzaamheden 
te starten buiten de broedtijd. 

Om de bevindingen naar het gebruik van de kapschuur door kerkui-
len verder te onderbouwen is contact gezocht met de St. Kerkuilen-
werkgroep Nederland. Die heeft doorverwezen naar een lokale spe-
cialist, Zomer Bruijn. Op 12 juni 2019 is de locatie gezamenlijk be-
zocht en gecontroleerd op de aanwezigheid van kerkuilen. Tijdens 
het bezoek zijn aanvullend veren, braakballen, poepsporen en zelfs 
een schedel van een kerkuil gevonden. Het blijkt zoals gedacht te 
gaan om oude sporen. Er is geen enkele aanwijzing van recent ver-
blijf aangetroffen. De kerkuil heeft hier vroeger wel gezeten, maar is 
nu niet meer aanwezig. 

Jonge kerkuilen zoeken na het uitvliegen naar geschikte verblijfplaatsen en blijven dan 
soms enkele dagen op een locatie, zoals bijv. de kapschuur. In deze situatie heeft de kerk-
uil waarschijnlijk hier gebroed toen er nog vee aanwezig was. Vee heeft in de regel ook een 
aantrekkende werking op prooidieren van de kerkuil. In de huidige situatie zijn er daarbij 
weinig tot geen geschikt nestplaatsen en waarschijnlijk minder prooidieren dan in het verle-
den. 

Op basis van de bevindingen is de gezamenlijke conclusie dat de locatie geen vaste ver-
blijfplaats is van de kerkuil. Een ontheffing is niet nodig. 
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5.5.1 Vogels algemeen 

In het algemeen geldt dat ingrepen in een plangebied tijdens het broedseizoen (15 maart – 
15 juli - huismus 15 augustus) sterke negatieve effecten hebben op de meeste vogelsoor-
ten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van de reproductie. Wettelijk gezien 
is dat verboden (art. 3.1 Wnb).  

Verstoring van broedvogels is in sommige gevallen wel toegestaan, mits er geen negatief 
effect is op de populatie (art. 3.1 lid 5). Het beschadigen of vernietigen van nesten is wel 
verboden en dient te allen tijde te worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te 
werken en de uitvoering in elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezi-
ge vogels. Is dat niet mogelijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er 
geen vernietiging van nesten van broedvogels zal plaatsvinden. 

Als bijv. met de inrichting van het terrein wordt gewacht tot het broedseizoen bestaat een 
kans dat grondbroeders eieren gaan leggen. Dan moet met de realisatie worden gewacht 
tot de jonge vogels zijn uitgevlogen. De effecten op (broed)vogels in het plangebied en de 
directe omgeving zullen verder beperkt of nihil zijn. Na realisatie van het plan ontstaan door 
de aanleg van beplanting en tuinen overigens ook weer nieuwe broedmogelijkheden. 

Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen moeten zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in 
elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels. Is dat niet moge-
lijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er geen vernietiging van nes-
ten, eieren of jongen zal plaatsvinden. 

5.6 Overige soorten 

Van de overige beschermde soorten en soortgroepen is te stellen dat deze in het plange-
bied niet voorkomen of zijn te verwachten. Ook zullen de geplande activiteiten geen effect 
hebben op deze soorten. 
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6 Gebiedsbescherming 
Dit hoofdstuk beschrijft in algemene zin de te verwachten effecten van realisatie van het 
bestemmingsplan op beschermde gebieden en doelsoorten. Het plangebied ligt ten zuiden 
van Woudenberg in het buitengebied.  

Artikel 2.1 Wnb vormt de invulling van de gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn en heeft als doel het beschermen en instandhouding van bijzondere gebie-
den in Nederland. De Wnb sluit aan bij de Europese gebiedsbescherming zoals vastgelegd 
in de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Nederlandse wetgeving heeft dit vastgelegd in een groot 
aantal Natura 2000 gebieden. 

6.1 Natura 2000 

Natura 2000 omvat een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebie-
den. Alle Europese lidstaten dragen hieraan bij. Natura 2000 is gericht op het behoud van 
natuurgebieden en de ontwikkeling daarvan. De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vormen 
hiervoor de onderliggende basis. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Het plan ligt op ruim 8 km van Natura 2000 gebied Rijntakken en 12 km van de Veluwe 
(Synbiosys Mei 2019). Gezien de aard van het plan en de ligging t.o.v. de Natura 2000 ge-
bieden zijn met zekerheid geen effecten van het plan te verwachten op de instandhou-
dingsdoelstellingen en habitattypen.  

Nader onderzoek of een Wnb-vergunning is niet nodig. 

6.2 Nationaal natuurnetwerk (NNN) en Groene Contour 

Naast toetsing op Natura2000 gebied vindt se-
paraat een toetsing plaats op het natuurbeleid 
van de provincie Utrecht. De provincie heeft voor 
het NNN (de voormalige Ecologische hoofdstruc-
tuur) aanvullend beleid opgesteld en vastgelegd 
in de Natuurvisie en de Verordening natuur en 
landschap provincie Utrecht 2017.  

Het plangebied ligt buiten de begrenzingen van 
het NNN en buiten de Groene contour. Planrea-
lisatie heeft geen significante effecten op de na-
tuurwaarden van deze gebieden. 

Verder onderzoek of een ontheffing wordt niet nodig geacht. 
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Algemeen 

Verschillende soorten planten, dieren worden beschermd in de Wet natuurbescherming. Op 
basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, zijn in de Wet speciale beschermingsgebieden aan-
gewezen. Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als duidelijk is dat de nesten, holen 
of andere verblijfsplaatsen niet worden vernield of beschadigd. Verstoring is in sommige 
gevallen wel toegestaan, mits er geen negatief effect is op populatieniveau. Beschermde 
planten mogen niet worden verwijderd van hun groeiplaats. Ook mogen door een ruimtelij-
ke ontwikkeling geen significante negatieve effecten plaatsvinden op beschermde gebie-
den. 

Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur heeft in opdracht van initiatiefnemer een natuur-
toets uitgevoerd voor de sloop van de agrarische opstallen en de woning nr. 48 en realisa-
tie van een drietal vrijstaande woningen aan de Laagerfseweg 48-50 te Woudenberg, ge-
meente Utrechtse Heuvelrug.  

7.2 Beschermde soorten 

Er zijn bij het locatiebezoek geen beschermde soorten aangetroffen. Wel zijn oude braak-
ballen en poepsporen gevonden in de kapschuur en een andere schuur waar caravans 
worden gestald. De sporen zijn waarschijnlijk van een kerkuil. Nestplaatsen zijn niet gevon-
den. Om zeker te weten of het oude sporen betreft of dat het plangebied nog steeds onder-
deel is van het leefgebied van de kerkuil is nader onderzoek uitgevoerd in samenwerking 
met Zomer Bruijn, van de St. Kerkuilenwerkgroep Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de 
kerkuil hier vroeger wel heeft gezeten, maar nu niet meer aanwezig is. Mogelijk is de locatie 
minder interessant nu er sinds enige jaren geen vee meer op het bedrijf wordt gehouden.   

Er geldt een vrijstelling voor de algemeen beschermde soorten (Omgevingsverordening 
Utrecht). Overigens blijft de algemene zorgplicht altijd van kracht. 

Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

7.3 Gebiedsbescherming 

Op basis van de ligging en aard van de ruimtelijke ingrepen is de conclusie dat deze in-
greep geen negatieve invloed heeft op de specifieke natuurwaarden. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000 gebied is de Rijntakken Veluwe op ca. 8 km en de Veluwe op ca. 12 km af-
stand.  

De nieuwe activiteiten bestaan uit bewoning (gasloos). Externe werking kan worden uitge-
sloten. Aanvullend onderzoek of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescher-
ming is niet nodig.  

7.4 Nationaal natuurnetwerk / Groene Contour 

Het plan ligt buiten de begrenzing van het NNN en buiten de Groene contour. Op basis 
daarvan en gezien de aard van het plangebied en de activiteiten mag worden aangenomen 
dat er geen significant negatieve effecten zijn te verwachten op de wezenlijke waarden en 
kenmerken van het NNN. Specifieke maatregelen of aanvullend onderzoek worden niet no-
dig geacht.  
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7.5 Voorbehoud en zorgplicht 

De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, litera-
tuuronderzoek en een verkennend terreinbezoek. Om de risico’s op verstoring van be-
schermde soorten (bijv. vogels) op het werkterrein te minimaliseren, wordt aanbevolen om 
voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid van 
beschermde soorten.  

Algemene zorgplicht 
Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de onthef-
fingsplicht, geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb). 

Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 
aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent onder 
meer dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, 
de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de uitvoering moeten 
negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan ge-
maakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voorkómen van verontrusting of verstoring in de 
kwetsbare perioden zoals de broed-/voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen. 

De kwetsbare perioden kan per soortgroep verschillen. Als ‘veilige’ periode voor alle groe-
pen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half november, de periode 
waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als vleermuizen, overige zoogdieren 
en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een plangebied in die periode bouwrijp 
wordt gemaakt, geeft realisatie gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voor-
jaar meestal geen problemen. Vaak is het voldoende om rekening te houden met de broed-
tijd (15 maart-15 juli-huismus tot 15 augustus).  

Als bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare perio-
den van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt is 
als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie buiten het broedseizoen 
worden verwijderd of kunnen bomen buiten het broedseizoen worden gekapt, zodat er 
geen vogels gaan broeden. Hierbij geldt overigens wel de algemene zorgplicht. 

Voor de huismus verdwijnen geen nestplaatsen. Wel zal het foerageergebied wijzigen om-
dat de stallen verdwijnen. Met de nieuwe aan te leggen tuinen komt daar naar verwachting 
wel weer nieuw foerageergebied terug. 

Beschermde soorten 
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waarge-
nomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel 
mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen).  
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7.6 Ecologische kansen / natuurinclusief bouwen 

Overigens zijn in de nieuwbouw relatief eenvoudig extra voorzieningen (niet verplicht) te 
realiseren voor vogels zoals huismus en gierzwaluw en/of vleermuizen. Door de betere iso-
latie van woningen verdwijnen openingen, kieren e.d. en daarmee nest- en schuilplaatsen, 
die vroeger heel gewoon waren. De maatregelen kosten weinig geld maar betekenen veel 
voor de betreffende soorten. Zo is een bijdrage te leveren aan het behoud van deze soor-
ten voor de toekomst.  

Bijvoorbeeld een speciale neststeen of nestkast voor de huismus of een neststeen of plank 
voor gierzwaluwen (eten veel muggen). Een spouwmuurkast voor vleermuizen (eten veel 
muggen) is bij nieuwbouw eenvoudig in de spouw in te metselen. De dieren kunnen dan 
niet in de spouw zelf komen maar krijgen wel extra verblijfplaatsen ter beschikking.  

Een aantal voorbeelden is weergegeven in Bijlage 4.

8 Advies 
 Bij uitvoering van de werkzaamheden altijd invulling geven aan de ‘algemene zorgplicht’ 

(art. 1.11 Wet natuurbescherming), wat inhoudt dat de initiatiefnemer passende maat-
regelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te 
beperken. 

 Concreet houdt de zorgplicht de gebouwen te slopen en het terrein zoveel mogelijk 
bouwrijp te maken buiten de broedtijd. Overigens mogen eventuele vroege of late 
legsels niet worden verstoord. De beste tijd is dan tussen 15 juli en 15 maart.  

 Uit onderzoek in samenwerking met een vrijwilliger van de St. Kerkuilenwerkgroep 
Nederland is de locatie nader onderzocht. De aangetroffen poepsporen en braakballen 
van een kerkuil zijn oude resten. Er zijn geen recente sporen aangetroffen. De kerkuil is 
momenteel niet op het perceel aanwezig. Het aanvragen van een ontheffing soorten 
Wet natuurbescherming is niet nodig. 

 In de nieuwbouw aandacht besteden aan natuurinclusief bouwen (wenselijk maar niet 
verplicht), bijv. door een aantal voorzieningen in de nieuwbouw mee te nemen, zoals 
genoemd in Bijlage 4. Ook valt te denken aan het alsnog ophangen van een kerkuilen-
kast op een geschikte locatie.  
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Samenvatting Wet Natuurbescherming 
in werking per 1 januari 2017 – versie 16 februari 2017 

Inleiding 
In deze bijlage worden in het kort het wettelijk kader van de natuurwetgeving beschreven en de toepassing 
bij ruimtelijke ingrepen en beheer. De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in Europese en 
Nationale wet- en regelgeving. Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getre-
den. De Wnb vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De Wet 
beoogt waardevolle natuur te beschermen met duidelijke en eenvoudige regels. Er is net als in de oude 
regelgeving onderscheid tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. Daar waar sprake is van 
Europese bescherming verandert er qua beschermingsniveau niet zo veel. In de soortenbescherming is 
wel het één en ander gewijzigd voor wat betreft de nationale bescherming.  

De uitvoeringsregels zijn vastgelegd in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. 

Doel van de Wet 
Vooruitlopend op de Omgevingswet beoogt het Rijk met de bovengenoemde samenvoeging van drie wet-
ten in de Wnb, invulling te geven aan vermindering en vereenvoudiging van het aantal regels. Artikel 1.10 
geeft aan dat de Wnb gericht is op  
a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behou-

den en herstellen van de biologische diversiteit; 
b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke 

functies, en 
c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle 

landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische beteke-
nis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

Hiermee is ook duidelijk dat natuur en economie beide van belang worden geacht en dat het ontwikkelen 
van natuur ten dienste kan staan van maatschappelijke functies. Of zoals de memorie van antwoord het 
stelt: ‘De ambitie van het natuurbeleid en het doel van de natuurwetgeving is om de natuur en de maat-
schappij, ecologie en economie, met elkaar te verbinden en zo mogelijk elkaar laten versterken.’  

Ook is er de verplichting natuurvisies op te stellen (art. 1.5-1.7). Dit gebeurt op provinciaal niveaus via een 
Natuur- of Omgevingsvisie en het vaststellen van een verordening. Ook het Rijk stelt een nationale Na-
tuurvisie op. Qua beschermingsniveau gelden in ieder geval de Europese regels en zijn beperkt aanvul-
lende regels op nationaal niveau gesteld ter bescherming van soorten. 

De Wnb zal t.z.t (medio 2019) in principe integraal worden opgenomen in de Omgevingswet, via de Aan-
vullingswet natuur. 

Bevoegdheid 
Een andere belangrijke wijziging is dat in de meeste gevallen de Provincie het bevoegd gezag is, voor 
vrijwel alle vergunningen, ontheffingen, meldingen en handhaving van het natuurbeleid. De provincie heeft 
conform art. 1.12 een actieve rol in de bescherming, instandhouding en herstel van de natuur in de provin-
cie. Het aanwijzen van gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland is een verplichting. Daar-
naast mogen provincies ook bijzondere provinciale natuurgebieden of landschappen aanwijzen. Alleen bij 
nationale belangen, zoals bijv. hoofdwegen en spoorwegen, is het Rijk bevoegd gezag. Gemeenten blijven 
wel het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Het is evenals in de oude 
situatie niet verplicht om voor natuur ‘aan te haken’. Een ontheffing of vergunning voor de natuur is los van 
de omgevingsvergunning aan te vragen. Een ontheffing Flora- en Faunawet lag bij Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland (RVO.nl). Deze taak is dus nu ook naar de provincie overgegaan. Daarmee is de 
provincie in de meeste gevallen bevoegd gezag voor zowel de soort- als de gebiedsbescherming.  

Procedures 
Er staat in beginsel een doorlooptijd van 13 weken voor zowel een ontheffing als voor een vergunning. 
Verlenging is mogelijk met maximaal 7 weken. Bij aanhaken binnen de Omgevingsvergunning geldt de uit-
gebreide procedure van 26 weken. Bezwaar en beroep moet eerst bij een regionale rechtbank worden in-
gediend en daarna in voorkomende gevallen naar de Raad van State. In Art. 5.13 was een aanhaakver-
plichting opgenomen. D.w.z. dat bij een aanvraag Wnb verplicht moet meelopen bij een aanvraag Omge-
vingsvergunning. Deze verplichting is vooralsnog geschrapt, in ieder geval tot de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet (medio 2019). Het is dus mogelijk een Wnb vergunning aan te vragen los van de Omge-
vingsvergunning. Vrijwillig aanhaken mag wel. 



Gemeenten behouden de loketfunctie. Bij een aanvraag Omgevingsvergunning waar gevolgen kunnen zijn 
voor beschermde soorten, moet een natuurtoets deel uitmaken van de procedure. Een eventuele onthef-
fing kan vooraf worden aangevraagd bij de provincie. Als bij het indienen van een aanvraag Omgevings-
vergunning vooraf geen aparte ontheffing Wnb is aangevraagd moet de natuurtoets wel aanhaken. De 
gemeente legt de aanvraag dan voor aan de provincie. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke 
toetsing al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af.  

Stappenplan soortbescherming ruimtelijke ingrepen (folder Min. EZ)



Soortbescherming 
In art. 1.10 is de intrinsieke waarde van de natuur expliciet erkend. Het bevoegd gezag oefent taken en 
bevoegdheden uit met het oog op die doelen. Eén van de instrumenten is het opstellen van een natuurvi-
sie, zowel nationaal als provinciaal, waarin het beleid en de bescherming expliciet is uitgewerkt. 

Voor de soortenbescherming wijkt de Wet natuurbescherming af van de voorheen geldende Flora- en 
Faunawet. Er zijn drie beschermingsniveaus te onderscheiden, twee op Europese en één op nationale 
grondslag. Dit vloeit voort uit het principe dat de regelgeving in principe niet strenger hoeft te zijn dan de 
Europese regels. Daarmee wijzigt ook een aantal definities. Zo is in art. 3.1 Wnb het woord ‘opzettelijk’ 
toegevoegd. Het opzettelijk doden, vangen is niet toegestaan. Het opzettelijk verstoren is in sommige situ-
atie wel toegestaan, als dat niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de soort. 
Voorwaardelijke opzet is hierbij inbegrepen. Dat is bewust de kans aanvaarden dat gedragingen schadelij-
ke gevolgen hebben voor beschermde soorten. Uit het voorgaande blijkt dat natuuronderzoek vooraf, in 
veel gevallen een vereiste is. 

Beschermingsregime 
De Wnb kent drie invalshoeken van bescherming. Twee geënt op de Europese regels en één op nationaal 
niveau. Daarbij zijn de regels van de Europese bescherming vrijwel één op één overgenomen. 

Vogelrichtlijnsoorten : Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (art. 3.1-3.4 Wnb) 
Habitatrichtlijnsoorten : Dier- en plantensoorten die strikt beschermd zijn uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bij-

lage I en II van het verdrag van Bern en Bijlage II van het verdrag van Bonn (art. 
3.5-3.9 Wnb). 

Andere soorten : Dier- en plantensoorten genoemd in Bijlage bij art. 3.10 en 3.11 Wet natuurbe-
scherming Onderdeel A en B. Ca. 145 soorten. 

Hiermee zijn ca. 700 soorten vogels en ca. 230 andere Europese en nationale soorten beschermd. Voor 
ca. 200 soorten die eerder wel beschermd waren onder de Flora- en Faunawet geldt nu alleen de algeme-
ne zorgplicht. 

De indeling in de Tabel 1, 2 en 3 soorten uit de Flora- en Faunawet is verdwenen. Daarvoor in de plaats 
kunnen de provincies een vrijstellingsverordening opstellen. Deze kunnen dus per provincie verschillen, 
wat ook de bedoeling is van de wetgever. Zo kunnen regionaal bedreigde soorten worden beschermd en 
daar waar geen bedreiging bestaat op populatieniveau is minder bescherming nodig.  

Verboden 
De Wnb kent voor elk van de drie categorieën van beschermde soorten aparte bestuursrechtelijke en straf-
rechtelijke verboden. Deze sluiten aan bij de verboden in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 
nationale soorten geldt een iets soepeler regime met minder verboden en meer ruimte voor afweging van 
belangen. Alle verboden zijn van toepassing op individuen. Het opzettelijk handelen omvat ook voorwaar-
delijke opzet. Dat betekent het bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden dat een gedraging schadelijke 
gevolgen heeft voor beschermde soorten. 

Relevante belangen voor vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen 
In de Wnb is een regeling opgenomen voor de jacht (art. 3.20 e.v.), een landelijke regeling voor schade-
bestrijding (art. 3.15), gedragscodes (art. 3.31), regulier onderhoud en beheer Rijk (regeling) en enkele bij-
zondere vrijstellingsregelingen (bijv. dierenambulances). Er zijn 6 landelijke schadesoorten aangewezen, 
te weten: Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos en zwarte kraai. Er is een landelijke vrijstellingsrege-
ling voor regulier beheer en onderhoud e.d. in gevallen waar het Rijk bevoegd is (in regeling aangewezen 
nationaal beschermde soorten). 

Provincies hebben de bevoegdheid om vrijstellingen te verlenen (PS) of ontheffingen (GS) van de verbo-
den genoemd in de art. 3.3, 3.8 of 3.10.  

Om te kunnen afwijken van de verbodsbepalingen gelden 3 voorwaarden (ar. 3.3 lid 4, 3.8 lid 5, 3.10 lid 2): 
- Er is geen andere bevredigende oplossing 
- Er moet een in de wet genoemd wettelijk belang zijn (verschillend per beschermingsregime) 
- De ingreep mag geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 

Als aan deze drie is vereisten voldaan, is het aanvragen van een ontheffing mogelijk. Daarnaast is het 
mogelijk dat er aanvullende vrijstellingen gelden voor bepaalde handelingen. Bijvoorbeeld door te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode (met maatregelen voor de betreffende soort en handeling), of 
zoals omschreven in een provinciale verordening.



De genoemde belangen verschillen per type beschermingsregime. Dit kan van belang zijn voor het al dan 
niet verkrijgen van een ontheffing. 

 Soorten Vogelrichtlijn: 
- in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
- ter bescherming van flora of fauna; 

 Dier- en plantensoorten Habitatrichtlijn/verdragen van Bern en Bonn: 
- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of  
- in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats; 
- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen vang-

groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 Nationaal beschermde soorten planten en dieren: 
- in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, wa-

terstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbe-
heer; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een be-
paald gebied; of 

- in het algemeen belang. 

Gedragscode (art. 3.31) 
Verboden en meldingen (art. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10 Wnb) zijn niet van toepassing als handelingen aan-
toonbaar worden uitgevoerd conform een door de Minister goedgekeurde gedragscode. De gedragscode 
moet ook feitelijk betrekking hebben op de betreffende soort, uit te voeren handelingen en plaatsvinden in 
het kader van één van de volgende doelen: 

- Bestendig gebruik, beheer en onderhoud 
- Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting 

Er moet gewaarborgd zijn dat er geen benutting of economisch gewin plaatsvindt en er sprake is van zorg-
vuldig handelen.  

Bestaande gedragscodes van de Flora- en Faunawet blijven geldig (max. 5 jaar) tot een nieuwe gedrags-
code conform de Wnb is goedgekeurd. 

Vogels 
Bij vogels is verstoring tijdens het broedseizoen niet per sé verboden als de gunstige staat van instand-
houding niet in gevaar is (zorgplicht geldt wel). Dit geldt alleen voor het verstoren. Het vernielen of be-
schadigen van nesten blijft verboden. Voor de jaarrond beschermde soorten mogen de nesten niet worden 
beschadigd of vernietigd. Wel kan verstoring er toe leiden dat beschermde vogels kiezen voor een alterna-
tieve nestlocatie. Ook hier geldt altijd de algemene zorgplicht. Dat houdt onder meer in dat een initiatief-
nemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan, de moge-
lijke gevolgen van het plan voor de natuur en mogelijke maatregelen om negatieve gevolgen tegen te 
gaan. In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de oude regelgeving en de Wnb weergegeven: 

Verboden Flora- en Faunawet Verboden Wet natuurbescherming 

Doden, verwonden, vangen Opzettelijk doden of vangen 

Opzettelijk verontrusten Opzettelijk storen 

Beschadigen, vernielen, uithalen, verstoren nesten, 
holen, vaste rust- of verblijfplaatsen 

Opzettelijk vernielen, beschadigen van nesten, 
rustplaatsen en eieren of wegnemen nesten 

Rapen, uit nest nemen, beschadigen of vernietigen 
van eieren 

Rapen en onder zich hebben van eieren 

Handel, vervoer en onder zich hebben Handel, vervoer en onder zich hebben 

Uitzetten in vrije natuur Uitzetten in vrije natuur 

De bescherming van een nest omvat ook de inhoud en functionele omgeving daarvan, voor zover het 
broedsucces daarvan afhankelijk is. Dit impliceert dat inheemse in gebruik zijnde nesten beschermd zijn 



gedurende het broedseizoen. Buiten het broedseizoen zijn nesten niet beschermd, behalve voor soorten 
met jaarrond beschermd nesten.  

Jaarrond beschermde nesten 
Vooralsnog is de verwachting dat de indeling van de jaarrond beschermde nesten niet zal wijzigen onder 
de Wet natuurbescherming. Het betreft dan de indeling waarbij nesten van vogelsoorten in categorie 1 t/m 
4 jaarrond beschermd zijn. De nesten van soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alter-
natieven zijn. De Provincie kan per verordening hiervan afwijken. 

Verstoring 
In art. 3.1 lid 4 is opgenomen dat het opzettelijk verstoren van vogels verboden is. Lid 5 stelt dat dit niet 
van toepassing is als de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort (doden en vernielen van nesten blijft dus wel verboden). Dit vraagt dan om na-
der en specifiek onderzoek, zoals om welke soort het gaat (algemeen/zeldzaam/bedreigd), de locatie, de 
periode van het jaar en de intensiteit, duur en frequentie van de verstorende activiteit en of er voldoende 
uitwijkmogelijkheden zijn. Verstoring in het broedseizoen ligt daarbij heel kritisch als dit invloed heeft op 
het broedsucces (art. 5d Vogelrichtlijn).  

Zorgplicht (art. 1.11 Wnb) 
In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht omschreven. De zorgplicht geldt voor alle 
soorten en alle beschermde gebieden. Dus ook voor niet specifiek in de wetgeving benoemde soorten. 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor beschermde gebieden, in het wild levende dieren en planten 
en hun directe leefomgeving. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een beschermd gebied of voor in het wild le-
vende soorten, laat deze handelingen achterwege. Indien het achterwege laten redelijkerwijs niet kan wor-
den gevraagd, worden maatregelen getroffen om de gevolgen te voorkomen, of zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan gemaakt. Dat houdt onder meer in dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt van de 
aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de uitvoe-
ring moeten negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan ge-
maakt. 

In art. 7.2 is bepaald dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn tot handhaving (last onder bestuursdwang). 

Gebiedsbescherming 
De bescherming van gebieden is geregeld via een aantal sporen. Dat zijn Natura 2000 gebieden, gebie-
den behorende bij het natuurnetwerk Nederland (NNN), provinciale natuurgebieden of provinciale land-
schappen. Deze laatste twee zijn nieuw t.o.v. de wetgeving voor 1 januari 2017. 

Natura 2000 gebieden 
De Natura 2000 gebieden zijn op basis van Europese regels aangewezen als beschermde gebieden, incl. 
de daarbij horende beschermde soorten en habitats. Omdat de Europese regels worden gevolgd is er ten 
aanzien van de gebiedsbescherming niet veel gewijzigd. Nederland kent een 164 Natura 2000 gebieden, 
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn vastgesteld. Per gebied is het ook de bedoeling beheerplannen vast 
te stellen. Daarin staat o.a. welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand 
en toekomstig) gebruik al dan niet vergunningplichtig is. Voor regulier onderhoud en beheer is dan in prin-
cipe geen vergunning nodig (Art. 2.9 Wnb). Overigens blijft de zorgplicht altijd gelden. Omdat de meeste 
onder de oude wetgeving beschermde natuurmonumenten in een Natura 2000 gebied liggen is de aparte 
bescherming van deze natuurmonumenten vervallen. 

Als handelingen kunnen leiden tot nadelige effecten voor instandhoudingsdoelen van een Natura 2000 
gebied is een vergunning nodig. Zoals gezegd is de provincie meestal bevoegd gezag. De vergunning-
aanvraag kan apart bij de provincie of via de Omgevingsvergunning bij de gemeente.  

Passende beoordeling (Art. 2.7-2.8 Wnb) 
Als een project of andere handeling gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijk schadelijke ge-
volgen heeft voor een Natura 2000-gebied is een natuurvergunning noodzakelijk, tenzij een wettelijke uit-
zondering geldt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het handelen conform een vastgesteld beheerplan of een 
programma (PAS, Art. 2.9 Wnb) of het weiden van vee (Art. 2.9 Regeling Wnb). Ook bestaand gebruik op 
referentiedatum 31 maart 2010 is een uitzondering. Het bevoegd gezag moet hier dan wel redelijkerwijs 
van op de hoogte (kunnen) zijn en de handelingen mogen niet of niet in betekenende mate zijn gewijzigd. 
Mogelijk leidt dit tot discussies vanwege oudere Europese data voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-
bieden, resp. 10 juni 1994 en 7 december 2004.  



Er is overigens geen definitie van een project of een andere handeling. Alle activiteiten welke geen project 
zijn, zijn daarmee feitelijk ‘andere handelingen’. 

Onderzoek moet uitwijzen of deze gevolgen significant kunnen zijn. De gevolgen moeten worden beoor-
deeld in samenhang met die van andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’). Als er geen effec-
ten zijn, is geen vergunning nodig. Als de effecten klein zijn, volgt een verslechterings- en verstorings-
toets’. Bij mogelijke significante effecten volgt een ‘passende beoordeling’. Het positieve effect van maat-
regelen mag niet bij de afweging voor vergunningplicht worden betrokken. Dat mag wel bij het besluit op 
een vergunningaanvraag.  

In de verslechterings- en verstoringstoets worden de effecten gespecificeerd. Daarbij hoeft dan niet meer 
naar cumulatieve effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag beoordeelt of de effecten aanvaardbaar 
zijn of niet. Aan de vergunning kunnen beperkende voorwaarden worden verbonden (mitigatie en com-
pensatie). 

De passende beoordeling is veel uitgebreider. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis dienen de 
effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening houdende met cumulatieve effecten. Als 
de passende beoordeling uitwijst dat er slechts beperkte effecten zijn, dan dient vergunning te worden 
aangevraagd, die wordt verleend indien de effecten aanvaardbaar worden geacht. Als er significante effec-
ten zijn, dan mag vergunning alleen worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-
criteria: 

-  Er zijn geen geschikte Alternatieven. 
-  Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen van sociale en 

economische aard. 
-  Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 

Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter bescherming van prioritair natuurlijk 
habitat of een prioritaire soort, dient eerst door de minister van LNV aan de Europese Commissie advies te 
worden gevraagd. Bovendien is het aantal redenen van groot openbaar belang beperkt.  

Externe werking 
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van instandhouding van het 
gebied. Ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt 'exter-
ne werking' genoemd. Externe werking treedt op wanneer er, ongeacht de locatie, een effectgebied ont-
staat als gevolg van het optreden van ruimtelijke overlap tussen een invloed gebied van een instandhou-
dingsdoelstelling (IHD) en een invloed gebied van een activiteit die plaatsvindt buiten een Natura 2000-
gebied en waarvoor de IHD gevoelig is. 

Stikstof in Natura 2000-gebieden (Besluit natuurbescher-
ming) 
Een voorbeeld van externe werking is de depositie van stik-
stof. Door allerlei bronnen komt stikstof in het milieu terecht, 
afkomstig van de landbouw, verkeer, industrie en huishou-
dens. De grote hoeveelheid stikstof heeft effecten op de 
groei van planten. Dit gaat in de regel ten koste van kwets-
bare planten en biodiversiteit, waardoor gevoelige gebieden 
(zoals venen en heide) verruigen door de groei van bijv. 
grassen en soorten als braam. In het Besluit natuurbe-
scherming is de bestaande PAS-regelgeving overgenomen. 
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 
formeel van kracht geworden, waarmee het Rijk hoopt de 
hoeveelheid stikstof in de Natura 2000 gebieden te kunnen 
verminderen. De PAS brengt daartoe alle bronnen in beeld. 
Met behulp van een rekentool (Aerius Calculator) is de stikstofbijdrage van een (nieuw) plan op bescherm-
de habitats te berekenen. De basisgedachte is dat economische ontwikkelingen verantwoord mogelijk blij-
ven (ontwikkelruimte), mits de totale hoeveelheid stikstof in het gebied omlaag gaat.  

Onder de oude wetgeving was veelal geen vergunning meer mogelijk (bijv. veehouderij), als er in een 
overbelaste situatie sprake was van toename van de stikstofdepositie in een Natura 2000 gebied. Ook niet 
als het om een hele kleine toename ging. In de nieuwe situatie is per Natura 2000 gebied ontwikkelruimte 
berekend. Dit is gebaseerd op de verwachte daling van de stikstofemissies in de komende jaren en aan-
vullende PAS-maatregelen in de landbouwsector.  

Uit: Gebiedssamenvatting Aerius - dec. 2014



Voor de PAS is voor elk van de 117 Natura 2000 gebieden een samenhangend pakket herstelmaatregelen 
opgesteld op basis van een vastgestelde herstelstrategie per habitattype (69). Uiteindelijk krijgen deze af-
spraken over stikstof een plaats in de per gebied op te stellen beheerplannen.  

Op basis van de uitkomsten van de Aerius-calculator is een project vergunningsvrij (<0.05 mol/ha/jr), mel-
ding plichtig (tussen 0.05 mol/ha/jr. en de grenswaarde) of is het aanvragen van een Natuurvergunning 
noodzakelijk (> grenswaarde). 

Overige beschermde natuurgebieden 
Naast de Natura 2000 gebieden dient de provincie conform art. 1.12 ook gebieden aan te wijzen en in 
stand te houden, welke onderdeel zijn van een samenhangend netwerk van natuurgebieden (Natuurnet-
werk Nederland). 

Tot slot kunnen Gedeputeerde staten ook gebieden aanwijzen buiten het natuurnetwerk Nederland, welke 
van belang zijn vanwege hun natuur-, landschappelijke of cultuurhistorische waarden.  

Houtopstanden 
Ook de Boswet is opgenomen in de Wet natuurbescherming (H4 Wnb). In de Boswet was er sprake van 
een meldplicht en een herplantplicht. Dat blijft ook zo. Opstanden binnen de bebouwde kom, fruitbomen, 
bos voor biomassa, wegbeplanting e.d. vallen hier buiten (zie art. 4.1 Wnb). Bij het vellen van (een deel 

van) een houtopstand, moet dit vooraf worden gemeld. Ook is er de verplichting tot het herbeplanten van 
minimaal hetzelfde areaal binnen drie jaar na het vellen. De herplantplicht geldt niet voor het vellen van 
een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel. Provincies kunnen bij verordening 
aangeven, welke gegevens moeten worden aangeleverd en/of er een toeslag geldt op het te herbeplanten 
areaal.  

Bronnen: 
- www.wetten.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.natuurbeheer.nu
- www.Natura 2000.nl
- www.infomil.nl
- www.rvo.nl
- http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/ 





Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Categorieën jaarrond beschermde nesten 
1.     Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, 

        buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2.     Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden   

        en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke)  

        voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3.     Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats  

        broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)  

        voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

4.     Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet  

        of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

5.     Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

        daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

        voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan,  

        zich elders te vestigen. 

Bescherming Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Categorie 1 steenuil  Athene noctua 

Categorie 2 gierzwaluw  Apus apus roek Corvus frugilegus 

huismus  Passer domesticus 

Categorie 3 grote gele kwikstaart  Motacilla cinerea ooievaar  Ciconia ciconia 

kerkuil  Tyto alba slechtvalk  Falco peregrinus 

oehoe  Bubo bubo 

Categorie 4 boomvalk  Falco subbuteo sperwer  Accipiter nisus 

buizerd  Buteo buteo wespendief  Pernis apivorus 

havik  Accipiter gentilis zwarte wouw  Milvus migrans 

ransuil  Asio otus 

Categorie 5 blauwe reiger  Ardea cinerea ijsvogel  Ardea cinerea 

boerenzwaluw  Hirundo rustica kleine bonte specht  Hirundo rustica 

bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca kleine vliegenvanger  Ficedula hypoleuca 

boomklever  Sitta europaea koolmees  Sitta europaea 

boomkruiper  Certhia brachydactyla kortsnavelboomkruiper  Certhia brachydactyla 

bosuil  Strix aluco oeverzwaluw  Strix aluco 

brilduiker  Bucephala clangula pimpelmees  Bucephala clangula 

draaihals  Jynx torquilla raaf  Jynx torquilla 

eidereend  Somateria mollissima ruigpootuil  Somateria mollissima 

ekster  Pica pica spreeuw  Pica pica 

gekraagde roodstaart  Phoenicurus phoenicurus tapuit  Phoenicurus phoenicurus 

glanskop  Parus palustris torenvalk  Parus palustris 

grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata zeearend  Muscicapa striata 

groene specht  Picus viridis zwarte kraai  Picus viridis 

grote bonte specht  Dendrocopos major zwarte mees  Dendrocopos major 

hop  Upupa epops zwarte roodstaart  Upupa epops 

huiszwaluw  Delichon urbicum zwarte specht  Delichon urbicum 



Opmerkingen bescherming soorten vogelrichtlijn en conventie van Bern 
Alle inheemse vogels vallen binnen het beschermingsregime van de vogelrichtlijn. Voor 
een aantal vogels is art 3.1 lid 5 niet van toepassing omdat deze vogels tevens onder 
het beschermingsregime van art. 3.5 vallen. Het betreft de vogels die zijn opgenomen 
in bijlage II van de conventie van Bern. 

Artikel 3.1 lid 5 bepaald dat het verbod op verstoren (art. 3.1 lid 4) niet van toepassing 
is indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van 
de desbetreffende vogelsoort. De soorten die zijn opgenomen in bijlage II van Bern zijn 
derhalve strikter beschermd dan de andere vogelsoorten. 

Een aantal van de vogels (niet uitWoudenbergd) welke zijn opgenomen in bijlage II van 
de conventie van Bern en dus strikter zijn beschermd (vet = ook op lijst jaarrond bescherm-

de nesten): 

Appelvink Baardman Blauwborst Bergeend 
Boerenzwaluw Bonte vliegenvan-

ger 
Boomklever Boomkruiper

Boompieper Boomvalk Bosuil Braamsluiper 
Buizerd Draaihals Fitis Fluiter 
Geelgors Glanskopmees Goudhaan Graspieper 
Grauwe vliegenvan-
ger 

Groene specht Groenling Grote bonte specht

Grote gele kwikstaart Grote karekiet Havik Heggenmus 
Hop Huiszwaluw Kerkuil Klapekster 
Kleine bonte specht Kneu Koolmees Kruisbek 
Kuifmees Lepelaar Matkopmees Middelste bonte 

specht 
Nachtegaal Nachtzwaluw Nonnetje Oeverzwaluw
Ooievaar Paapje Pestvogel Pimpelmees
Putter Ransuil Rietgors Rietzanger 
Roerdomp Roodborst Roodborsttapuit Sijs 
Slechtvalk Sperwer Spotvogel Steenuil
Tapuit Tjiftjaf Torenvalk Tuinfluiter 
Velduil Visarend Visdief Vuurgoudhaan 
Wespendief Wielewaal Wilde zwaan Winterkoning 
Witte kwikstaart Zeearend Zwarte mees Zwarte roodstaart
Zwarte specht Zwartkop 



Bijlage 4 
Voorbeeld voorzieningen 

Huismus 

(verplicht indien nesten  
verdwijnen) 

Mussenflat 

Mussenvide 



Voorbeeld nestvoorziening 

Boerenzwaluw en Gierzwaluw 

(niet verplicht) 



Voorbeelden verblijfplaatsen (bron: soortenstandaard dwergvleermuis) 

Voorbeeld van gevelbetimmering welke geschikt is als verblijfplaats voor 
gewone dwergvleermuizen (bron www.vleermuizenindestad.nl). 

Verblijfplaatsen realiseren achter boeiboorden of sierlijsten 
Ook achter boeiboorden of sierlijsten kunnen gewone dwergvleermuizen verblijfplaatsen heb-
ben. De hierboven omschreven criteria zijn hiervoor eveneens van belang. Het heeft een grote 
meerwaarde wanneer de ruimte achter de boeiboorden van verschillende gevels met elkaar in 
verbinding staan, zodat vleermuizen overdag, afhankelijk van de temperatuur, van 
locatie kunnen wisselen. 

Verblijfplaatsen bij dakconstructies 
Een eenvoudige manier is om bij dakconstructies gebruik te maken van boeiboorden met een 
ruimte van 1 centimeter die toegang geven tot het dak. Ook kunnen speciale dakpannen e.d. 
worden toegepast.  

Verblijfplaatsen in muren door middel van inmetselkasten 
In Nederland zijn nog weinig positieve resultaten bekend van het gebruik van inmetselkasten 
door de gewone dwergvleermuis. 

Voorbeelden van inmetselkasten (bron: http://www.schwegler-natur.de). 



Bouw natuur inclusief met deze checklist van 40 punten 

De KNNV, gewest Zuid-Holland heeft in mei 2017 een checklist gepubliceerd met 40 
punten die bij het bouwproces (ontwerp en verbouwing) gebruikt kunnen worden en die 
een bijdrage geeft aan een groene en klimaatbestendige omgeving. Volgens de KNNV 
moeten ontwikkelaars ten minste 20 van deze maatregelen toepassen in het ontwerp 
om natuur inclusief te bouwen. 

Terrein = de grond die in beheer is van de gebruiker of eigenaar 

1. Alle gebouwen hebben groene daken 
2. Ieder appartement heeft één of meer nestkasten of neststenen voor vogels of 
 insecten   
3. Ieder appartement heeft ten minste 2 m² ingebouwde bloembakken of 
 groeiplaatsen op het balkon  
4. Er zijn voorzieningen voor vleermuizen in en om het gebouw (bijv. duurzame losse 
 kasten of  ingemetselde spouwmuurkasten, losse verblijfplaatsopties) 
5. Alle muren zijn waar mogelijk bedekt met (klim)planten 
6. De (gevels van de gebouwen) hebben nestgelegenheid voor zwaluwen of 
 huismussen  
7. De biotopen op het terrein zijn ontworpen als natte natuur  
8. De biotopen op het terrein zijn ontworpen als droge natuur 
9. De biotopen op het terrein zijn ontworpen als semi-natuurlijk  
10. Er zijn habitats en overwinteringsplaatsen voor amfibieën   
11. Het hele jaar is er voedsel voor vogels beschikbaar   
12. Er zijn voorzieningen voor insecten b.v. nestkast, steenstapel, insectenhotel  
13. De ontwikkelaars werken samen met ecologische experts  
14. De vegetatie op het terrein heeft in elk seizoen bloeiende planten 
15. De vegetatie op het terrein is rijk aan nectar en stuifmeel  
16. Er is een rijke variatie aan voedsel (waardplanten) voor rupsen  
17. Zorg voor variatie in de beplanting, niet meer dan vijf per soort  
18. Alle planten hebben één of andere vorm van huishoudelijk gebruik  
19. Er zijn ten minste twee verschillende fruit- en bessenplanten per 100 m² terrein  
20. Het hele terrein wordt gebruikt voor de productie voedsel (groenten, fruit, noten)  
21. Alle bomen en struiken op het terrein dragen vruchten 
22. Er zijn ten minste 50 regionaal inheemse planten in de tuin  
23. Er is een biotoop voor waterinsecten op het terrein 
24. Alle niet-verharde oppervlaktes op het terrein hebben een voldoende dikke 
 bodemlaag en kwaliteit om het inrichten van een moestuin mogelijk te maken 25 
25. Het terrein heeft een verschillende tuinkamers  
26. Het terrein is groen, maar er zijn geen gazons  
27. De vegetatie op het terrein heeft een bepaalde kleur of vorm als thema   
28. Een deel van het terrein wordt overgelaten aan natuurlijke successie (natuurlijke 
 ontwikkeling zonder menselijke invloed)  
29. Afscheidingen worden als haag uitgevoerd met minimaal drie verschillende 
 heesters  
30. Afscheidingen worden als takkenril uitgevoerd  
31. Het snoeihout blijft op het terrein b.v. in een takkenril  
32. Half verharding is in olivijn uitgevoerd (bindt CO2 )  
33. Alle oppervlakten op het terrein zijn water doorlaatbaar  
34. Per 5 m² verharde oppervlakte is er 1 m² vijver   
35. Al het hemelwater is van het riool afgekoppeld   



36. Alle regenwater van de gebouwen en verharde oppervlaktes heeft een tweede 
 gebruik 
37. Grijswater wordt verwerkt op het terrein en hergebruikt  
38. Het terrein bestaat voor minstens de helft uit water  
39. Alle bio-afbreekbaar afval van de huishoudens en de tuin wordt gecomposteerd 
40. Enkel gerecycleerde materialen worden op het terrein gebruikt  

Toelichting 
Architecten en ontwikkelaars laten te vaak kansen liggen. 'Ons woongenot hangt sterk 
samen met een natuurrijke leefomgeving, ook in de stad', stelt Geert van Poelgeest, 
voorzitter Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, gewest Zuid-Holland. 
Zijn vereniging pleit voor natuur inclusief bouwen en stelde een checklist samen met 40 
punten voor een duurzame natuur inclusieve leefomgeving. 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV gewest Zuid-Holland) 
trekt aan de bel. 'Wij zien dat bewoners graag groen in hun omgeving hebben, maar 
tegelijkertijd staan natuurwaarden onder druk en worden woonomgevingen vaak niet 
klimaat proof ingericht', aldus Van Poelgeest.  

'Wij zien nog steeds dat gebouwen en terreinen zeer natuuronvriendelijk worden 
ingericht. Verstening rukt op en oevers worden veelal voorzien van hoge 
beschoeiingen, zodat contact tussen land en water wordt verbroken', zegt Van 
Poelgeest. 'Vaak speelt bij de keus van de vegetatie die wordt aangeplant onze natuur 
geen rol. Het groen rond het huis en in de wijk is de plek waar bewoners direct met 
natuur in aanraking komen en waar zij deze kunnen ervaren.' 

Natuurlijk groen draagt bij aan herstel van de biodiversiteit. Dat is noodzakelijk voor de 
instandhouding van de ecosystemen op aarde. 

Een groene omgeving is overigens gezonder dan een omgeving zonder groen. Groen 
heeft evenals water een nivellerend effect op de temperatuur. Bij warmte werken groen 
en water verkoelend. Bij koude zorgen water en groen dat het minder snel afkoelt.  



www.checklistgroenbouwen.nl
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aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
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plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: 

www.quickscanhulp.nl.
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telefoon: 0800 2356333

© NDFF - quickscanhulp.nl 09-05-2019 20:38:13



Soort Soortgroep Bescherming Afstand

Bastaardkikker AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bruine kikker AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 0 - 1 km

Gewone pad AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 0 - 1 km

Kleine watersalamander AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 0 - 1 km

grote vos Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 0 - 1 km

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Das Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Kamsalamander AmfibieÃƒÂ«n wnb-hrl 0 - 1 km

Poelkikker AmfibieÃƒÂ«n wnb-hrl 0 - 1 km

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Alpenwatersalamander AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 1 - 5 km

zilveren maan Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km

Adder Reptielen wnb-andere soorten 1 - 5 km

© NDFF - quickscanhulp.nl 09-05-2019 20:38:13
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1. Aanleiding en doel 
Initiatiefnemer heeft een aanvraag in voorbereiding voor sloop van de agrarische 
opstallen en de woning nr. 48 en realisatie van drie nieuwe woningen op het perceel 
Laagerfseweg 48-50 in het buitengebied van de gemeente Woudenberg. Hiervoor is in 
juni 2019 een quickscan natuur uitgevoerd. 

Inmiddels is vooral de natuurwetgeving gewijzigd, met name ten aanzien van de stik-

stofdepositie. De gemeente heeft gevraagd een aanvullende stikstofberekening aan te 

leveren. Hierbij zijn zowel de gebruiksfase als de aanlegfase van belang. 

Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur is gevraagd te onderzoeken of er gevolgen 

zijn voor de stikstofdepositie.  

2. Beschrijving situatie 
Een overzicht van de situatie is weergegeven op de figuren in de bijlage en hieronder. 
Het betreft een perceel aan de Laagerfseweg 48-50 in het buitengebied tussen Wou-
denberg en Scherpenzeel. In de bestaande situatie zijn agrarische opstallen en weiland 
aanwezig, met twee woningen. Plan is de agrarische opstallen en de woning nr. 48 te 
slopen en daarvoor in de plaats drie nieuwe vrijstaande woningen met bijgebouw te rea-
liseren. Op de stallen liggen oude asbest platen. Uit de quickscan moet blijken of de 
sloop en de nieuwbouw gevolgen kan hebben voor beschermde natuurwaarden. 

         Nieuwe woningen (geel) 
       Te slopen 48 en 50 (rood) 
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3. Wet natuurbescherming 
Dit hoofdstuk beschrijft in algemene zin de te verwachten effecten van realisatie van een 
planwijziging op beschermde gebieden en doelsoorten. Het plangebied ligt in het buiten-
gebied van de gemeente Barneveld ten noordoosten van Kootwijkerbroek.  

3.1 Natura 2000 
Natura 2000 omvat een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurge-
bieden. Alle Europese lidstaten dragen hieraan bij. Natura 2000 is gericht op het behoud 
van natuurgebieden en de ontwikkeling daarvan.  

Artikel 2.1 Wnb vormt de invulling van de gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en 
de Habitatrichtlijn en heeft als doel het beschermen en instandhouding van bijzondere 
gebieden in Nederland. De Wnb sluit aan bij de Europese gebiedsbescherming zoals 
vastgelegd in de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Nederlandse wetgeving heeft dit vastge-
legd in een 160 Natura 2000 gebieden. 

In dit geval ligt het Het plan ligt op ruim 8 km van Natura 2000 gebied Rijntakken en 12 
km van de Veluwe (Synbiosys november 2019). Gezien de aard van het plan en de lig-
ging t.o.v. de Natura 2000 gebieden zijn met zekerheid geen effecten van het plan te 
verwachten op de instandhoudingsdoelstellingen en habitattypen.  

Bij plannen moet ook gekeken worden naar eventuele effecten buiten het plangebied. 
Dat is de zgn. externe werking. Externe werking kan optreden door bijv. ammoniakemis-
sie uit stallen. Met name in de Veluwe liggen voor stikstof gevoelige gebieden. 

3.2 Uitspraak PAS Raad van State 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist 
dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer is te gebruiken als basis om toe-
stemming te verlenen voor activiteiten, die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van 
stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden. Het Ministerie van 
BiZa heeft op 2 juli een factsheet gemaakt hoe hiermee vooralsnog moet worden omge-
gaan. Een aantal relevante aspecten staan hieronder. 

De beslissing van de Raad van State heeft vergaande consequenties voor ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur (o.a. vaar-, spoor-, en 
autowegen), de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden 
tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 
2000-gebieden. 

Hierdoor is het een stuk ingewikkelder geworden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
te maken en te realiseren die effecten hebben voor de stikstofdepositie op stikstofgevoe-
lige habitattypen in Natura 2000-gebieden. 

Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan (zoals een bestemmingsplan) 
moet worden getoetst. Complicerende factor hierbij is dat stikstof tot op grote(re) afstand 
van de bron neerslaat. Daarbij zijn er in Nederland momenteel 118 Natura 2000-
gebieden met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van 
(dier)soorten.  
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Nu het ecologisch onderzoek (“de passende beoordeling”) van het PAS niet meer als 
basis voor toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikke-
lingen, ook op grote afstand van Natura 2000-gebieden, nodig dat zij op een andere 
manier gaan aantonen, dat hun project of plan (zoals een bestemmingsplan) op voor-
hand geen significant schadelijke effecten heeft op de Natura 2000-gebieden. Pas daar-
na kan toestemming worden verleend. De passende beoordeling van het PAS kan daar-
voor sinds de uitspraak van 29 mei 2019 niet meer worden gebruikt. 

Voor projecten betekent dit dat moet worden beoordeeld of een natuurvergunning is ver-
eist. Gedeputeerde staten (en in een aantal gevallen het ministerie van LNV) zijn het be-
voegde gezag voor deze vergunning. Zij dienen te beoordelen of voor een project een 
natuurvergunning is vereist. Voor bestemmingsplannen geldt weliswaar geen natuurver-
gunningsplicht, maar ook zij moeten aan de eisen van de Wet natuurbescherming vol-
doen. Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan is een beoordeling nodig om te 
bepalen of de met het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen significant 
negatieve effecten zouden kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Is dat het ge-
val, dan is ook  een passende beoordeling (en als gevolg daarvan ook een milieueffect-
rapport) noodzakelijk.  

3.3 Gevolgen woningbouw en projecten 
Wordt in de voortoets op basis van objectieve gegevens geconcludeerd dat er geen sig-
nificant negatieve effecten zijn te verwachten voor de instandhoudingsdoelen van het 
betrokken Natura 2000-gebied, dan kan volgens de factsheet van het ministerie worden 
volstaan met een voortoets en kan de gemeenteraad (voor wat betreft de stikstoftoets) 
het bestemmingsplan vaststellen. Dit is het geval als bijvoorbeeld geen toename plaats-
vindt van de stikstofdepositie.  

Wordt woningbouw gerealiseerd op gronden waar voorheen bijvoorbeeld (planologisch 
legaal en ten tijde van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan feitelijk bestaan-
de) agrarische activiteiten plaatsvonden en die activiteiten worden gestaakt (omdat bij-
voorbeeld op die gronden woningen worden gebouwd en als gevolg daarvan de agrari-
sche functie verdwijnt) dan mag in beginsel de daarmee samenhangende vermindering 
van de stikstofdepositie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofde-
positie als gevolg van de woningbouw. Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op 
de stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden gelijk blijven (en soms zelfs 
verminderen als gevolg van het verdwijnen van die agrarische functie). Er hoeft dan 
geen passende beoordeling te worden uitgevoerd. 
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4. Stikstofdepositie Laagerfseweg 48-50 

4.1 Gebruiksfase 
In de nieuwe situatie komen er drie woningen. Eén woning is ter vervanging van de 
bestaande woning en er komen twee nieuwe woningen in plaats van de agrarische 
bebouwing. De woningen worden gasloos uitgevoerd. Daardoor zijn alleen 
transportbewegingen van belang. Uitgaande van 7 bewegingen per woning per dag is 
een berekening uitgevoerd in Aerius 2019. Er is geen stikstofdepositie berekend boven 
de 0.00 mol/ha/jaar.  

4.2 Aanlegfase 
Voor de aanlegfase is op basis van navraag bij de aannemers een inschatting gemaakt 
van de te verwachten stikstofemissie en de stikstofdepositie. De te gebruiken machines, 
met geschat verbruik en tijdsinzet zijn bijgevoegd in de bijlage.  

De aannemers gebruiken over het algemeen nieuw materieel, tussen de 1-3 jaar oud 
(Stage IV). De emissie van NOx is geschat aan de hand van zowel het dieselverbruik als 
op basis van de invoermodule van Aerius (mobiele werktuigen). De geschatte emissie 
komt dan op ca. 6,86 kg NOx/jaar. De transportbewegingen zijn ingevoerd tot aan de 
snelweg.  

De gegevens zijn ingevoerd in Aerius 2019. Uit de rekenresultaten blijkt dan bij de aan-
leg geen stikstofdepositie boven de 0.00 mol/ha/jaar.  

De aanlegfase heeft daarmee geen bijdrage op de stikstofdepositie van Natura2000 ge-
bieden 

5. Conclusie  
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat op basis van de aangevraagde ontwikkeling zowel 
in de gebruiksfase als de aanlegfase met zekerheid geen stikstofdepositie plaats vindt 
boven de 0.00 mol/ha/jaar.  

Het plan heeft daarmee geen significant negatieve effecten op voor stikstof gevoelige 
Natura 2000 gebieden.  



Bijlage 1 
Overzicht situatie 



Te slopen 48 en 50 (rood) 



Bijlage 2 
Overzicht berekeningen Aerius 



Uitgangspunten Aeriusberekening aanlegfase 

Laagerfseweg 48-50 Woudenberg 

Sloop tijd verbruik Diesel 

Rupskraan Doosan 120 uur 11 L/u 1320 L/jr 

Shovel Volvo L70H 120 uur 9 L/u 1080 L/jr 

Trekker + knipper Fendt 720 120 uur 10 L/u 1200 L/jr 

Puinbreker (mob.) 16 uur 14 L/u 224 L/jr 

Bouw  

Bestelbus gem. 3 bew./d, 1:16 200 dagen 3 bew/d 600 bew/jr 

Vrachtwagens beton/mat. 40 bew/jr 

Shovel 40 uur 9 l/u 360 L/jr 

Bouwkraan Elektrisch 

Bovenstaande is een inschatting op basis van gegevens van de aannemers 



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

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

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

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rge2KVSYEYpH (13 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Teus van Essen Laagerfseweg 48-50, 3931 PG Woudenberg

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Sloop agrarisch en nieuwbouw Rge2KVSYEYpH

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

13 november 2019, 21:41 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 6,86 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Sloop en aanlegfase: Sloop agrarische bebouwing bedrijfswoning. 1 vervangende nieuwbouw en 2 nieuwe woningen

Rge2KVSYEYpH (13 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sloop
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,57 kg/j

Bouw
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j

Transport
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,87 kg/j

Rge2KVSYEYpH (13 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Sloop
Locatie (X,Y) 159228, 454154
NOx 4,57 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Rupskraan 1.320 NOx 1,57 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

shovel 1.080 NOx 1,28 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Trekker en knipper 1.200 NOx 1,45 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Puinbreker (mob.) 224 NOx < 1 kg/j

Naam Bouw
Locatie (X,Y) 159228, 454154
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

shovel 360 NOx < 1 kg/j

Rge2KVSYEYpH (13 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Transport
Locatie (X,Y) 156875, 454215
NOx 1,87 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 600,0 / jaar NOx
NH3

1,07 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rge2KVSYEYpH (13 november 2019)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Rge2KVSYEYpH (13 november 2019)Resultaten Situatie 1

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

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

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

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RzHChcbLxwco (13 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Teus van Essen Laagerfseweg 48-50, 3931 PG Woudenberg

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Sloop en nieuwbouw RzHChcbLxwco

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

13 november 2019, 21:45 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1,84 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Gebruiksfase: bestaande en twee nieuwe woningen (transport)

RzHChcbLxwco (13 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Transport
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,84 kg/j

RzHChcbLxwco (13 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Transport
Locatie (X,Y) 159194, 454409
NOx 1,84 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 21,0 / etmaal NOx
NH3

1,84 kg/j
< 1 kg/j

RzHChcbLxwco (13 november 2019)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RzHChcbLxwco (13 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Laagland Archeologie heeft in mei 2019 een Bureauonderzoek en Inventariserend 
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Laagerfseweg te Woudenberg. Het 

onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het 

voornemen op het terrein te bouwen. 

Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart ligt het plangebied binnen een 

cultuurhistorisch element (historische wegen middeleeuwen en ouder), 

ontginningsassen, historische boerderijplaatsen, landgoederen en de Grebbelinie. Op 
basis hiervan heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting. 

Op basis van de landschapsgeschiedenis was vanaf het Laat-Paleolithicum tot Bronstijd 

het terrein geschikt voor bewoning. Uit deze perioden kunnen archeologische resten 
worden verwacht. Vanwege de ligging in een vlakte van verspoelde dekzanden was het 

plangebied waarschijnlijk geen favoriete plek voor bewoning. Favoriete plekken voor 

bewoning waren de dekzandruggen –en kopjes in de nabijheid van water. Om die reden 
wordt een matige archeologische verwachting aangehouden. In de periode 1500 voor 

Chr. tot in de Volle Middeleeuwen maakte het plangebied onderdeel uit van een 

veengebied. Omdat het veengebied na de Volle Middeleeuwen (1100 na Chr.) 
ontgonnen is kunnen er in het plangebied verder resten verwacht worden uit de periode 

vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Omdat in de omgeving van het 

plangebied nog geen boerderij of andere bebouwing aanwezig was op het kadastrale 
minuutplan, is de archeologische verwachting vanaf de Volle Middeleeuwen tot Nieuwe 

tijd eerder laag. Omdat de archeologische verwachting hoger is dan in de periode 

Bronstijd-Volle Middeleeuwen wordt een matige archeologische verwachting 
aangehouden. 

Het plangebied bestaat overwegend uit een verstoorde bodemopbouw bestaat, afgezien 

van enkele enigszins intacte bodemprofielen op het noordelijk deel van het plangebied. 

Vanwege de ligging in een verspoelde dekzandvlakte wordt ook daar niet veel verwacht. 

Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied 

vrij te geven. De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente 

Woudenberg, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de 

gemeente, bij de omgevingsdienst Utrecht.  

Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan 

bij de gemeente of haar regio-archeoloog bij de omgevingsdienst Utrecht.  
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De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande bouw van nieuwe woningen aan 
de Laagerfseweg 48-50 te Woudenberg, gemeente Woudenberg (UT). Hiertoe is een 

bestemmingsplanwijziging vereist. Op basis van het bestemmingsplan dient 

archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel 
aanwezige archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

geschaad door de geplande bouwactiviteiten. 

Het plangebied betreft de Laagerfseweg in Woudenberg, gemeente Woudenberg (UT), 

zie onderstaande afbeelding. 

Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. 

1  INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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Het plangebied heeft een omvang van 9000 m2. Voor een beter begrip van de 

bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter 

gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende 
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze 

zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Provincie Utrecht 

Gemeente Woudenberg 

Plaats Woudenberg 

Toponiem Laagerfseweg 

Laagland Archeologie 

projectnummer 

WOLA191 

Datum conceptrapportage 18-4-2019 

Datum definitief rapport  

XY-coördinaten NW 159228.9 / 454229.5 

NO 159262.8 / 454236.6 

ZW 159187.4 / 454099.9 

ZO 159276.3 / 454110.7 

Oppervlakte/lengte 

plangebied 

9000 m² 

Datering Onbepaald 

Complextype Complextype onbepaald 

Onderzoeksmeldingsnr 4697550100 

AMK-terrein n.v.t. 

Vondstmeldingsnr. n.v.t. 

Type onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek –   

verkennende fase 

Opdrachtgever Landborg 

Contactpersoon G.J. van Ingen 

Goedkeuring bevoegde 

overheid 

 

Bevoegde overheid gemeente 

Adviseur namens bevoegde 

overheid 

Adviseur Omgevingsdienst Utrecht 

Beheer documentatie Laagland Archeologie VOF 

Virulyweg 21F 

7602 RG Almelo 

Uitvoerder Laagland Archeologie VOF 

Virulyweg 21F 

7602 RG Almelo 

06 51 95 35 53 

Projectleider J.J.A. Wijnen 

Jeroen.wijnen@laaglandarcheologie.nl 

Tabel 1. Objectgegevens. 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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Het plangebied is momenteel in gebruik als veehouderij met woning. In de toekomst 

worden op het terrein meerdere stallen en bijgebouwen gesloopt (zie afbeelding 2). 

 
Afbeelding 2. Te slopen bedrijfsgebouwen (bron: Opdrachtgever). 

In de bestaande, te slopen bebouwing zijn mestkelders aanwezig van gemiddeld 150 cm 

diepte.1 Voor de te realiseren (bij)gebouwen aan de Laagerfseweg 48 en 50 (afbeelding 

                                                

1 Mailcontact met Landborg 16-4-2019 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 
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3).

 
Afbeelding 3. Te realiseren gebouwen (Bron: opdrachtgever). 

De ingrepen vinden plaats binnen het plangebied. De erfverharding wordt over het 

gehele plangebied verwijderd, de bodem zal hierbij ca. 40 cm diep in worden 

afgegraven. De geplande bouw zal worden onderkelderd. In het huidige stadium zijn 
nog geen verdere details bekend van de te realiseren bebouwing.2  

De vigerende erfgoedverordening stelt dat de archeologische waarden in de gemeente 
Woudenberg worden beschermd via bepalingen in het bestemmingsplan.3 

Het bestemmingsplan buitengebied Woudenberg 2013 beschermt de archeologische 

waarden middels zeven zones. De zones zijn aangegeven in de archeologische 
beleidskaart opgesteld ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid. Het plangebied 

valt in zone categorie 3. Met beleidsregels: uitgangspunt voor de cultuurhistorische 

elementen met een vrijstelling van 100m². De omvang van de geplande verstoringen 
overschrijdt de vrijstellingsgrenzen zoals die in het vigerende gemeentelijk 

archeologiebeleid zijn aangegeven.4 

                                                

2 Mailcontact met Landborg 16-4-2019 
3 Erfgoedverordening gemeente Woudenberg, 2010 
4 Bestemmingsplan Buitengebied Woudenberg, 2013 & Archeologische beleidskaart Woudenberg, 

2009 

1.5 GEPLANDE VERSTORING 

1.6 GEMEENTELIJKE BELEID 
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Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische 

onderzoeksproces (zie 0). Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch 

verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, en te bepalen of 
en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor vervolgonderzoek. 

Het verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld door middel van een 

verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan worden 
beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek nodig is om de 

archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.  

Voor realisering van de doelstelling wordt de volgende vraagstelling gehanteerd: 

 

 Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied? 
 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? 

Wat is de invloed van de geomorfologische en bodemkundige aspecten van het 

plangebied op bewoning en gebruik in het verleden? 

 

 Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 

bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

 

 Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied in het verleden? 

 

 Wat is de specifieke verwachting van het plangebied ten aanzien van 

archeologische waarden? (datering, complextype, omvang, diepteligging, 

gaafheid en conservering, locatie, uiterlijke kenmerken (artefacten en type 

indicatoren), mogelijke verstoringen)  

1.7 ONDERZOEKSDOEL 
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In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige 
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende 

archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische situatie. 

Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar 
bijlage 2. 

Het dekzand waar het plangebied op ligt is gevormd aan het einde van het Weichselien 
en worden gerekend tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel).5 

                                                
5 De Mulder e.a., 2003 

2 INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
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Afbeelding 4. Paleogeografische ontwikkeling van 3850 – 1500 na Chr. (naar Vos e.a., 

2013). 

 

Uit de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een zone van een vlakte van ten 

dele verspoelde dekzanden of lössgronden. Het dekzand is afgezet in verschillende 
fasen aan het eind van de laatste ijstijd tot circa 10.000 jaar geleden.6 Daarna heeft 

bodemvorming plaatsgevonden waarbij podzolgronden werden gevormd. Door de 

temperatuurstijging begin Holoceen begon de zeespiegel te stijgen. Daardoor trad een 
vernatting op in de kustvlakte en door de hogere zeespiegel werd het water van rivieren 

en beken minder makkelijk afgevoerd. Doordat het water uit het stroomgebied van de 

Eem minder makkelijk werd afgevoerd trad er een vernatting op van het Eemdal en de 
daarop afwaterende beken. Volgens de paleogeografische kaart waren rond 3850 voor 

Chr. verschillende delen van het Eemdal met veen begroeid. Later rond 1500 voor Chr. 

                                                
6 Berendsen 2008 
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(Bronstijd) begon ook in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied veen te groeien. 

Afgaande op de paleogeografische kaarten maakte het plangebied rond 800 na Chr. nog 

deel uit van een veengebied. Waarschijnlijk is het veengebied vanaf de Vroege of Volle 
Middeleeuwen ontgonnen. Rond 1500 na Chr. is het veen in de onmiddellijke nabijheid 

van het plangebied verdwenen. Het veen zal bij de ontginning zijn ontwaterd met sloten 

en mogelijk is er ook veen afgegraven. Door de ontwatering is het veen zich gaan 
zetten en is waarschijnlijk grotendeels geoxideerd. Bodemkundig ligt het plangebied in 

een zone met Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand met een 

grondwatertrap III (cHn21-III). Laarpodzolen zijn podzolgronden met een matig dikke 
A-horizont, die ontstaan is door een plaggenbemesting. Deze heeft zich echter nog niet 

tot een enkeerdgrond ontwikkeld. Bij een grondwatertrap III fluctueert de 

grondwaterstand jaarlijks gemiddeld tussen een hoogste grondwaterstand < 40 cm –mv 
en een laagste grondwaterstand van 80 à 120 cm –mv. 

Het plangebied ligt (zie afbeelding 3) op de AHN 2 op een hoogte van ca. 4.7 m +NAP 

en loopt af naar het westen tot een hoogte van ca. 3.9 m+NAP. Ten zuiden van het 
plangebied, in het onderzoeksgebied, ligt een dekzandrug met een hoogte van ca. 5.2 

m +NAP. Het plangebied is niet gekarteerd in de vernieuwde AHN 3. 

Afbeelding 5. Detailopname van het plangebied op het AHN2. 

Bijlage 7 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de uitgevoerde 

archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het plan- en 
onderzoeksgebied is één bekende waarden geregistreerd.  

  

2.3ARCHEOLOGIE 

2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 
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WAARNEMINGS- 

NUMMER 

DATERING COMPLEXTYPE/BESCHRIJVING 

1142992 uit 

archeologisch 

onderzoek 

4556545100 

Nieuwe tijd midden 

– Nieuw tijd laat  

Greppel/Sloot - Vondst uit opgraving 4556545100. Het 

onderzoek heeft slechts één relevant spoor opgeleverd, 

namelijk een greppel die is ingegraven vanuit de A-horizont 

van de aanwezige laarpodzol. Vondstmateriaal is, met 

uitzondering van fragmenten aardewerk en baksteenpuin 

uit de Nieuwe tijd-b/c niet aangetroffen. Niet in het spoor 

zelf, maar ook niet in de A-horizont. 

Tabel 2. Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied. 

AMK-terreinen ( = Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend is 
dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang daarvan 

is bovendien gewaardeerd. Er zijn geen AMK-terreinen in het plan- of onderzoeksgebied 

aanwezig. 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 5) ligt het plangebied in categorie 3. 
Deze categorie betreft een cultuurhistorisch element (historische wegen middeleeuwen 

en ouder), ontginningsassen, historische boerderijplaatsen, landgoederen en de 

Grebbelinie. 

In de omgeving van het plangebied hebben eerder archeologische onderzoeken 

plaatsgevonden. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 7. Onderstaande tabel 

geeft de belangrijkste resultaten/conclusies van de uitgevoerde onderzoeken. 

2.3.2 WAARNEMINGEN 

2.3.3 AMK-TERREINEN 

2.3.4  GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART 

2.3.5  EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
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ONDERZOEKS-

NUMMER 

TYPE ONDERZOEK/ 

UITVOERDER, JAAR 

RESULTATEN/CONCLUSIES 

3986102100 Bureauonderzoek/ 

Archeodienst/2016 

Er is een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de periode 
Laat-Paleolithicum tot en met Vroege-Middeleeuwen op de 
vermoedde dekzandkopjes. Aan de zone met een plaggendek 
wordt een middelhoge verwachting toegekend voor dezelfde 
periode. Een van de dekzandkopjes is al onderzocht en daar 
geldt nog een (middel)hoge verwachting vanaf het Neolithicum 
tot en met de Vroege-Middeleeuwen. Een hoge verwachting voor 
de Late-Middeleeuwen tot Nieuwe tijd geldt voor de historische 
boerderijlocatie, een mogelijk omgracht perceel op het restant 
van een grote dekzandkop, rondom een vondstconcentratie die 
tijdens een eerdere oppervlaktekartering is waargenomen en 
voor de elementen van de Grebbelinie: specifiek de 
Pantherstellung. 

3984815100 IVO-O 

boringen/RAAP/2016 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt aanbevolen 
in het kader van de bestaande planvorming een vervolgstap uit 
het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te 
nemen. Geadviseerd wordt om in het onderzoeksgebied geen 
graafwerkzaamheden dieper dan de top van het intacte 
pleistocene dekzand te verrichten (zie tabel 2). Indien dit niet 
mogelijk blijkt wordt geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek 
uit te laten voeren, of wanneer dit praktischer is, een 
archeologische begeleiding conform het protocol inventariserend 
veldonderzoek voor proefsleuven (IVO-P), KNA versie 3.3. 

4556545100 IVO-O 

proefsleuven/RAAP/2017 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt aanbevolen 
in het kader van de bestaande planvorming een vervolgstap uit 
het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te 
nemen. Geadviseerd wordt om geen graafwerkzaamheden 
dieper dan 0,3 m -Mv te verrichten (d.i. de geldende vrijstelling). 
Indien dit niet mogelijk blijkt wordt geadviseerd om een 
archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een 
inventariserend veldonderzoek (IVO) karterende fase, bestaande 
uit booronderzoek uit te laten voeren. Het noordelijke deel van 
het plangebied hoeft in theorie niet onderzocht te worden, maar 
is zo klein dat het handiger is dit in de praktijk gelijk mee te 
onderzoeken. Het booronderzoek richt zich op resten uit het 
Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. Daarnaast 
wordt geadviseerd een visuele inspectie in het hele plangebied 
uit te laten voeren, speciaal gericht op sporen uit de Tweede 
Wereldoorlog. 

4017984100 Bureauonderzoek/Bureau 

voor Archeologie/2016 

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven 
voor de voorgenomen ontwikkeling indien de 
graafwerkzaamheden niet dieper gaan dan 1 m -mv. 
Geadviseerd wordt daarom om indien graafwerkzaamheden 
dieper dan 1 m -mv zullen plaatsvinden het plangebied nader te 
onderzoeken door middel van een verkennend booronderzoek 
om zo de aard en intactheid van het bodemprofiel nader te 
bepalen. Daarnaast wordt geadviseerd bij graafwerkzaamheden 
rekening te houden met toevalsvondsten uit WOII en deze bij het 
aantreffen daarvan direct te melden 

2346492100 IVO-O boringen/IDDS 

archeologie/2011 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied in 
een relatief lage dekzandvlakte ligt, die mogelijk was afgedekt 
door een pakket humeus zand. De top van het dekzand is in 
vrijwel het gehele plangebied verwijderd en de grond is 
aangevuld met opgebracht, puinhoudend zand. De top van het 
dekzand is waarschijnlijk verstoord. Vanwege de geringe 
verstoringsdiepte van de voorgenomen ontwikkeling wordt 
verwacht, dat de verstoring van eventueel aanwezige resten uit 
de Tweede Wereldoorlog minimaal zal zijn. Op basis van de 
resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt 
geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te laten voeren. Een 
vervolgonderzoek, inclusief een gedetailleerd bureauonderzoek 
naar Tweede Wereldoorlog resten, is wel noodzakelijk indien 
toekomstige bodemingrepen dieper zullen reiken dan 1,0 m –mv. 

4580156100 IVO-O boringen/Hamaland 
Hamaland Advies adviseert om het plangebied vrij te geven voor 
de voorgenomen ontwikkeling. Vanwege het grotendeels 
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Advies/2017 ontbreken van een intacte bodemopbouw en het geheel 
ontbreken van archeologische indicatoren wordt de trefkans op 
een archeologische vindplaats als zeer klein ingeschat. Daar 
waar een intacte bodem is aangetroffen, is deze bovendien 
onder dergelijk natte omstandigheden ontstaan, dat permanente 
bewoning onwaarschijnlijk moet worden geacht. 

4580026100 Bureauonderzoek/KSP 

Archeologie/2017 

Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het 
opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting 
voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging in 
een dekzandvlakte is aan het plangebied een lage verwachting 
toegekend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het Laat-
Paleolithicum tot en met het Neolithicum als voor 
nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Vroege 
Middeleeuwen. Op basis van de historische gegevens is aan het 
centrale deel van het plangebied een hoge verwachting 
toegekend voor sporen van de boerderijplaats Landaas uit de 
Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Het plangebied ligt in het 
gebied waar de Grebbelinie heeft gelegen. Op basis van de 
gegevens uit het bureauonderzoek wordt de kans dat sporen of 
restanten uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn echter laag 
ingeschat. 

Tabel 3. Onderzoeksmeldingen in het onderzoeksgebied. 

Woudenberg ligt in de Gelderse Vallei. Het water loopt vanuit de in het oosten gelegen 

Utrechts Heuvelrug naar het westen naar de Gelderse Vallei toe. Via de Luntersche- en 

Barneveldse beek loopt het water naar de Eem toe. Door slechte afwatering in het 
gebied kwam er hoogveen in ontwikkeling. Tot in ieder geval de Vroege Middeleeuwen 

waren deze veengebieden begroeid met moerasbossen. De oorsprong van de naam 

Woudenberg is een verwijzing hiernaar.7 In de vroege middeleeuwen bleef de bewoning 
in de Gelderse Vallei-Eemvallei beperkt tot een paar kerngebieden op de hoge 

Valleiranden.8 De ontginning van het laagland van de Vallei is al in de Karolingische tijd 

begonnen, maar de belangrijkste ontginningsperiode ligt in de Volle en Late 
Middeleeuwen.  

Vanaf de 11e eeuw werden de hogere dekzandruggen rondom de waterwegen meer 

systematisch in cultuur gebracht. Er ontstonden kleine patronen van bewoning. Vaak 

liggen laatmiddeleeuwse boerderijen bij dekzandruggen met bouwlanden. Dit worden 

kampen genoemd. Kampen zijn kleine bouwlandcomplexen, die tot ver in de twintigste 

eeuw omringd waren door houtsingels of hakhout. Deze kampen zijn direct langs beken 
te vinden en hebben een ronde of ovale vorm. Door ontginningen ontstond er een 

mozaïekvorming van kavelpatronen, die in de 15e en 16e eeuw uitgebreid werd met 

stroken bouwgrond.9 

                                                

7 Blijdestijn 2005 

8 Scholte Lubberink et al, 2015. 

9 Blijdestijn 2005 

2.4 HISTORIE 

2.5HISTORIE 
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Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)10 is het plangebied en haar omgeving nog 

onbebouwd (

afbeelding 6). Het terrein is op de OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) aangeduid 

als bouwland van Geurt Moesbergen.  

Afbeelding 6. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. De locatie van het 

plangebied is rood omcirkeld. 

                                                

10 bron: hisgis.nl 
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Op de Bonnebladen (circa 1930, zie 

afbeelding 7) is het plangebied bebouwd en in gebruik als een agrarisch bedrijf. De 

familie Moesbergen komt vanaf 1930 tevens veelvuldig voor in het archief van Eemland. 

Meestal in combinatie met fotomateriaal dat in verband kan worden gebracht met 

melkveehouderij, zoals het oude beroep ‘melkventer’ (https://www.archiefeemland.nl/).    

Afbeelding 7. Uitsnede uit de Bonnebladen, circa 1930. Bron: topotijdreis. 
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Op de Duitse topografische kaart uit 1944 van Armee-Kartenstelle Fallsch (A.O.K.) staat 

een hoogspanningsleiding aangegeven in, of net ten zuiden, van het plangebied. Deze 

hoogspanningsleiding is echter op de topotijdreis niet duidelijk aangegeven.  
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Het plangebied maakt onderdeel uit van een vlakte van verspoelde dekzanden. In de 

periode 1500 voor Chr. tot in de Volle Middeleeuwen maakte het plangebied onderdeel 
uit van een veengebied, dat zich in eerste instantie in het Eemdal en de bij het 

Eemstroomgebied behorende beekdalen had ontwikkeld. Bodemkundig ligt het gebied in 

een zone met Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand met een 
grondwatertrap III (cHn21-III). Een laarpodzolgrond is een podzolgrond, waar door een 

plaggenbemesting een matig dikke minerale eerdgrond is ontstaan. De podzolgronden 

zijn een relict van voor de veenbedekking. Nadat het terrein was ontwaterd en het veen 
was verdwenen is het terrein in cultuur gebracht als bouwland.  

Op basis van de landschapsgeschiedenis was vanaf het Laat-Paleolithicum tot Bronstijd 

het terrein geschikt voor bewoning en kunnen resten worden verwacht. Omdat het 
veengebied vanaf de Volle Middeleeuwen ontgonnen is kunnen er in het plangebied 

verder resten verwacht worden uit de periode vanaf de Middeleeuwen tot en met de 

Nieuwe tijd verwacht. Echter concentreerde de bewoning zich in de prehistorie en later 
vanaf de Volle Middeleeuwen voornamelijk op en rond de dekzandruggen en 

dekzandkopjes. In het onderzoeksgebied is slechts één bekende archeologische waarde 

geregistreerd. De waarneming betreft een greppel/sloot uit een archeologische 
opgraving met enkele vondsten uit de Nieuwe Tijd. Op de Kadastrale Kadasterkaart 

circa 1832 werd het terrein omschreven als bouwland en was in de omgeving van het 

plangebied geen boerderij of andere bebouwing aanwezig. Vanaf het begin van de 20e 
eeuw is er agrarische bewoning in het plangebied aanwezig. Het plangebied is deels 

bebouwd en is onderkelderd tot gemiddeld 150 cm –mv. Voor de rest zijn bij een 

onverstoorde bodemopbouw laarpodzolgronden te verwachten. Het is onbekend in 
hoeverre het onbebouwde deel van het terrein vergraven is. 

3 CONCLUSIE  
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Op basis van de landschapsgeschiedenis was vanaf het Laat-Paleolithicum tot Bronstijd 

het terrein geschikt voor bewoning. Uit deze perioden kunnen archeologische resten 
worden verwacht. Vanwege de ligging in een vlakte van verspoelde dekzanden was het 

plangebied waarschijnlijk geen favoriete plek voor bewoning. Favoriete plekken voor 

bewoning waren de dekzandruggen –en kopjes in de nabijheid van water. Om die reden 
wordt een matige archeologische verwachting aangehouden. In de periode 1500 voor 

Chr. tot in de Volle Middeleeuwen maakte het plangebied onderdeel uit van een 

veengebied. Omdat het veengebied na de Volle Middeleeuwen (1100 na Chr.) 
ontgonnen is kunnen er in het plangebied verder resten verwacht worden uit de periode 

vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Omdat in de omgeving van het 

plangebied nog geen boerderij of andere bebouwing aanwezig was op het kadastrale 
minuutplan, is de archeologische verwachting vanaf de Volle Middeleeuwen tot Nieuwe 

tijd eerder laag. Omdat de archeologische verwachting hoger is dan in de periode 

Bronstijd-Volle Middeleeuwen wordt een matige archeologische verwachting 

aangehouden. 

Eventuele bewoningsresten bestaan uit grondsporen zoals paalkuilen, fundamenten 

(stiepen/poeren vanaf ca. 1200) en erfinrichting (afvalkuilen, greppels en dergelijke). 
Naar verwachting bevinden deze zich direct onder het maaiveld of bouwvoor, maar 

kunnen zich tot op grotere diepte uitstrekken. Daarnaast kan aardewerk, baksteen en 

verbrande leem worden verwacht. Voor wat betreft de steentijd kunnen bewerkt 
vuursteen en houtskool worden verwacht. Deze bevinden zich in of vlak onder 

bouwvoor. Verwacht wordt dat onder de huidige bebouwing de grond tot grote diepte 

verstoord is. De archeologische verwachting onder de huidige bebouwing is hiermee 
praktisch gezien nul. 

Eventuele nederzettingen uit de steentijd hebben een omvang van 50 – 200 m2 (kleine 

variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote variant). Nederzettingen uit de periode 
bronstijd – middeleeuwen hebben meestal een omvang tussen 500 – 2000 m2 

(huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).11 

Deze resten liggen in de top van de natuurlijke ondergrond, mogelijk dicht onder het 
maaiveld onder een bouwvoor of eventuele ophogingslaag. De natuurlijke bodem wordt 

hier gevormd door dekzand waarin zich een podzol heeft ontwikkeld. Eventuele resten 

bestaan uit vuursteenstrooiingen. Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk worden 
verwacht, evenals houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Vanaf ongeveer de 

17e eeuw is ook baksteen te verwachten (rurale gebieden; in bewoningskernen al 

eerder). Daarnaast kunnen grondsporen worden verwacht. Het gaat daarbij overwegend 
om paalkuilen, greppels en afvalkuilen en dergelijke. Deze bevinden zich in de top van 

de pleistocene ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken. 

Onderstaande tabel geeft in het kort de archeologische verwachting weer: 

                                                

11 bron: Tol e.a., 2006. 

4  VERWACHTINGSMODEL  
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PERIODE COMPLEXTYPE DIEPTELIGGING KENMERKEN 

nieuwe tijd bouwland circa 20-50 cm –mv greppels, kuilen, later ook 

verkavelingssloten 

late 

middeleeuwen 

nederzetting 20-50 cm –mv -mv resten van bewoning, baksteen, 

paalkuilen, aardewerk, verbrande 

leem 

vroege 

middeleeuwen-

bronstijd 

nederzetting 20-50 cm –mv (paal)kuilen, sporen van 

erfinrichting, aardewerk, bewerkt 

steen, verbrande leem e.d.. 

bronstijd - 

neolithicum 

nederzetting 20-50 cm –mv (paal)kuilen, sporen van 

erfinrichting, aardewerk, bewerkt 

steen, verbrande leem e.d.. 

laat-

paleolithicum – 

vroeg-

neolithicum 

extractiekamp 20-50 cm –mv. vuursteen- en 

houtskoolconcentraties, ondiepe 

haardkuilen 

Tabel 4. Gespecificeerde archeologische verwachting. Rood: hoge verwachting; oranje: 

matige verwachting; Geel: late verwachting. 

 

 

 

 



Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase  Laagerfseweg te 

Woudenberg, gemeente Woudenberg, Utrecht 

 

24 

 

H
O

O
F
D

S
T

U
K
 

Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie in 
het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van 

verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te 

brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd 
verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een 

verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en 

geomorfologische kaarten. 

Het veldonderzoek bestond uit het zetten van zes verkennende boringen. Bij de 

positionering moest rekening gehouden worden met de bestaande bebouwing en 

verhardingen. De positionering van de boringen is bepaald op basis van het AHN zoals 

weergegeven in afbeelding 5. 

De boringen zijn ingemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 2 m en uitgevoerd 

met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Relevante lagen van de boorkernen 
zijn gezeefd over een maaswijdte van 4 mm. De boorkernen zijn visueel geïnspecteerd 

op het voorkomen van archeologische indicatoren. Het bodemprofiel is beschreven 

volgens de norm NEN 5104 en ASB. De NAP-maaiveldhoogtes van de boringen zijn 
bepaald aan de hand van het AHN. De profielbeschrijvingen zijn uitgewerkt in het 

programma Boorstaten!12 en opgenomen in bijlage 9. De boorpuntenkaart met de 

posities van de boringen is opgenomen in bijlage 8. 

Onderstaande onderzoeksvragen zijn leidend voor het veldonderzoek. De volgende 

onderzoeksvragen zijn richtinggevend voor het uit te voeren verkennend 

booronderzoek: 

 

 wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van 

de relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het 

onderzoeksgebied? 

 

                                                

12 https://www.boorstaten.nl/ 

5 VELDONDERZOEK  

5.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 

5.2 VRAAGSTELLING 
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  wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en 

gaafheid van natuurlijke en eventuele antropogene bodemhorizonten ter plaatse 

van het plangebied? 
 

  wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het 

onderzoeksgebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom 

daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

 

  tot welke diepte is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring? 

In het plangebied bestaat de ondiepe ondergrond uit lichtgeel of zeer fijn, zwak siltig 

zand, soms met een enkel grindkorreltje (boring 1 en 2) en in één enkel geval (boring 

5) met een leemlaagje. Deze afzettingen representeren dekzanden van de Formatie van 
Boxtel. 

In boring 2, 5 en 6 bevinden deze afzettingen zich op 70, 50 en 120 cm –mv. Verder 

behoren oranjebruine, zwak siltige, zeer fijne zanden in boring 1 en 3 op respectievelijk 
60 en 40 cm –mv tot de dekzanden, maar tegelijkertijd gaat het bij deze afzettingen om 

een bodemhorizont (Bs-horizont).  

De bodemopbouw van de bovengrond varieert sterk. Zo is in boring 1 een A-horizont 
van 50 cm en in boring 3 een A-horizont van 30 cm aanwezig, bestaande uit donker 

grijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand. De dikke A-horizont van boring 1 is onderin 

wat gevlekt, wat indicatief is voor enige verstoring. Vanaf respectievelijk 50 en 30 cm is 
een grijsbruin, zwak humeus en zwartbruin, matig humeus zand aanwezig, dat aan een 

Bh-horizont toegeschreven kunnen worden. Deze gaat vervolgens over in een Bs-

horizont op respectievelijk 60 en 40 cm –mv. Het eronder liggende dekzand is zwak tot 
matig roestig en is qua bodemhorizont een Cg-horizont. In boring 2, 4 en 5 bevindt zich 

tot respectievelijk 70, 70 en 50 cm grond met daarin vlekken en/of brokken. In deze 

verstoorde en/of opgebrachte grond bevinden zich bijmengingen zoals grind en wat 
baksteen (boring 4). In een aantal gevallen zijn de humeuze horizonten nogal licht 

gekleurd zijn, zoals bouwvoor in boring 2 die een lichtbruin is en een geelbruine 

onderste horizont in de gestuite boring 4. Boring 4 is in de voortuin gezet, die is 
opgehoogd. 

In boring 6 is onder een 40 cm dikke bouwvoor, donkerbruin, enigszins gevlekt, matig 

humeus, zeer fijn zand aanwezig tot 120 cm -mv. Deze e grondlaag is een slootvulling 
of een vulling van andere aard. Deze vulling is subrecent of uit Nieuwe tijd en kan als 

potentieel archeologisch spoor worden gezien. 

5.3 RESULTATEN: LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 

BODEMONTWIKKELING 
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Afbeelding 8. Boorpunten met bodemopbouw binnen het plangebied. 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Wel zijn er bijmengingen zoals 
grind en wat baksteen aanwezig in de gestuite boring 4. Deze bijmengingen zijn in de 

ophoging van de voortuin aangetroffen. Deze ophoging is subrecent. Ter hoogte van 

boring 1 en 3 zijn intacte bodemhorizonten aangetroffen. Volgens de 
bodemclassificering past boring 1, enigszins in het beeld van de te verwachten 

laarpodzolgronden, terwijl het profiel van boring 3 geheel aan dit beeld voldoet. Verder 

is rondom de bebouwing tot 50 à 70 cm de grond verstoord of onder een ophoging 
gestuit (boring 4). In boring 6 is tot 120 cm –mv in een (sloot)vulling geboord. 

Verwacht wordt dat onder de huidige bebouwing de grond tot grote diepte verstoord is. 

5.4 RESULTATEN: ARCHEOLOGIE 
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De grond rondom de bebouwing is tot 50 à 70 cm de grond verstoord of onder een 

ophoging gestuit (boring 4), in boring 6 is een diepe, opgevulde uitgraving aangetroffen 
en onder de bebouwing is de grond naar verwachting tot grote diepte verstoord. Alleen 

in het noordelijk deel rondom boring 1 en 2 is een enigszins intacte bodemopbouw 

aanwezig. Omdat de archeologische verwachting in een verspoelde dekzandvlakte 
eerder laag is en het plangebied grotendeels verstoord is, kan de archeologische 

verwachting naar beneden worden bijgesteld.  

 

6  CONCLUSIE EN VERWACHTING  
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Het plangebied bestaat overwegend uit een verstoorde bodemopbouw bestaat, bij een 

op zijn best matige indicatieve archeologische verwachting, afgezien van enkele 
enigszins intacte bodemprofielen op het noordelijk deel van het plangebied. 

Vanwege de ligging in een verspoelde dekzandvlakte wordt ook daar niet veel verwacht. 

Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied 
vrij te geven. De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente 

Woudenberg, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de 

gemeente, bij de omgevingsdienst Utrecht.   

Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan 

bij de gemeente of haar regio-archeoloog bij de omgevingsdienst Utrecht.  
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datum 6-6-2019
dossiercode    20190606-10-20723

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Algemeen

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets is waterbelangen evenwichtig
mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem
nagestreefd. De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in
ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is beoordeeld of en welke waterbelangen voor
het plan relevant zijn.

Beoordeling

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), waterkeringen of gebieden die zijn
aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essentiële waterbelangen raakt. Op basis daarvan wordt door het
waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven.



Aandachtspunten

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het waterschap aan dat rekening gehouden moet worden
met een aantal algemene en gebiedsspecifieke aandachtspunten voor water.

Algemene aandachtspunten

Vasthouden - bergen - afvoeren

Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt vastgehouden en/of geborgen en dus niet direct
afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie beter functioneert,
verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebieden)
wordt voorkomen. Bij lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten worden bij het waterschap.

Grondwaterneutraal bouwen

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te ontwerpen. Dit
betekent dat aspecten zoals ontwateringsdiepte en infiltratie van hemelwater, beschouwd worden ten opzichte van de GHG. Het structureel
onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing en moet worden voorkomen. Het waterschap adviseert de initiatiefnemer
dan ook om voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden en GHG. Eventuele
grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de betreffende perceeleigenaar.



Schoon houden - scheiden - schoon maken

Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het afstromende hemelwater niet
verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste (bouw)materialen. Wij vragen
de initiatiefnemer om duurzame bouwmaterialen te gebruiken. De gemeente kan u hierbij verder helpen.

Tot slot

Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of met deze Digitale Watertoets geregeld en zullen via
daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld nodig voor het dempen
en/of vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van grondwater. Informatie over een
watervergunning kunt u vinden op de website van het waterschap (www.vallei-veluwe.nl/loket). Op www.omgevingsloket.nl kunt u een
watervergunning aanvragen. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap onder telefoonnummer 055 - 52 72 911. Wij
wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming en verzoeken u het voorontwerp bestemmingsplan naar ons te mailen
[watertoets@vallei-veluwe.nl].

Heeft u vragen of opmerkingen over deze watertoetsapplicatie? Laat het ons per mail weten [watertoets@vallei-veluwe.nl]. Voor dringende
watertoetszaken kunt u ons telefonisch bereiken op 055 - 52 72 911.

Team Watertoets, Waterschap Vallei en Vallei

Disclaimer

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Vallei en Veluwe aanvaard geen aansprakelijkheid
voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

www.dewatertoets.nl
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Laagerfseweg 48-50' van de gemeente Woudenberg; 

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0351.Laagerfseweg48en50-ow01 met de bijbehorende regels; 

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft

1.5  aan- en uitbouw

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van en 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.6  aan-huis-gebonden beroep

het door de bewoner van de woning, in diens woning, uit te oefenen dienstverlenend beroep, waarbij de woning 
in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is.

1.7  agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het 
houden van dieren, nader te onderscheiden in:

a. grondgebonden agrarisch bedrijf:
1. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen sier-, 

fruit- en bollenteelt;
2. bollenteelt: de teelt van bloembollen al dan niet in samenhang met de teelt van bolbloemen;
3. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
4. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open grond en 

waarbij de productie (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel;
5. paardenhouderij en paardenfokkerij;
6. sierteelt: de teelt van siergewassen op open grond;

b. niet-grondgebonden agrarisch bedrijf:
1. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen, permanente tunnels 

en plastic kassen daaronder begrepen;
2. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen, paddenstoelen daaronder begrepen, in gebouwen;
3. intensieve veehouderij: een bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering 

die is gericht op het houden van dieren, zoals rundveemesterij (exclusief vetweiderij), varkens-, 
vleeskalver-, pluimvee- of pelsdierhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen;

c. overige teelten van gewassen of dieren, al dan niet in gebouwen.

1.8  antenne-installatie

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, bedrading en de al dan niet in een techniekkast 
opgenomen apparatuur, met de daarbijbehorende bevestigingsconstructie.

1.9  bebouwing

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken.
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1.10  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan tot 
stand zijn gekomen of tot stand kunnen komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Woningwet.

1.11  bestaand gebruik

gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan in werking is getreden.

1.12  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.13  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming .

1.14  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.15  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.16  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten.

1.17  bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel.

1.18  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge regels bepaalde gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten

1.19  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct steun vindt in of op de grond.

1.20  bijgebouw

een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.21  containerveld

een (semi)-verhard terrein, waarop potplanten worden geteeld.

1.22  cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en/of historische gaafheid.

1.23  dagrecreatie

vormen van recreatie, die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en niet gericht zijn op 
het verstrekken van nachtverblijf.

1.24  extensieve dagrecreatie

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, zwemmen en 
natuurobservatie. 

1.25  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt
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1.26  hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een bouwperceel en, indien meer gebouwen op het bouwperceel aanwezig zijn, gelet op de 
bestemming het belangrijkst is

1.27  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, voor zover sprake is van 
een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit), en voor zover de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt en voor zover deze 
activiteiten een ruimtelijke uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.28  landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen inzake 
landschaps- en / of natuurwaarden;

1.29  landschappelijke waarden

de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de aardoppervlakte, die 
wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge samenhang tussen levende en 
niet-levende natuur.

1.30  landschapselement

een kleinschalig beplantingselement, zoals een bossage, houtwal, houtsingel, steilrandbeplanting, of een 
waterpartij;

1.31  mestbassin

voorziening, niet zijnde een bouwwerk ten behoeve van de opslag van mest, zoals mestzakken, foliebassins en 
daarmee vergelijkbare vormen van mestopslag.

1.32  normaal agrarisch gebruik

onder normaal agrarisch gebruik wordt onder andere verstaan:

a. ploegen (niet diepploegen);
b. woelen (verwijderen van verstoorde lagen);
c. zaaiklaar maken;
d. oogsten en rooien;
e. stoppel bewerkingen;
f. grasland woelen;
g. planten en poten van gewassen (niet van bomen en struiken).

1.33  nutsvoorziening

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve 
van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.34  opslag

Opslag van goederen die naar hun aard geen regelmatige verplaatsing behoeven, zonder dat deze een 
bewerking ondergaan en/of zonder dat deze verhandeld worden. 

1.35  peil
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg of de kruin van een dijk grenzen: de hoogte van die weg 

respectievelijk kruin van de dijk;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

1.36  perceelgrens

deen grenslijn tussen bouwpercelen onderling.

1.37  voorgevellijn

de lijn gelegen:

a. evenwijdig aan de weg en in het verlengde van de dichtst bij de weg gelegen gevel van een gebouw;
b. dan wel (indien deze gevel niet evenwijdig is aan de weg): evenwijdig aan de weg door het dichtst bij de 
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weg gelegen hoekpunt van gevels van een gebouw.

1.38  (vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte 
van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte.

1.39  woning

een complex van ruimten krachtens aard en indeling geschikt of bestemd voor de huisvesting van één 
afzonderlijk huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn;

2.2  bouwhoogte van een antenne-installatie
a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de 

(schotel)antenne-installatie;
b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: tussen de voet van de 

(schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne-installatie.

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.

2.5  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel.

2.6  inhoud van een gebouw of bouwwerk

tussen het peil, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken 
en dakkapellen.

2.7  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.8  ondergeschikte bouwonderdelen

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als 
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, stofkappen en andere onderdelen van 
technische installaties, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken 
buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 
meter bedraagt.

2.9  vloeroppervlakte

de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. grondgebonden agrarische bedrijven met uitzondering van fruitteelt, sierteelt, bollenteelt en 
paardenhouderijen;

b. het behoud, herstel en de ontwikkeling van het waterhuishoudkundig systeem;
c. het behoud, herstel en de ontwikkeling van de landschapsstructuur;

alsmede voor:

d. aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende kleinschalige 
dagrecreatieve voorzieningen;

e. de bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals, wegen en paden, tuinen, erven, groenelementen, 
(natuurvriendelijke) oevers, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, laad- en losvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen;

f. beweiding door paarden waaronder recreatie en hobby paarden.

3.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend erf- en terreinafscheidingen worden gebouwd met een maximale hoogte 
van 2 meter.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Afwijken buitenrijbaan

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1, ten behoeve van het 
bouwen van een buitenrijbaan ten behoeve van het houden van paarden, mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. aangetoond moet zijn dat de buitenrijbaan ten behoeve van en behorend bij een woning, niet binnen de 
bestemming Wonen kan worden gerealiseerd;

b. een buitenrijbaan wordt gerealiseerd direct aansluitend op gronden grenzend aan bestemmingsvlakken van 
andere bestemmingen waar een woning toegestaan en aanwezig is;

c. de oppervlakte van een buitenrijbaan bedraagt maximaal 800 m²;
d. de maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 2 meter;
e. de maximale hoogte van lichtmasten bedraagt 8 meter;
f. de buitenrijbaan is niet gelegen voor de voorgevellijn van de bebouwing;
g. de buitenrijbaan is niet gelegen binnen een afstand van 50 meter ten opzichte van de meest nabij gelegen 

woning van derden;
h. voorzien wordt in een goede landschappelijke inpassing, afgestemd op de kenmerken van de omgeving;
i. de buitenrijbaan leidt niet tot onevenredige aantasting van de landschapsstructuur en de voorkomende 

natuurwaarden;
j. alvorens af te wijken vraagt het bevoegd gezag advies van de landschaps- en 

natuurbeschermingsdeskundige met betrekking tot de onder h en i vermelde voorwaarden en wordt 
voorzien in een privaatrechtelijke overeenkomst omtrent de aanleg, het beheer en het onderhoud van de 
landschappelijke inpassing;

k. afwijken leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 
naastgelegen percelen.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen ter afwijking van het bepaalde in:

a. lid 3.1 voor gronden die feitelijk niet meer in gebruik zijn ten behoeve van een agrarisch bedrijf, voor het 
gebruik als tuin of erf ten behoeve van een nabijgelegen woning, met dien verstande dat:
1. de landschappelijke en/of natuurlijke waarden niet onevenredig worden aangetast;
2. het gebruik van aangrenzende agrarische gronden niet wordt geschaad;
3. de totale oppervlakte van woning, erf en tuin aaneengesloten ligt en niet groter is dan 1.500 m² tenzij 

uit een ingediend landschapsplan blijkt dat sprake is van landschappelijke inpassing en toename van 
de ruimtelijke kwaliteit, in welk geval de totale oppervlakte van woning, erf en tuin niet groter mag zijn 
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dan 2.000 m²;
4. hierop uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de woning mogen worden gebouwd.

b. lid 3.1, ten behoeve van de uitoefening van een boomkwekerijbedrijf.

3.5  Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

a. fokkerijen en mesterijen van eenden, ganzen en kalkoenen in de open lucht alsmede pelsdierhouderijen, 
vis-, wormen- en madenkwekerijen zijn niet toegestaan;

b. de opslag van goederen en materialen is niet toegesltaan
c. het gebruik van afdekfolie is niet toegestaan;
d. containervelden zijn niet toegestaan;
e. waterbassins zijn niet toegestaan;
f. mestbassins, niet zijnde bouwwerken, zijn bk niet toegestaan;
g. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, 

stoffen en materialen en van emballage en/of afval is niet toegestaan, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

h. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen is niet toegestaan, 
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond;

3.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.6.1  Algemeen

Het is verboden op of in de tot 'Agrarisch' bestemde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de navolgende werken of werkzaamheden, geen normale onderhouds- of 
exploitatiewerkzaamheden zijnde, uit te voeren:

a. het aanleggen of verharden van voet-, fiets- en/of ruiterpaden of parkeergelegenheden alsmede het 
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen groter dan 150 m met uitzondering van:
1. het aanleggen en verharden van wegen ter ontsluiting van agrarische percelen en woonerven;
2. het aanbrengen van kuilvoerplaten;
3. het aanleggen van kavel- en/of koepaden.

b. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden, met meer dan 0,30 m voor zover niet reeds toegestaan 
volgens een provinciale ontgrondingvergunning;

c. het verwijderen of beschadigen van bomen en andere houtopstanden.

3.6.2  Uitzondering
a. Het bepaalde onder 3.6.1 is niet van toepassing indien het werken en/of werkzaamheden betreft die in 

uitvoering zijn op het tijdstip van het van rechtskracht worden van het plan, dan wel mogen worden 
uitgevoerd ter realisering van een omgevingsvergunning of krachtens een in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 vastgesteld Beheersplan.

b. Het bepaalde onder 3.6.1 is niet van toepassing voor zover het een landgoed betreft als bedoeld in artikel 
1, lid 3 van de Natuurschoonwet 1928 en de werken en/of werkzaamheden de rangschikking als bedoeld in 
het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 niet aantasten.

3.6.3  Waarden

De werken en/of werkzaamheden als genoemd onder 3.6.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken 
en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de agrarische waarde 
en functie en/of de landschappelijke waarden van deze gronden niet onevenredig worden of kunnen worden 
geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen 
worden verkleind. 

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1  Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om: 
a. de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen ten behoeve van natuurontwikkeling, mits:

1. uitvoering wordt gegeven aan het Gebiedsplan natuur en landschap Gelderland;
2. agrarische bedrijven daardoor niet worden gehinderd.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, daaronder begrepen de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten;

alsmede voor:

b. de bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, paden, parkeervoorzieningen en 
groenelementen.

4.2  Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

4.2.1  Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. per bouwvlak mag één woning, inclusief aan- en uitbouwen, worden gebouwd, tenzij met de 'maximum 

aantal wooneenheden' een ander maximaal aantal wooneenheden is aangegeven, waarbij het aantal 
wooneenheden het aantal woningen aangeeft;

b. de inhoud van de woning inclusief aan- en uitbouwen bedraagt maximaal 600 m3, 
c. de goothoogte van woningen bedraagt maximaal 6 meter en de bouwhoogte maximaal 10 meter;
d. in afwijking van het bepaalde onder a mogen bijgebouwen, overkappingen, erf - en terreinafscheidingen en 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tevens buiten het bouwvlak worden gebouwd;
e. de maximale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bedraagt 80 m2 per woning;
f. bijgebouwen zijn uitsluitend achter de voorgevellijn van de woning toegestaan;
g. de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 3 meter en de bouwhoogte 

maximaal 6 meter;
h. de maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, bedraagt 3 meter;
i. de maximale hoogte van erf- of terreinafscheidingen voor de voorgevellijn van de woning bedraagt 1 meter;
j. de maximale hoogte van erf- of terreinafscheidingen achter de voorgevellijn van de woning bedraagt 2 

meter.

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Het vergroten van de inhoudsmaat van woningen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 4.2.1 onder a. en b. voor het 
vergroten van de inhoudsmaat van woningen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de vergroting mag maximaal 25% van de woning (inclusief aan- en uitbouwen) bedragen tot maximaal 800 
m3, inclusief aan- en uitbouwen;

b. het ontwerp van de woning sluit goed aan bij het karakter van het buitengebied en de omgeving;
c. de woning wordt landschappelijk goed ingepast in de omgeving;
d. het landschap wordt niet onevenredig aangetast;
e. de maatvoeringseisen voor woningen worden in acht genomen;
f. afwijking leidt niet tot een onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

naastgelegen percelen.

4.3.2  Het realiseren van een buitenrijbaan

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:het bepaalde in lid 4.1, ten behoeve van het 
bouwen van een buitenrijbaan ten behoeve van het houden van paarden, mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. de oppervlakte van een buitenrijbaan bedraagt maximaal 800 m²;
b. de maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 2 meter;
c. de maximale hoogte van lichtmasten bedraagt 8 meter;
d. de buitenrijbaan is niet gelegen voor de voorgevellijn van de bebouwing;
e. de buitenrijbaan is niet gelegen binnen een afstand van 50 meter ten opzichte van de meest nabij gelegen 

woning van derden;
f. voorzien wordt in een goede landschappelijke inpassing, afgestemd op de kenmerken van de omgeving;
g. de buitenrijbaan leidt niet tot onevenredige aantasting van de landschapsstructuur en de voorkomende 

natuurwaarden;
h. alvorens af te wijken vraagt het bevoegd gezag advies van de landschaps- en 
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natuurbeschermingsdeskundige met betrekking tot de onder f en g vermelde voorwaarden en wordt 
voorzien in een privaatrechtelijke overeenkomst omtrent de aanleg, het beheer en het onderhoud van de 
landschappelijke inpassing;

i. afwijken leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 
naastgelegen percelen.

4.4  Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de oppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten bedraagt maximaal 50 m2 van het vloeroppervlak van de betrokken woning 
inclusief de bijgebouwen;

b. de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is uitsluitend 
toegestaan indien deze activiteit wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner;

c. uitsluitend ten behoeve van de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is beperkte verkoop van artikelen 
toegestaan;

d. het aanbieden van meer dan 3 kamers ten behoeve van bed & breakfast per woning is niet toegestaan;
e. bed & breakfast is niet toegestaan in een bijgebouw;
f. opslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn is niet toegestaan;
g. permanente of tijdelijke bewoning van bijgebouwen is niet toegestaan;
h. bewoning anders dan door één afzonderlijk huishouden is niet toegestaan;
i. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, 

stoffen en materialen en van emballage en/of afval is niet toegestaan, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen is niet toegestaan, 
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond.

4.5  Wijzigingsbevoegdheden

4.5.1  Verplaatsen van de woning

Burgemeester en wethouders kunnen het bouwvlak wijzigen voor het verplaatsen van de woning binnen het 
bestemmingsvlak, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de woning wordt op maximaal 10 meter van de bestaande woning gebouwd;
b. de bestaande woning wordt gesloopt;
c. de maatvoeringseisen voor woningen worden in acht genomen;
d. de woning wordt landschappelijk goed ingepast in de omgeving;
e. het landschap wordt niet onevenredig aangetast;
f. wijziging leidt niet tot een onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

naastgelegen percelen.
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  Ondergronds bouwen

6.1.1  Bouwen ondergrondse werken

Voor het bouwen van beneden het maaiveld gelegen bouwwerken gelden, met inachtneming van het bepaalde 
in hoofdstuk 2, de volgende bepalingen:

a. het bouwen van bedoelde ruimten is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en onder een gebouw dat 
geheel boven het maaiveld is gelegen;

b. het bouwen van bedoelde ruimten is uitsluitend toegestaan tot 1 bouwlaag, de bouwdiepte bedraagt 
maximaal 4 meter onder peil;

c. externe toegangen zijn gesitueerd in de achtergevel van het gebouw;

6.1.2  Afwijken bouwen ondergrondse werken
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1.1 onder b voor het 

bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder 
peil onder de voorwaarde dat de waterhuishouding niet wordt verstoord.

b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1.1 onder c teneinde 
de toegangen aan andere zijden van het gebouw toe te staan, met dien verstande dat geen onevenredige 
aantasting van de ruimtelijke karakteristiek mag plaatsvinden.

6.1.3  Bestaande afstanden en andere maten

Met betrekking tot bestaande maten gelden de volgende regels:

a. indien afstanden, goot- of bouwhoogte, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken 
die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze 
maten als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;

b. indien afstanden, goot- of bouwhoogte, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken, 
die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze 
maten als ten minste toelaatbaar worden gehouden;

c. in het geval van heroprichting van gebouwen is het bepaalde in a en b uitsluitend van toepassing indien de 
heroprichting geschiedt op dezelfde plaats;

d. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in lid 10.1 niet 
van toepassing.

6.2  Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen worden overschreden door:

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, 
balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 meter bedraagt;

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 meter bedraagt;
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 meter bedraagt.

6.3  Afstanden van woningen tot wegen en spoorwegen

6.3.1  Aan te houden afstanden tot wegen
a. Ingeval van nieuwe woningen ingevolge planwijziging of ontheffing of herbouw van een woning elders op een 

bestemmingsvlak of bouwvlak, mag de afstand van de woning (inclusief aan- en uitbouwen) tot de as van 
de weg – ter beperking van geluidhinder – in geen geval minder bedragen dan de afstanden die zijn 
aangegeven in de kolom '48 dB contour' van tabel 1 die is opgenomen in bijlage 1 van deze regels.

b. Voor woningen waarvoor vóór de vaststelling van dit plan door Burgemeester en Wethouders een hogere 
waarde is verleend, bedraagt de afstand in geen geval minder dan de afstanden die zijn aangegeven in de 
kolom '53 dB contour' danwel de afstanden die zijn aangegeven in de kolom '58 dB contour' van tabel 1 die 
is opgenomen in bijlage 1 van deze regels.

6.3.2  Aan te houden afstanden tot spoorwegen
a. Ingeval van nieuwe woningen ingevolge planwijziging of ontheffing of herbouw van een woning elders op een 

bestemmingsvlak of bouwvlak, mag de afstand van de woning (inclusief aan- en uitbouwen) tot de as van 
de spoorweg – ter beperking van geluidhinder – in geen geval minder bedragen dan de afstanden die zijn 
aangegeven in de kolom '55 dB-contour' van tabel 2 die is opgenomen in bijlage 1van deze regels.

b. Voor woningen waarvoor vóór de vaststelling van dit plan door Burgemeester en Wethouders een hogere 
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waarde is verleend, bedraagt de afstand in geen geval minder dan de afstanden die zijn aangegeven in de 
kolom '68 dB contour' van tabel 2 die is opgenomen in bijlage 1 van deze regels.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van: 

a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen, mits geen bestemmingsgrenzen zijnde, worden 
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

b. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 
meter;

c. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%:
d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, en 

toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of 
sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 meter indien het niet mogelijk is gebruik te maken van een 
reeds bestaande mast, onder de volgende voorwaarden:
1. losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan in landschappelijk minder 

gevoelige gebieden, langs grote verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen, 
benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrijventerreinen en horecagelegenheden;

2. installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan:
op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van een dakrand, met dien 
verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen in beginsel geheel dienen te worden ontzien, 
zo nodig in overleg met de monumentencommissie;
tegen gevels aan; wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan de aanwezige 
kwaliteiten;

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van 
de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, anders dan de ondergeschikte 
bouwonderdelen als bedoeld in lid 2.8, mits:
1. de maximale oppervlakte van de vergroting maximaal 10% van het betreffende bouwvlak zal bedragen;
2. de hoogte maximaal 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw zal bedragen;

f. de minimale afstand van de weg voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits dit geen 
problemen oplevert voor de verkeersveiligheid.
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Artikel 8  Algemene wijzigingsregels

8.1  Algemene wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van:

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering 
van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke 
toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het 
bestemmingsvlak mag niet meer dan 10% worden vergroot;

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen 
onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe 
aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak 
mag met niet meer dan 10% worden vergroot.
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Aantal autoparkeerplaatsen op eigen terrein

Bij het bouwen van gebouwen of het veranderen van gebruik dient de inrichting van elk perceel zodanig te zijn 
dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het eventueel laden en lossen op eigen terrein te 
kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient voorzien te zijn in voldoende parkeeraccommodatie, inclusief 
parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers, conform de parkeernormen uit CROW-publicatie 317 
(Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) of de opvolger(s) daarvan. In afwijking van het voorgaande kan 
parkeren in het openbaar gebied worden opgelost indien dit aantoonbaar middels een parkeerdrukmeting geen 
onevenredige gevolgen voor de parkeerdruk tot gevolg heeft of indien er aantoonbaar sprake is van een 
vermindering van het benodigd aantal parkeerplaatsen ten opzichte van het bestaande gebruik.

Afmetingen

De bedoelde ruimte voor het parkeren van auto’s moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare 
personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten 
voldoen aan de volgende bepalingen:

haaks parkeren: ten minste 2,5 x 5,0 m;
langsparkeren: ten minste 2,0 x 6,0 m;
een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan 
een trottoir grenst: ten minste 3,5 m x 5,0 m.

9.2  Afwijken van het benodigd aantal parkeerplaatsen

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde onder lid 9.1 indien anderszins in voldoende 
parkeergelegenheid is voorzien.
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken
1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 

is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of 

te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Laagerfseweg 48-50'
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Afstand geluidgevoelige objecten tot wegen
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Afstand geluidgevoelige objecten tot wegen   

Tabel 1  Geluidscontouren wegen 
 

Weg Wegvakken (van) tot 48 dB Contour 53 dB Contour 58 dB Contour 

N224 (Zeisterweg) Maarsbergen Veenendaal 224 m 106 m 51 m 

N224 (Zeisterweg) Oude Postweg Traayweg 256 m* (= 250 m) 122 m 58 m 

N224 (Zeisterweg) Traayweg Doornseweg (N227) 211 m 100 m 48 m 

N224 (Zeisterweg) Doornseweg (N227) De Heijgraeff 211 m 100 m 48 m 

N224 (Randweg) De Heijgraeff Voorstraat 189 m 90 m 38 m 

N224 (Randweg) Voorstraat Slappedel 189 m 90 m 38 m 

N224 (Randweg) Slappedel Maarsbergseweg 
(N226) 

282 m* (= 250 m) 135 m 64 m 

N224 (Stationsweg Oost) Maarsbergseweg 
(N226) 

Europaweg 295 m* (= 250 m) 141 m 68 m 

N224 (Stationsweg Oost) Europaweg Rumelaarseweg 112 m 54 m 27 m 

N224 (Stationsweg Oost) Rumelaarseweg Laagerfseweg 115 m 56 m 26 m 

N224 (Stationsweg Oost) Laagerfseweg Parallelweg 132 m 62 m 30 m 

N226 Parallelweg Provinciegrens 189 m 90 m 43 m 



N226 Vieweg Ekris 180 m 85 m 41 m 

N226 
Ekris John F. 

Kennedylaan 
79 m 38 m 18 m 

N226 
Laanzicht/Laan van 
Lichtenberg 

Randweg (N224) 279 m* (= 250 m) 133 m 63 m 

N226 Randweg (N224) Ringelpoel 276 m* (= 250 m) 132 m 63 m 

N227 Ringelpoel Griftdijk 256 m* (= 250 m) 122 m 58 m 

N227 Poortse Bos Zeisterweg (N224) 256 m* (= 250 m) 116 m 58 m 

Traayweg (overige wegen) Zeisterweg (N224) Treekerweg 14 m 6 m 0 m 

Voskuilerweg (overige 
wegen) 

Oude Postweg  Zeisterweg (N224) 14 m 6 m *** 

Voskuilerdijk (overige 
wegen) 

De Dreef Voskuilerdijk 14 m 6 m *** 

Moorsterweg (overige 
wegen) 

Oud Willaer Leusbroekerweg 14 m 6 m *** 

Oude Willaer (overige 
wegen) 

Goorsteeg Klein Moorst 14 m 6 m *** 

Overige wegen Voskuilerdijk Goorsteeg 14 m 6 m *** 

 
*  De contourafstand is groter dan de wettelijke geluidszone van 250 meter; 
** De contourafstand is groter dan de wettelijke geluidszone van 400 meter; 
***   De contourafstand ligt binnen de grens van de wegdekverharding. 
 
  



 
Tabel 2  Geluidscontouren spoorweg 
 

spoortraject 55 dB-contour 68 dB-contour 

351 (Woudenberg) 594 m (= 400 m) 112 m 
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