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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd 

voor het plangebied genaamd: Zegheweg 8, Woudenberg, gemeente Woudenberg, 

provincie Utrecht. De aanleiding voor dit verzoek is de sloop van de bestaande bebouwing 

binnen het plangebied (zie verder Hoofdstuk 3.3) en realisatie van nieuwbouw. Deze 

voorgenomen ontwikkelingen kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten 

en natuurgebieden. Wet- en regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor 

worden overtreden. Deze quickscan zoomt in op de (mogelijke) effecten door de activiteiten

en op welke wijze gehandeld kan worden.

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de 

voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en 

fauna. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, 

bijzondere provinciale landschappen, belangrijke weidevogel gebieden). In het 

kader van de Verordening ruimte.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. 

Vervolgens wordt het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden 

per beschermingsregime de voor het plangebied relevante beschermde gebieden en 

beschermde soorten beschreven en beoordeelt. In de conclusie worden de resultaten van 

dit oriënterend onderzoek samen gevat en wordt (indien van toepassing) geadviseerd welk 

aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten wordt met een bronvermelding en een 

fotobijlage van het oriënterend veldbezoek.
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2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een 

vervanging en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 

1998, de Boswet en de Flora- en faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het 

bevoegd gezag plaatsgevonden; per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor

de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen:

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000 

gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In 

Natura 2000-gebieden worden bepaalde dier- en plantsoorten en hun natuurlijke 

leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf) 

mogen deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. 

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen 

verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de 

Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het 

derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, 

maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als 

“andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal) 

algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt altijd 

voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 

werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te 

nemen (binnen wat redelijkerwijs verwacht van men kan worden) om onnodige schade aan 

planten of dieren te voorkomen2. 

1 www.rvo.nl
2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van Boswet en 

richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 

20 rijbomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en 

mogelijke oplegging van een kapverbod. In deze nquickscan blijft de bescherming van 

houtopstanden buiten beschouwing.
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Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime Nationaal 
beschermde soorten (andere 
soorten) § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk 
te doden of te vangen.

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen.

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben.

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen.

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren.

Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



2.2 Verordening Ruimte 

In de Verordening ruimte3 is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het NNN wordt beschermd via het planologisch 

kader. Het NNN is verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale 

Verordening ruimte zijn verwerkt. Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” 

principe en is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en 

kenmerken’ van het NNN.

Naast het NNN kan de provincie planologische bescherming aan gebieden toekennen door 

hen aan te wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of  “bijzondere provinciale 

landschappen”. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de bescherming van Belangrijke 

weidevogelgebieden. Het NNN kent geen uniform beschermingsregime. Iedere provincie 

kan een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld compensatie. Het beschermingsregime van 

overige beschermde op provinciaal niveau gebieden kan sterk verschillen tussen 

provincies.

3 Verordening ruimte 2014 (geconsolideerd, in werking per 12 januari 2017)
https://www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/VRM
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied voor deze quickscan omvat een voormalig boerenbedrijf (Afbeelding 1) op 

een perceel grond aan de Zegheweg 8, te Woudenberg, gemeente Woudenberg, provincie 

Utrecht. Het plangebied bevindt zich in ten oosten van de bebouwde kom van Woudenberg

en ten westen van het NS-spoor (zie Afbeelding 2). Het plangebied is gelegen in 

buitengebied en op het agrarisch platteland.

3.2 Beschrijving

• Het plangebied bestaat uit een rechthoekig perceel, waarop een boerderij aanwezig 

is. Het bouwjaar van de boerderij is 1919. 

• De boerderij, nog bewoond, heeft twee verdiepingen en boven het woongedeelte 

een zolder.

• De bebouwing is opgetrokken uit baksteen. De bebouwing heeft houten kozijnen. 

• De boerderij heeft een dakbedekking met dakpannen en dakkapel. 

• Onder de voorzijde van de woning zijn kelders en een kruipruimte aanwezig.

• Op het erf staan meerdere opstallen, waar bedrijven in gevestigd zijn.

• De opstallen zijn van meer recente datum, naar schatting uit de jaren 1990.

• De opstallen hebben een golfplaten dak en bakstenen muren met spouwmuur en 

open stootvoegen.

• Op het erf staan enkele fruitbomen en een gewone es.
11

Afbeelding 1: Zijaanzicht op de boerderij. Foto: 
Ecoresult B.V.



• Langs de noordzijde en zuidzijde van het erf is een greppel aanwezig.

• Straatverlichting in de vorm van lantaarnpalen is aanwezig direct langs de weg voor 

het plangebied.

Zie Bijlage 1 voor een algehele foto-impressie van het plangebied.

3.3 Voorgenomen ontwikkelingen

De voorgenomen ontwikkelingen betreffen:

• Sloop bestaande bebouwing

• nieuwbouw van kantoren en zorgfunctie

3.4 Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie is het plangebied bebouwd. 

3.5 Planning 

De planning van de voorgenomen ontwikkelingen is op dit moment nog niet bekend.

12

Afbeelding 2:  Ligging van het plangebied (rood omlijnd), voor de regionale 
ligging, zie kaartinzet rechtsonder (plangebied rode stip). Bron: PDOK.



4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000

Het meest dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreffen de Veluwe op 15 kilometer afstand 

naar het oosten en de Oostelijke Vechtplassen (op ca. 24 km afstand) ten noordwesten van 

het plangebied, zie ook afbeelding 3.  Effecten op het Natura 2000-gebied kunnen worden 

uitgesloten op basis van de afstand van het natuurgebied tot de voorgenomen 

werkzaamheden (geluid, trillingen, optische verstoring hebben geen invloed op die 

afstand). Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. De Wet natuurbescherming wordt

niet overtreden. 
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Afbeelding 3: Natura 2000-gebieden (gele en blauwe arcering) ten 
opzichte van het plangebied (rode stip ). De Oostelijke Vechtplassen 
liggen ten noordwesten van het plangebied, de Veluwe ten oosten. Bron: 
PDOK. 



4.2 Verordening ruimte 

4.2.1 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied is niet gelegen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De meest 

dichtstbijzijnde onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt op een afstand van 

0,9 km ten oosten van het plangebied en betreft het Valleikanaal, zie ook Afbeelding 4. Op 

basis van de afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten 

die hier zullen plaatsvinden valt op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) 

negatieve impact op de wezenlijke waarden en kenmerken van bovengenoemde gebieden. 

Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. De Verordening ruimte wordt niet 

overtreden. 

4.2.2 Groene Contour 

Het plangebied is niet gelegen in de Groene Contour. De meest dichtstbijzijnde onderdelen 

van de Groene Contour liggen op een afstand van 1,5 km van het plangebied, zie ook 

Afbeelding 4. Gebieden die behoren tot de Groene contour betreffen landbouwgronden 

welke in de toekomst omgevormd zullen worden tot natuurgebied en opgenomen zullen 

worden in de NNN. Voor de Groene contour geldt dat de geplande ontwikkelingen geen 

negatieve impact zullen hebben op de kwaliteiten en kenmerken van deze gebieden. Op 

basis van de afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten 

die hier zullen plaatsvinden valt op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) 

negatieve impact op de wezenlijke waarden en kenmerken van bovengenoemde gebieden. 

Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. De Verordening ruimte wordt niet 

overtreden. 
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4.2.3 Weidevogelkerngebied

Het plangebied is niet gelegen in een Weidevogelkerngebied4. De dichtstbijzijnde 

Weidevogelleefgebieden liggen op meer dan 15 km afstand ten noorden van het 

plangebied in polder Zeldert en de Eempolder, of 30 kilometer naar het westen in de 

Utrechtse venen en Lopikerwaard. Op basis van de afstand van de 

Weidevogelleefgebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen 

plaatsvinden valt uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) negatieve impact op 

bovengenoemd gebied. Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. De Verordening 

ruimte wordt niet overtreden.

4 https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.SVNatuur2016-VA01?
s=SAGsXDZ2AV7aikfER0EdcZ_AAAAYQwAc
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Afbeelding 4: Ligging van het plangebied (rode stip) ten opzichte van het 
Natuurnetwerk Nederland (donkergroen) en de Groene Contour (lichtgroen). 
Bron: https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?
bookmark=306d710255e14dcd8d5ecb612aca5211



5 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

5.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 10-09-2018 door B. Verhoeven, ecologisch 

deskundige5 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar nodig – met hulp van

een verrekijker onderzocht. Zowel inpandig als buitenpandig is gekeken.

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd om een indruk te krijgen 

over de aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied. De tabellen in dit 

hoofdstuk zijn gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF database van de afgelopen 5 jaar. 

Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede inschatting 

van de potenties en aan- of afwezigheid van de beschermde soorten te maken. 

Voorliggende quickscan heeft een geldigheid van maximaal 3 jaar na uitvoering van het 

onderzoek. 

5 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true
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5.2 Soorten Vogelrichtlijn

5.2.1 Bronnenonderzoek

5.2.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna 

5.2.2 Verkennend veldonderzoek

5.2.2.1 Jaarrond beschermde nesten

De bebouwing binnen het plangebied is geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van 

vogels met jaarrond beschermde nesten in gebouwen, te weten huismus. Huismussen 

kunnen nestelen onder de dakpannen van de boerderij en onder de golfplaten daken van 

de opstallen. Voor gierzwaluw is het plangebied ongeschikt vanwege te lage bebouwing en 

onvoldoende aanvliegroutes.  De opgaande beplanting binnen het plangebied is potentieel 

geschikt als functioneel leefgebied voor huismus. Niet essentieel, omdat in de directe 

omgeving voldoende alternatief leefgebied aanwezig is in aangrenzende tuinen.

Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn in de bomen in en rondom het plangebied geen 

nesten waargenomen die kunnen dienen als vaste rust- en verblijfplaats van vogels met 

jaarrond beschermde nesten in bomen. Deze bomen waren goed te inspecteren. Mede op 

basis hiervan kan aanwezigheid van soorten als boomvalk, buizerd, havik, sperwer, roek, 

wespendief en zwarte wouw redelijkwijs worden uitgesloten. Tenslotte werden er geen 

braakballen en uitwerpselen aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van 

18

Tabel 2: Waargenomen vogels met vaste rust- of 
verblijfplaatsen binnen een afstand van 5 km van het 
plangebied. © NDFF - quickscanhulp.nl 21-09-2018 

Soort Soortgroep Afstand
Boomvalk Vogels 0 - 1 km
Buizerd Vogels 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels 0 - 1 km
Havik Vogels 0 - 1 km
Huismus Vogels 0 - 1 km
Kerkuil Vogels 0 - 1 km
Ooievaar Vogels 0 - 1 km
Ransuil Vogels 0 - 1 km
Roek Vogels 0 - 1 km
Slechtvalk Vogels 0 - 1 km
Sperwer Vogels 0 - 1 km
Steenuil Vogels 0 - 1 km
Wespendief Vogels 0 - 1 km
Zwarte Wouw Vogels 1 - 5 km



soorten als ransuil. Voor uilensoorten zoals kerkuil en steenuil herbergt het plangebied 

tevens geen geschikte broedplaatsen (de opstallen en boerderij bieden geen toegang via 

openingen of openstaande deuren/ramen). Bovendien werden sporen van deze soorten 

(zoals braakballen) niet aangetroffen. Grote gele kwikstaart heeft zijn broedgebied langs 

beken en rivieren in vnl. het zuid/oosten van Nederland en kan redelijkwijs worden 

uitgesloten op basis van het ontbreken van dergelijke plaatsen in en rondom het 

plangebied. Voor de oehoe en ooievaar zijn tevens geen geschikte plekken in het 

plangebied aanwezig. Voor de slechtvalk is de bebouwing binnen het plangebied te laag.

5.2.2.2 Niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied  is potentieel geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten. 

Het plangebied is geschikt voor een selectie van deze soorten (zogenaamde categorie 5-

soorten), zoals zwarte kraai, spreeuw, koolmees en pimpelmees. De overstekende witte 

daklijsten zijn niet bezet door nesten van huiszwaluwen.

5.2.2.3 Algemene broedvogels

Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels. Dit 

betreffen struik- en boombroeders, zoals merel, houtduif, winterkoning en heggenmus. 

Andere algemene vogels kunnen daarnaast tot broeden komen in bijvoorbeeld de 

groenstructuren binnen het plangebied.

5.2.3 Effectbeoordeling en toetsing 

5.2.3.1 Jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is geschikt als voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaats van 

gebouwbewonende vogels met jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Aanwezigheid van huismus in het plangebied is niet uit te sluiten. De voorgenomen 

ontwikkelingen en  werkzaamheden kunnen effect hebben op eventueel aanwezige vaste 

rust- en verblijfplaatsen van huismus in het plangebied. Hierdoor kunnen de 

verbodsbepalingen Art 3.1 lid 2, 4 en 5 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. 

Aanvullend veldonderzoek is daardoor nodig om te bepalen of voortplantings- en vaste rust-

en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van huismus in het plangebied aanwezig zijn. 

Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 april – 15 mei. Totaal zijn 2 

veldonderzoeken nodig,  of 4 bezoeken in de periode 10 maart – 20 juni. De tussenliggende

tijd tussen beide veldonderzoeken is minimaal 10 dagen. De aanpak voor het aanvullend 

veldonderzoek is conform de eisen11 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien 

huismussen aanwezig zijn dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met 

verbodsbepaling overtredende werkzaamheden kan worden gestart. 
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5.2.3.2 Niet jaarrond beschermde nesten

Vogels met niet jaarrond beschermde nesten zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar

de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan en die

wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 

elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten 

zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. In dezen zijn er geen ecologische omstandigheden waardoor categorie 5 

soorten in het plangebied jaarrond beschermd dienen te zijn. Het betreft een lokaal en 

regionaal algemene vogels. In de directe omgeving zijn voldoende geschikte structuren die 

als alternatief gebruikt kunnen worden. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de

werkzaamheden op bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen 

in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg 

de periode 15 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk 

indien er geen bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt

wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog 

noodzakelijk.

5.2.3.3 Algemene broedvogels

Het plangebied is geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels (gebouw-, water-,

oever-, struik- en boombroeders). Verscheidene algemene vogelsoorten (met name kauw) 

zijn waargenomen in en om het plangebied tijdens het veldbezoek.

Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten 

van algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe 

nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode

15 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen 

bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is 

voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog 

noodzakelijk.
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5.3 Soorten Habitatrichtlijn 

5.3.1 Bronnenonderzoek

5.3.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna 

5.3.2 Verkennend veldonderzoek

5.3.2.1 Vleermuizen

De bebouwing binnen de begrenzing van het plangebied is geschikt als vaste rust- en 

verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. In de bebouwing in het plangebied zijn 

diverse geschikte invlieg-openingen aanwezig bestaande uit open stootvoegen die toegang

bieden tot de luchtspouw. De te verwachten soorten zijn gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, baardvleermuis en laatvlieger. Het plangebied kan voor deze soorten een 

functie hebben als zomer- en paarverblijfplaatsen. Voor overige typen verblijfplaatsen 

(kraam- en winterverblijfplaatsen) is de bebouwing ongeschikt wegens het ontbreken van 

stabiele plekken. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van rosse vleermuis, franjestaart, 

watervleermuis en gewone grootoorvleermuis worden niet verwacht, vanwege afwezigheid 

van geschikt leefgebied (bosrijk gebied en grote bomen ontbreken). Kleine dwergvleermuis 

wordt niet verwacht op basis van het zeldzame voorkomen van deze soorten. 

Het plangebied en de directe omgeving kunnen functioneren als functioneel leefgebied 

bestaande uit vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen. Het leefgebied is niet 
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Tabel 3: Waargenomen habitatrichtlijn soorten binnen een 
afstand van 5 km van het plangebied. © NDFF - 
quickscanhulp.nl 21-09-2018 

Soort Soortgroep Afstand
Kamsalamander Amfibieën 0 - 1 km
Poelkikker Amfibieën 0 - 1 km

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen 0 - 1 km
Baardvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Franjestaart Zoogdieren 0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km

Laatvlieger Zoogdieren 0 - 1 km
Rosse vleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Watervleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Heikikker Amfibieën 1 - 5 km
Sierlijke witsnuitlibel Insecten - Libellen 1 - 5 km

Zandhagedis Reptielen 1 - 5 km
Kleine dwergvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Meervleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km



essentieel aangezien buiten het plangebied veel beter geschikte leefgebieden aanwezig 

zijn.

5.3.2.2 Amfibieën

Poelen, vijvers of vennen, of ander potentieel voortplantingswater zijn afwezig waardoor 

aanwezigheid van kamsalamander, heikikker en poelkikker zijn uitgesloten. 

5.3.2.3 Overige Habitatrichtlijnsoorten

Voor overige Habitatrichtlijnsoorten ontbreekt geschikt habitat, Open water is grenzend aan 

het plangebied aanwezig. Laagveenmoerassen en vennen zijn afwezig, waardoor geschikt 

habitat voor gevlekte witsnuitlibel en sierlijke witsnuitlibel afwezig is. 

5.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

In deze effectbeoordeling worden uitsluitend de habitatrichtlijnsoorten behandeld waarvoor 

het plangebied – op basis van dit oriënterende onderzoek – potentie biedt. In dit geval 

betreft dit potentie voor verblijfplaatsen van vleermuizen.

Aanwezigheid van vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

baardvleermuis,  laatvlieger) in het plangebied is niet uit te sluiten. Door renovatie en 

nieuwbouw kunnen zomer- en paarverblijfplaatsen worden weggenomen. De 

werkzaamheden hebben invloed  op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen. Hierdoor kunnen 

de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. 

Aanvullend onderzoek is nodig in de periode 15 mei tot en met 15 juli en 15 augustus tot 15 

september middels 5 bezoeken om te bepalen of:

• voortplantingsplaatsen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, baardvleermuis, laatvlieger aanwezig zijn. 

De tussenliggende tijd tussen de veldonderzoeken is minimaal 20 dagen. De aanpak

voor het aanvullend veldonderzoek is conform de eisen6 die het bevoegd gezag 

hieraan stelt. Indien vleermuizen aanwezig zijn en de verblijfplaatsen door de 

werkzaamheden niet kunnen worden ontzien dient een ontheffing of vergunning in 

bezit te zijn voordat met verstorende werkzaamheden kan worden gestart.

6 Vleermuisprotocol 2017 
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5.4 Nationaal beschermde soorten 

5.4.1 Bronnenonderzoek 

5.4.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna 
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Tabel 4: Waargenomen Nationaal beschermde soorten (Andere soorten § 3.3 
Wnb) binnen een afstand van 5 km van het plangebied. © NDFF - 
quickscanhulp.nl 21-09-2018 

Soort Soortgroep Afstand Provinciale vrijstelling?
Bastaardkikker Amfibieën 0 - 1 km ja
Bruine kikker Amfibieën 0 - 1 km ja

Gewone pad Amfibieën 0 - 1 km ja
Kleine watersalamander Amfibieën 0 - 1 km ja
grote vos Insecten - Dagvlinders 0 - 1 km nee
Hazelworm Reptielen 0 - 1 km nee

Ringslang Reptielen 0 - 1 km nee
Boommarter Zoogdieren 0 - 1 km nee
Bosmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja

Bunzing Zoogdieren 0 - 1 km ja
Das Zoogdieren 0 - 1 km nee
Eekhoorn Zoogdieren 0 - 1 km nee

Egel Zoogdieren 0 - 1 km ja
Haas Zoogdieren 0 - 1 km ja
Huisspitsmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja
Konijn Zoogdieren 0 - 1 km ja

Ree Zoogdieren 0 - 1 km ja
Veldmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja
Alpenwatersalamander Amfibieën 1 - 5 km nee

zilveren maan Insecten - Dagvlinders 1 - 5 km nee
Adder Reptielen 1 - 5 km nee
Levendbarende hagedis Reptielen 1 - 5 km nee

Glad biggenkruid Vaatplanten 1 - 5 km nee
Korensla Vaatplanten 1 - 5 km nee
Dwergmuis Zoogdieren 1 - 5 km ja
Hermelijn Zoogdieren 1 - 5 km ja

Vos Zoogdieren 1 - 5 km ja
Wezel Zoogdieren 1 - 5 km ja



5.4.2 Verkennend veldonderzoek

5.4.2.1 Vaatplanten

Het groen in het plangebied bestaat enkel uit gazon en erfbeplanting, waaronder enkele 

tuinplanten en struiken rondom de bebouwing. Geschikt habitat (extensieve akkers) voor 

zeldzame soorten als glad biggenkruid en korensla is derhalve afwezig.

5.4.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied en de directe omgeving is potentieel geschikt voor algemene soorten 

waarvoor in de provincie Utrecht een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. de egel 

en verschillende soorten muizen. Voor boommarter, eekhoorn en das is is geen leefgebied 

aanwezig in en direct rondom het plangebied. In de bomen zijn geen nesten en holten 

gevonden die kunnen duiden op de aanwezigheid van eekhoorn en boommarter. Van das 

ontbreken sporen als holen, burchten en wissels. In de bebouwing zijn sporen van 

steenmarter afwezig, steenmarter kan het plangebied wel als foerageergebied gebruiken, 

niet essentieel omdat er voldoende alternatief habitat in de omgeving aanwezig is.

5.4.2.3 Amfibieën, reptielen en vissen

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten amfibieën waarvoor in

de provincie Utrecht een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. de bruine kikker en 

gewone pad. Poelen zijn in het plangebied niet aanwezig.  

5.4.2.4 Overige Nationaal beschermde soorten 

Voor overige Nationaal beschermde soorten ontbreekt geschikt habitat (zoals iepen voor de 

grote vos en moerasviooltje voor zilveren maan). 

5.4.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de 

provincie Utrecht een provinciale vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten 

is niet noodzakelijk. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk 

schadelijke effecten op soorten zoals gewone pad, bruine kikker, egel en muizen zoveel 

mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar 

veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de 

werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Beschermde gebieden 

6.1.1 Wet natuurbescherming

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op Natura 2000-

gebieden. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing of 

vergunning is niet nodig.

6.1.2 Verordening Ruimte 

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt op 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN), Groene Contour en Weidevogelkerngebieden. Aanvullend onderzoek is 

niet noodzakelijk. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig.

6.2 Beschermde soorten 

6.2.1 Soorten Vogelrichtlijn

6.2.1.1 Jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is geschikt als voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaats van 

gebouwbewonende vogels met jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Aanwezigheid van huismus in het plangebied is niet uit te sluiten. De voorgenomen 

ontwikkelingen en  werkzaamheden kunnen effect hebben op eventueel aanwezige vaste 

rust- en verblijfplaatsen van huismus in het plangebied. Hierdoor kunnen de 

verbodsbepalingen Art 3.1 lid 2, 4 en 5 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. 

Aanvullend veldonderzoek is daardoor nodig om te bepalen of voortplantings- en vaste rust-

en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van huismus in het plangebied aanwezig zijn. 

Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 april – 15 mei. Totaal zijn 2 
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veldonderzoeken nodig,  (of 4 bezoeken in de periode 10 maart – 20 juni). De 

tussenliggende tijd tussen beide veldonderzoeken is minimaal 10 dagen. De aanpak voor 

het aanvullend veldonderzoek is conform de eisen die het bevoegd gezag hieraan stelt. 

Indien huismussen aanwezig zijn dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat 

met verbodsbepaling overtredende werkzaamheden kan worden gestart. 

6.2.1.2 Algemene vogels en niet jaarrond beschermde nesten

In de directe omgeving van het plangebied kan potentieel geschikt zijn als 

voortplantingsplaats voor algemene vogelsoorten waarvan de nesten (in dezen) niet 

jaarrond beschermd zijn. In gebruik zijnde nesten mogen in principe nooit worden 

verstoord. Door onder andere buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart – 15 augustus) te 

werken zijn schadelijke effecten op nesten van algemene vogels te voorkomen.  Indien niet 

kan worden voorkomen dat in het broedseizoen wordt gewerkt, dient het plangebied 

ongeschikt gemaakt te worden voorafgaand aan het broedseizoen, en dient voorafgaand 

aan het werk een broedvogelcontrole te worden uitgevoerd.

6.2.2 Soorten Habitatrichtlijn

6.2.2.1 Vleermuizen

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot een negatief effect op potentieel 

aanwezige zomer- en paarverblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen (gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, baardvleermuis en laatvlieger). Hierdoor kunnen de 

verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. 

Aanvullend onderzoek is nodig in de periode 15 mei tot en met 15 juli en 15 augustus tot 15 

september middels 5 bezoeken. Indien voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van

vleermuizen aanwezig zijn én door de werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet 

natuurbescherming wordt overtreden dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn 

voordat met de werkzaamheden kan worden gestart.

6.2.3 Nationaal beschermde soorten 

Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde faunasoorten welke 

vrijgesteld zijn van een ontheffing in de provincie Utrecht.  Voor deze soorten is er geen 

ontheffing vereist en aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Wel geldt voor deze soorten

de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijk effect op soorten zoals 

gewone pad, bruine kikker, egel en muizen zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Te 

denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied 

indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden. 
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6.2.4 Benodigd aanvullend onderzoek
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Onderzoeksperiode

Soortgroep Ja
nu

ar
i

fe
br

ua
ri

m
aa

rt

ap
ril

m
ei

ju
ni

ju
li

au
gu

st
us

se
pt

em
be

r

ok
to

be
r

no
ve

m
be

r

de
ce

m
be

r

Vleermuizen

Huismus

Tabel 5: Onderzoeksperiodes benodigd aanvullend 
onderzoek. 



7 Geraadpleegde bronnen 

7.1 Internet

Beschermde gebieden

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/nnn/

Kadastrale Kaarten

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html

Kennisdocumenten soorten

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-

ontheffingen-wet-natuurbescherming/

Nationale Databank Flora en Fauna

http://app.quickscanhulp.nl/

Natuurwetgeving 

www.rvo.nl

PDOK – Publieke Dienstverlening op de Kaart

http://pdokviewer.pdok.nl

Verordening ruimte 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/

Vleermuisprotocol 2017

http://ecoresult.nl/algemeen/vleermuisprotocol-2017/

Weidevogelkerngebieden

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.SVNatuur2016-VA01?

s=SAGsXDZ2AV7aikfER0EdcZ_AAAAYQwAc
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied
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Het plangebied, opstallen. Foto: Ecoresult B.V.

 Opstallen in het plangebied. Foto: Ecoresult B.V.
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  Pannendak geschikt voor huismus het plangebied. 
Foto: Ecoresult B.V.

  Fruitboom en bijgebouw in het plangebied. Foto: 
Ecoresult B.V.
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 opstallen in  plangebied. Foto: Ecoresult B.V.

 opstallen in plangebied. Foto: Ecoresult B.V.
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Zegheweg 8 te Woudenberg 1 

1 INLEIDING 

 

In opdracht van Woudenburcht Vastgoed Ontwikkeling BV is in mei 2018, door 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie 

met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Zegheweg 8 te 

Woudenberg. Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en 

omgeving verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de locatie. 

 

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is 

onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Zegheweg 8 te Woudenberg 2 

2 VOORONDERZOEK 

 

In de NEN-5725-2017 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems 

geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende 

onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per 

aanleiding omschreven in tabel 1. 

 
Tabel 1:                verschillende onderzoeksaspecten 

ONDERZOEKSASPECTEN 
Aanleidingen tot vooronderzoek 
A B C D E F G 

1. locatiegegevens eigendomssituatie O O      

hoogteligging     �   

2. bodemopbouw en 

geohydrologie 

bodemopbouw � �  � � �  

antropogene lagen in de bodem � � � � � � � 

geohydrologie � �      

3. verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

geval van ernstige bodemverontreiniging �  � � � � � 

kwaliteit o.b.v. BKK � O � � � � � 

o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken � � � � �  � 

4. gebruik/beïnvloeding van 

de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, 

ongewoon voorval 

voormalig � O � � �  � 

huidig � �  � � �  

toekomst  �   O   

asbestverdacht �  � � � � � 

5. terreinverkenning voorafgaand aan de uitvoering � � � � � � � 

A. bodemonderzoek, par. 6.2.1; 

B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2; 

C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;  

D. partijkeuring, par. 6.2.4; 

E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5; 

F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6; 

G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7. 

�Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd 

O Optioneel 

2.1 Onderzoeksaanleiding 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese 

bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725-2017. Voor het 

vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• informatie verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• informatie Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht; 

• informatie gemeente Woudenberg; 

• voorgaand onderzoek; 

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 
 

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 

onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader 

toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 6. 

2.2 Achtergrondinformatie 
 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Zegheweg 8 te Woudenberg en staat kadastraal 

bekend als: gemeente Woudenberg, sectie G, nummer 557. Op de locatie is een woonhuis 

met diverse schuren gesitueerd. De schuren zijn voorzien van een asbestdakbedekking. 

Het voornemen bestaat om op de locatie nieuwbouw te realiseren. De onderzoekslocatie 

heeft een oppervlakte van circa 2.300 m
2
. Het maaiveld is deels voorzien van klinkers. 

Het overige terrein is in gebruik als tuin. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij 

naar tekening 1-1. 
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2.3 Historische informatie 
 

Uit informatie van de Regionale Uitvoerings Dienst Utrecht blijkt dat op de locatie een 

brandstoftank gesitueerd was. De brandstoftank zou voldoende onderzocht zijn en dan 

wel gesaneerd zijn. Er zijn geen gegevens bekend over de locatie van de brandstoftank. 

Naar verwachting heeft de tank op het naastgelegen perceel gelegen. Verder zijn er geen 

gegevens bekend of er activiteiten/calamiteiten hebben plaatsgevonden die de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed.  

 

Uit informatie van Topotijdreis blijkt dat op en nabij de onderzoekslocatie in het verleden 

een boomgaard was gesitueerd. 

 

In mei 2008 is door Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie (kenmerk M08.0112). De belangrijkste 

conclusies uit dit onderzoek zijn: 

• zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan 

bodemvreemde materialen waargenomen; 

• in de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond; 

• in het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom en zink aangetoond.  

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Regionale bodemopbouw 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2:  schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

pakket diepte  (m-mv) samenstelling parameters 

1e WVP Form. van Twente 0 - 13 zand kD-waarde: 50-100 m2/d 

1e scheidende laag Form. van 

Harderwijk en Tegelen 

13 - 20 (mariene) klei  

2e WVP Form. van Sterksel, 

Enschede en Harderwijk 

20 - 100 zand  

2e scheidende laag 100 – 110   

3e WVP Tegelen formatie en 

formatie van Maassluis 

> 110 zand  

 

Grondwaterstroming 

In het eerste watervoerend pakket stroomt het grondwater in noordoostelijke richting. 

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Op basis van de bovenstaande gegevens verwachten wij dat de locatie grotendeels 

onverdacht is voor bodemverontreiniging, met uitzondering van de mogelijke 

aanwezigheid van asbest in de actuele contactzone. 
 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740-2016). 

De grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de parameters arseen en 

chroom. In verband met de voormalige aanwezigheid van een boomgaard is de 

bovengrond aanvullend geanalyseerd op OCB’s. Vanwege variatie in bodemopbouw is 

een extra NEN pakket ingezet. 

 

Op basis van de historische informatie (asbesthoudende dakbedekking) is, in aanvulling 

op het verkennend bodemonderzoek, een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd, 

conform de onderzoeksstrategie op een verdachte locatie (strategie 6.4.5 uit de NEN-

5707). 
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Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3. 
 

Tabel 3:                veld- en laboratoriumonderzoek 

sublocatie/onderdeel 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 
> 0,5 m-mv 

waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis vaste bodem grondwater 

Zeghe 8 Woudenberg 
<3.000 m2 14 3 1 4 x NEN-grond* 

3 x OCB’s 
1 x NEN-water* 

asbestonderzoek  14# 4 - 3 x asbest  - 

#: putjes 30 x 30 cm i.c.m. verkennend onderzoek    @: gecombineerd met onverdacht *: incl. arseen/chroom 

 

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4. 

 
Tabel 4:                samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 

2.6 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit 

dat analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal 

hogere concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen 

uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) 

deellocaties en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 

ontdekt.  
 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek 

kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van 

grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens 

werkzaamheden in de bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, 

die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 
 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de 

geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan 

wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit 

voortvloeiende schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op 

geen enkele wijze aansprakelijkheid. 



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Zegheweg 8 te Woudenberg 5 

3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 4 en 15 mei 2018 door de gecertificeerde 

medewerkers dhr. R. Roelofs en dhr. H. te Pas (assistentie) van Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV. Voor het verkennend bodemonderzoek zijn 14 handboringen 

uitgevoerd (1 t/m 14), waarvan 1 boring is afgewerkt als peilbuis. De maximale 

boordiepte bedraagt 3,0 m-mv.  

 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  

 

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten uit het verkennend 

bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale 

oppervlakte van 0,09 m
2
 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een 

grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De 

opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het 

achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond zijn mengmonsters 

samengesteld, voor de analytische bepaling van asbest in grond. 
 

In bijlage 5 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten en de peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1. 

 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 

samengevat in tabel 5. 
 

Tabel 5:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,07 klinker/tuin  

0,07 ~ 0,9 zand, matig fijn  zwak siltig, lokaal zwak humeus 

0,9 – 3,0 zand, matig fijn  zwak siltig 

grondwaterstand: circa 1,5 m-mv 
 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in 

de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen 

waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).  

 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de 

deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de 

monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 
 

Het grondwater uit de peilbuis is na een standtijd van circa 1 week bemonsterd. De 

zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het 

grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 7. 
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3.2 Laboratorium onderzoek 

 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 6 en 8. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 8. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten 

 

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. 

Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013” 

(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 
 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het 

grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de 

vaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of 

lutumgehalten van de bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de 

Standaardbodem. De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)
1
:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 

 

T (••)
1
:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  

 

I (•••)
1 
: De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen 

aan, waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties 

kan ook bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van 

ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1
De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7. 

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m
3
 grond of 100 m

3
 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.  

 

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
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Tabel 6:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 

standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster MM-01 MM-02 MM-03 MM-04    

boring 1+2+4 3+5 t/m 8 9 t/m 14 8+10+11   AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I-

waarde traject (m-mv) 0,0-0,5 0,07~0,5 0,07~0,5 0,5-2,0   

arseen < < < <   20 48 76 

barium @ @ @ @   @ @ @ 

cadmium < < < <   0,6 6,8 13 

chroom < < < <   55 117,5 180 

kobalt < < < <   15 102,5 190 

koper < < < <   40 115 190 

kwik 0,19• < < <   0,15 18,08 36 

lood 61• < < <   50 290 530 

molybdeen < < < <   2 96 190 

nikkel < < < <   35 67,5 100 

zink < < < <   140 430 720 

PAK (10)-tot. < < < <   1,5 20,8 40 

PCB’s < < < <   0,02 0,51 1 

min.olie < < < <   190 2595 5000 

DDD < < < -   0,02 17,01 34 

DDE 0,28• < < -   0,1 1,2 2,3 

DDT 0,52• < < -   0,2 0,95 1,7 

drins (som) 0,026• < < -   0,015 2,008 4 

chloordaan (som) < < < -   0,002 2,001 4 

α-HCH < < < -   0,001 8,501 17 

β-HCH < < < -   0,002 0,801 1,6 

γ-HCH < < < -   0,003 0,602 1,2 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd  

@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 
s : monstername met steekbus  
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Tabel 7:  analyseresultaten grondwater  
analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis 10     

filter (m-mv) 2,0-3,0     

pH 6,7     

EC (µs/cm) 401  S-

waarde 

½ 

(S+I) 

I- 

waarde troebelheid (NTU) 7,0  

grondwater [m-mv] 1,27     

zware metalen      

arseen <  10 35 60 

barium 100•  50 337,5 625 

cadmium <  0,4 3,2 6 

chroom 1,3•  1 15,5 30 

kobalt <  20 60 100 

koper <  15 45 75 

kwik <  0,05 0,17 0,30 

lood <  15 45 75 

molybdeen <  5 152,5 300 

nikkel <  15 45 75 

zink <  65 432,5 800 

vluchtige aromaten      

benzeen <  0,2 15,1 30 

tolueen <  7 503,5 1000 

ethylbenzeen <  4 77 150 

xylenen (som) <  0,2 35,1 70 

styreen <  6 153 300 

naftaleen <  0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen      

1,1-dichloorethaan <  7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan <  7 203,5 400 

1,1-dichlooretheen <  0,01 5 10 

cis 1,2-dichlooretheen  <  0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen <  0,01 10 20 

dichloormethaan <  0,01 500 1000 

dichloorpropanen <  0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per) <  0,01 20 40 

tetrachloormethaan (tetra) <  0,01 5 10 

1,1,1-trichloorethaan <  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan <  0,01 65 130 

trichlooretheen (tri) <  24 262 500 

trichloormethaan (chloroform) <  6 203 400 

vinylchloride <  0,01 2,5 5 

minerale olie <  50 325 600 

bromoform <  # 315 630 

Toelichting bij tabel: •    : overschrijding van de streefwaarde 

  ••   : overschrijding van de tussenwaarde 

  ••• :  overschrijding interventiewaarde 

< : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

# : geen toetsingswaarden voor gegeven 

 -:  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  

 

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 

juli 2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  

 

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake 

is van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het 

resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke 

verontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal 

en (meng)monsters grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest 

wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere 

onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 

getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte 

getoetst aan de interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is 

een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader 

onderzoek.  

 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien 

het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 

overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader 

onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is 

een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een 

(deel)locatie is hiervoor bepalend. 

 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde 

wordt aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.  

Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  

 
Tabel 8:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster Sleuf/MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-

monster(s) 

>20 mm (mg) 

bodem/puin 
> 0,5< 20 mm 

in mg/kg ds. 

bodem/puin 
< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   

asbestgehalte   

in de bodem 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01  1+2+4 0,0~0,5 - <1 n.a. <1 - - 

RE-02 3+5 t/m 8+10 0,0~0,5 - <1 n.a. <1 - - 

RE-03 9+11 t/m 14 0,0~0,5 - <1 n.a. <1 - - 

Toelichting bij tabel:  

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  SL: sleuf 

A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie        

 aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.  



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Zegheweg 8 te Woudenberg 10 

4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 
 

In opdracht van Woudenburcht Vastgoed Ontwikkeling BV is in mei 2018, door 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie 

met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Zegheweg 8 te 

Woudenberg.  
 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de locatie, en heeft tot doel een actueel en 

betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

4.1 Vaste bodem en grondwater  
 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan 

bodemvreemde materialen waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. 
 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM-01 t/m MM-03), met 

uitzondering van licht verhoogde gehalten aan kwik, lood, DDE, DDT en drins (som) in 

MM-01, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. De verhoogd 

aangetoonde gehalten aan kwik, lood, DDE, DDT en drins (som) overschrijden de 

achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden. 
 

Analytisch zijn in het mengmonster van de ondergrond (MM-04), van de geanalyseerde 

parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 
 

In het grondwater (peilbuis 10)  zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan 

barium en chroom,  geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. De aangetoonde 

gehalten aan barium en chroom overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de 

tussenwaarden. 

4.2 Asbestonderzoek 
 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 

In de actuele contactzone van RE-01 t/m RE-03 is in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm,  

analytisch geen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels 

aangetroffen.  

4.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan 

bodemvreemde materialen waargenomen. In de bodem is zintuiglijk en analytisch geen 

asbest aangetoond. 
 

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, lood, DDE, DDT en drins 

(som)aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen 

aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. 
 

Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en 

bestaan, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren voor de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging van en nieuwbouw op de locatie. 
 

Wij adviseren om te werken met een gesloten grondbalans. Indien grond vrijkomt en van 

de locatie wordt afgevoerd is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De 

aangetoonde verhogingen in de bovengrond (maximaal industrie-grond) kunnen, bij 

toetsing aan het Bbk, beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik elders. Af 

te voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de bepaling van de 

definitieve afzetmogelijkheden.  
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Topografisch en kadastraal overzicht 



Omgevingskaart Klantreferentie: 180391

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WOUDENBERG G 557

Zegheweg 8, 3931 MR WOUDENBERG

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 180391

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 18 april 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

WOUDENBERG
G
557

0 m 5 m 25 m

Z
e
g
h

e
w

e
g

8

8
a

557

9
6
4

9
6
3

558



 

 

BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek NEN/VOA Zeghew eg 8 ,  W oudenberg

projectcode 1 8 0 3 9 1

datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 5

0 1 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

-90
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, edelm an

1

0 2 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

-90
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, edelm an

1

0 3 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
ow: geen, edelm an

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, ow: geen, 
edelm an

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, ow: geen, edelm an

1

0 4 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

-90
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, edelm an

1

0 5 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
30x30cm , ow: geen

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, grijs, ow: geen, 
schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, ow: geen, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek NEN/VOA Zeghew eg 8 ,  W oudenberg

projectcode 1 8 0 3 9 1

datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 5

0 6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

150

200

0
ow: geen

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

0 7 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
ow: geen

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

1

0 8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

150

200

0
ow: geen

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal oranje, bruin, ow: 
geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
oranje, bruin, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, ow: geen, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

0 9 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
ow: geen, edelm an

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, ow: geen, 
edelm an

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, ow: geen, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek NEN/VOA Zeghew eg 8 ,  W oudenberg

projectcode 1 8 0 3 9 1

datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 5

1 0 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

150

200

250

300

0
ow: geen, edelm an

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, ow: geen, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

-200
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, zuigerboor 
handm at ig

1

2

3

4

1

200

300300

100

150

1 1 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

150

200

0
ow: geen

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  geel, ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, oranje, ow: geen, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

1 2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
ow: geen

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, ow: geen, 
schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, ow: geen, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek NEN/VOA Zeghew eg 8 ,  W oudenberg

projectcode 1 8 0 3 9 1

datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 5

1 3 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
ow: geen

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, ow: geen, 
schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, ow: geen, edelm an

1

1 4 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 5 -2 0 1 8

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

0
ow: geen

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, schep

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, asbest en grondwater  



Toetsdatum: 14 mei 2018 11:58BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

764967Certificaten

180391-NEN/VOA Zegheweg 8  WoudenbergProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 02: 0-50, 04: 0-50Monsteromschrijving

5664083Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.5% (m/m ds)Organische stof

251.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.784.7%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.8< 4mg/kg dsarseen (As)

@11028mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-167.8mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.2 AW(WO)0.190.13mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.2 AW(WO)6139mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-11048mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 98< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-0.680.68mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0200.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

42.000350.0007-< 0.0028< 0.001mg/kg dsheptachloor

42.000450.0009-< 0.0028< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0028< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0028< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0028< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0028< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0028< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0056< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0028< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

3417.010.02-0.0200.005mg/kg dssom DDD

2.31.20.12.8 AW(IND)0.280.069mg/kg dssom DDE

1.70.950.22.6 AW(IND)0.520.13mg/kg dssom DDT

42.00750.0151.7 AW(WO)0.0260.006mg/kg dssom drins (3)

42.0010.0023.4 AW(IND)0.00680.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00560.001mg/kg dssom chloordaan

0.42.2 AW(IND)0.870.22mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5664083:

Pagina 1 van 4
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02 bovengrond, 03: 7-50, 05: 7-50, 06: 7-50, 07: 7-50, 08: 7-50Monsteromschrijving

5664084Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.3% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.389.3%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5664084:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-03 bovengrond, 09: 7-50, 10: 7-50, 11: 7-50, 12: 7-50, 13: 7-50, 14: 7-5Monsteromschrijving

5664085Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.4% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@94.094%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5664085:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-04 ondergrond, 08: 50-100, 08: 100-150, 08: 150-200, 10: 50-100, 10: 100Monsteromschrijving

5664086Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.783.7%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5664086:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Ons kenmerk : Project 764967
Validatieref. : 764967_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZOMI-YWTP-GGET-ZKPM
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 14 mei 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,7 89,3 94,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,5 0,3 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,8 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 28 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 7,8 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,13 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 39 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 48 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,13 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,10 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,68 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 764967
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5664083 = MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 02: 0-50, 04: 0-50
5664084 = MM-02 bovengrond, 03: 7-50, 05: 7-50, 06: 7-50, 07: 7-50, 08: 7-50
5664085 = MM-03 bovengrond, 09: 7-50, 10: 7-50, 11: 7-50, 12: 7-50, 13: 7-50, 14: 7-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018
Startdatum : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018
Monstercode : 5664083 5664084 5664085
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZOMI-YWTP-GGET-ZKPM Ref.: 764967_certificaat_v1



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,004 < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,068 < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds 0,029 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,10 < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds 0,005 < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,005 0,001 0,001
som DDE mg/kg ds 0,069 0,001 0,001
som DDT mg/kg ds 0,13 0,001 0,001

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,20 0,004 0,004
S som drins (3) mg/kg ds 0,006 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,22 0,017 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,22 0,015 0,015

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 764967
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5664083 = MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 02: 0-50, 04: 0-50
5664084 = MM-02 bovengrond, 03: 7-50, 05: 7-50, 06: 7-50, 07: 7-50, 08: 7-50
5664085 = MM-03 bovengrond, 09: 7-50, 10: 7-50, 11: 7-50, 12: 7-50, 13: 7-50, 14: 7-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018
Startdatum : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018
Monstercode : 5664083 5664084 5664085
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZOMI-YWTP-GGET-ZKPM Ref.: 764967_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 764967
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5664086 = MM-04 ondergrond, 08: 50-100, 08: 100-150, 08: 150-200, 10: 50-100, 10: 100-150, 10: 150-200, 11: 50-100, 11: 100-150, 11: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 04/05/2018
Startdatum : 04/05/2018
Monstercode : 5664086
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZOMI-YWTP-GGET-ZKPM Ref.: 764967_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 764967
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZOMI-YWTP-GGET-ZKPM Ref.: 764967_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5664083 MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 02: 0-50, 04: 0-50 01 0.0-0.5 2745615AA
02 0.0-0.5 2745629AA
04 0.0-0.5 2745628AA

5664084 MM-02 bovengrond, 03: 7-50, 05: 7-50, 06: 7-50, 07:
7-50, 08: 7-50

03 0.07-0.5 2745630AA
05 0.07-0.5 2745609AA
06 0.07-0.5 2745605AA
07 0.07-0.5 2745624AA
08 0.07-0.5 2745618AA

5664085 MM-03 bovengrond, 09: 7-50, 10: 7-50, 11: 7-50, 12:
7-50, 13: 7-50, 14: 7-50

09 0.07-0.5 2745311AA
10 0.07-0.5 2745611AA
11 0.07-0.5 2745610AA
12 0.07-0.5 2745596AA
13 0.07-0.5 2745591AA
14 0.07-0.5 2745330AA

5664086 MM-04 ondergrond, 08: 50-100, 08: 100-150, 08:
150-200, 10: 50-100, 10: 100-150, 10: 150-200, 11:
50-100, 11: 100-150, 11: 150-200

08 0.5-1.0 2745617AA
08 1.0-1.5 2745613AA
08 1.5-2.0 2745608AA
10 0.5-1.0 2745604AA
10 1.0-1.5 2745599AA
10 1.5-2.0 2745586AA
11 0.5-1.0 2745607AA
11 1.0-1.5 2745597AA
11 1.5-2.0 2745592AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 764967
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZOMI-YWTP-GGET-ZKPM Ref.: 764967_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 764967
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZOMI-YWTP-GGET-ZKPM Ref.: 764967_certificaat_v1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

14.05.2018Datum

35003557Relatienr

766651Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   766651   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003557 Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.

Uw referentie 180391 NEN/VOA Zegheweg 8, Woudenberg

Opdrachtacceptatie 04.05.18

Monsternemer Opdrachtgever

Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. 
Sjors Hunneman
Barkstraat 5
8102 GV RAALTE

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

528593 528594 528595

-- -- --

-- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 04.05.2018
Einde van de analyses: 14.05.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Ruimtelijke eenheid, RE-
01: 0-50

Ruimtelijke eenheid, RE-
02: 0-50

Ruimtelijke eenheid, RE-
03: 0-50

Opdracht   766651   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

528593

528594

528595

04.05.2018

04.05.2018

04.05.2018

Monstername Monsteromschrijving

Ruimtelijke eenheid, RE-01: 0-50

Ruimtelijke eenheid, RE-02: 0-50

Ruimtelijke eenheid, RE-03: 0-50

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbestS

++ ++ ++

<1 <1 <1
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Bijlage analyseresultaten asbest jim ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

528593 83,8 13298 11146

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,39 43,7 100 0 0

4 - 8 mm 0,35 39,1 100 0 0

2 - 4 mm 0,33 37,2 70 0 0

1 - 2 mm 0,71 79,4 29 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,2 133,3 10 0 0

< 0.5 mm 96 10706,85 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11039,55 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

jim

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

Massa 

fractie (g)

Monster Nr.

Ruimtelijke eenheid, RE-01: 0-50

Drogestof
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Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Bijlage analyseresultaten asbest jim ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

528594 95,0 13862 13163

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,34 45,2 100 0 0

4 - 8 mm 0,37 48,6 100 0 0

2 - 4 mm 0,88 116 65 0 0

1 - 2 mm 2 263,2 26 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,6 607,4 8 0 0

< 0.5 mm 91 11967,68 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13048,08 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

jim

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

Massa 

fractie (g)

Monster Nr.

Ruimtelijke eenheid, RE-02: 0-50

Drogestof
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1



Bijlage analyseresultaten asbest jim ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

528595 95,4 14632 13959

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,97 135,4 100 0 0

4 - 8 mm 0,44 61 100 0 0

2 - 4 mm 1,1 159,6 60 0 0

1 - 2 mm 1,9 268 26 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,1 575 8 0 0

< 0.5 mm 91 12641,94 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13840,94 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

jim

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

Massa 

fractie (g)

Monster Nr.

Ruimtelijke eenheid, RE-03: 0-50

Drogestof
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Toetsdatum: 1 juni 2018 14:40BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

767640Certificaten

180391-NEN/VOA Zegheweg 8  WoudenbergProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

Peilbuis, 10-1: 200-300Monsteromschrijving

5669995Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.5502.0 S100µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.511.3 S1.3µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-9.1µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-12µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-4.4µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5669995:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

Pagina 1 van 1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Ons kenmerk : Project 767640
Validatieref. : 767640_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BAOB-RNVI-ALXM-IYJP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 mei 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5
S barium (Ba) µg/l 100
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S chroom (Cr) µg/l 1,3
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 9,1
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 12

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l 4,4

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 767640
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5669995 = Peilbuis, 10-1: 200-300

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 15/05/2018
Startdatum : 15/05/2018
Monstercode : 5669995
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BAOB-RNVI-ALXM-IYJP Ref.: 767640_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 767640
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BAOB-RNVI-ALXM-IYJP Ref.: 767640_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5669995 Peilbuis, 10-1: 200-300 1 2.0-3.0 0307801YA
1 2.0-3.0 0214768MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 767640
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BAOB-RNVI-ALXM-IYJP Ref.: 767640_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 767640
Project omschrijving : 180391-NEN/VOA Zegheweg 8 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BAOB-RNVI-ALXM-IYJP Ref.: 767640_certificaat_v1



 

 

BIJLAGE 4 

 

Toetsingskader 



 

 

 1

 

              Toetsingskader vaste bodem en grondwater 
 
 
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden 

bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en 

meetvoorschriften.  
 

Bron:  Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013” 

 (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater 

opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar 

streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s 

opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.  

 

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één 

overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden 

zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd 

(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). 

Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk 

risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep 

en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 

grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens 

aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken 

aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.  

• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn 

gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking. 

• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent 

dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de 

Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als 

handreiking gegeven.  
 

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien 

informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de 

Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties 

van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.  

 

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

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De 

interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor 

interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor 

een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van 

beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 

2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de 

bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet 

geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden 

en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor 

bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-

men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 

grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering (2000).      

 

 

 

 



 

 

 2

 
 

Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Landelijke achter-

grond concentratie 

Streefwaarde Interventiewaarden 

ondiep diep (AC) diep (incl. AC) 

  (<10 m –mv) (>10 m –mv) (>10 m –mv) 

grondwater 7    

(�g/l) 

grondwater         

(�g/l) 

grondwater 7  

(�g/l) 

grond 

(mg/kg d.s.) 

grondwater 

(�g/l) 

1. Metalen 
Antimoon - 0,09 0,15 22 20 

Arseen 10 7 7,2 76 60 

Barium 50 200 200 - 8 625 

Cadmium 0,4 0,6 0,06 13 6 

Chroom 1 2,4 2,5 - 30 

Chroom III - - - 180 - 

Chroom VI - - - 78 - 

Kobalt 20 0,6 0,7 190 100 

Koper 15 1,3 1,3 190 75 

Kwik 0,05 - 0,01 - 0,3 

Kwik (anorganisch) - - - 36 - 

Kwik (organisch) - - - 4 - 

Lood 15 1,6 1,7 530 75 

Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300 

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75 

Zink 65 24 24 720 800 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg CL/l)       100 mg/l -  

Cyanide (vrij) 5 20 1.500 

Cyanide (complex) 10 50 1.500 

Thiocyanaat - 20 1.500 

3. Aromatische verbindingen 
Benzeen 0,2 1,1 30 

Ethylbenzeen 4 110 150 

Tolueen 7 32 1000 

Xylenen (som) 1 0,2 17 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300 

Fenol 0,2 14 2000 

Creosolen (som) 1 0,2 13 200 

4. 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(1,2,3cd)pyreen 0,0004* - 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003 - 0,05 

PAK’s (totaal) (som 10)1 - 40 - 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 

A: (vluchtige) koolwaterstoffen    
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01 0,1  5 

Dichloormethaan  0,01  3,9  1.000 

1,1-dichloorethaan  7  15  900 

1,2-dichloorethaan 7  6,4  400 

1,1-dichlooretheen2   0,01  0,3  10 

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

Dichloorpropanen (som)1 0,8  2  80 

Trichloormethaan  (chloroform)  6  5,6  400 

1,1,1-trichloorethaan  0,01  15  300 

1,1,2-trichloorethaan  0,01  10  130 

Trichlooretheen  (Tri)  24  2,5  500 

Tetrachloormethaan  (Tetra)  0,01  0,7  10 

Tetrachlooretheen  (Per)  0,01  8,8  40 
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg) 

b. chloorbenzenen5
    

Monochloorbenzeen  7  15  180 

Dichloorbenzenen (som)1  3  19  50 

Trichloorbenzenen (som)1  0,01  11  10 

Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01  2,2  2,5 

Pentachloorbenzenen  0,003  6,7  1 

Hexachloorbenzeen  0,00009*  2,0  0,5 

c. chloorfenolen5    
Monochloorfenolen(som)1 0,3  5,4  100 

Dichloorfenolen(som)1  0,2  22  30 

Trichloorfenolen(som)1  0,03*  22  10 

Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*  21  10 

Pentachloorfenol  0,04*  12  3 

d. polychloorbifenylen (PCB’s)    
PCB’s (som 7) 1 0,01*  1  0,01 

e. Overige gechl. koolwaterstoffen    
Monochlooranilinen (som)1  -  50  30 

Dioxine (som I-TEQ)1 -  0,00018  nvt6 

Chloornaftaleen (som)1  -  23  6 

6. Bestrijdingsmiddelen  
a.organochloorbestrijdingsmiddelen    
Chloordaan (som)1  0,02 ng/l*  4  0,2 

DDT (som)1  - 1,7 - 

DDE (som)1  - 2,3 - 

DDD (som)1 - 34 - 

DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l*  -  0,01 

Aldrin  0,009 ng/l*  0,32 - 

Dieldrin  0,1 ng/l* - - 

Endrin  0,04 ng/l*  - - 

Drins (som)1  -  4  0,1 

�-endosulfan  0,2 ng/l*  4  5 

�-HCH  33 ng/l  17  - 

�-HCH  8 ng/l  1,6 - 

�-HCH (lindaan)  9 ng/l  1,2  - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05  -  1 

Heptachloor  0,005 ng/l* 4  0,3 

Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*  4  3 

b. organofosforpesticiden    
-    

c. organotin bestrijdingsmiddelen    
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l 2,5  0,7 

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

e. overige bestrijdingsmiddelen    
Atrazine  29 ng/l  0,71  150 

Carbaryl  2 ng/l*  0,45  50 

Carbofuran  2 9 ng/l 0,017  100 

7. Overige stoffen 
Asbest3  -  100  - 

Cyclohexanon  0,5  150  15.000 

Dimethyl ftalaat  -  82 - 

Diethyl ftalaat  -  53 - 

Di-isobutyl ftalaat  -   17 - 

Dibutyl ftalaat  -   36 - 

Butyl benzylftalaat  -   48  - 

Dihexyl ftalaat  -   220 - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat  -   60 - 

Ftalaten (som)1  0,5  - 5 

Minerale olie4  50  5.000  600 

Pyridine  0,5  11  30 

Tetrahydrofuran  0,5  7  300 

Tetrahydrothiofeen  0,5  8,8  5.000 

Tribroommethaan (bromoform)  -  75  630 
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Toelichting voetnoten tabel 1  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit 

geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde 

concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor 

die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 

worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de 

betreffende stoffen.  
 

2 
De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 

aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
 

3
 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 

 

4
 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging 

met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan 

aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om 

praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.  
 

5
 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 

individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 

0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 

overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor 

de som van een groep stoffen indien �(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een 

betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.  
 

6 
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 

7 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000. 
 

8 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan 

het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte 

van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op 

dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium 

inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.  
 

9 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de 

rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 

0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 

normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk 

verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft 

geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 

monster niet goed kan worden beoordeeld.  
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B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 
 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen 

stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een 

indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;  

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste 

geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:  

a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;  

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;  

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het 

compartiment water zijn afgeleid;  

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.  

 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn 

dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 

status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of 

onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen 

van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient 

daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van 

ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:  

• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op 

verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel 

interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van 

ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 

slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake 

blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen 

waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;  

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het 

vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden 

factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie 

of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor 

het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 

schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-

assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de 

onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd 

worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.  
 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn 

omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en 

bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 

2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de 

Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).  
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Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
6
 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 4 (�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

ondiep4 diep4 
  

(<10 m –mv) (>10 m –mv) 

1. Metalen 
Beryllium  -  0,05*  30  15 

Seleen  -  0,07  100  160 

Tellurium  -  -  600  70 

Thallium  -  2*  15  7 

Tin  -  2,2*  900  50 

Vanadium  -  1,2  250  70 

Zilver  -  -  15  40 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen  -  1.000  0,02 

Aromatische oplosmiddelen1  -  200  150 

Dihydroxybenzenen (som)3  -  8 - 

Catechol (o-dihydroxybenzeen)  0,2  -  1.250 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2  -  600 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2  -  800 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen  -  50  100 

Trichlooranilinen  -  10  10 

Tetrachlooranilinen  -  30  10 

Pentachlooranilinen  -  10  1 

4-chloormethylfenolen  -  15  350 

Dioxine (som I-TEQ)2  -  nvt 5 0,001 ng/l 

6. Bestrijdingsmiddelen  
Azinfosmethyl  0,1 ng/l *  2  2 

Maneb  0,05 ng/l*  22  0,1 

7. Overige stoffen 
Acrylonitril  0,08  0,1  5 

Butanol  - 30 5.600 

butylacetaat  -  200  6.300 

Ethylacetaat  -  75  15.000 

Diethyleen glycol  -  270  13.000 

Ethyleen glycol  -  100  5.500 

Formaldehyde  -  0,1  50 

Isopropanol  -  220  31.000 

Methanol  -  30  24.000 

Methylethylketon  -  35  6.000 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)  -  100  9.400 
 

Toelichting voetnoten tabel 2  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1 
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic 

naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 

3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-

ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 

40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.  
 

2
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.  
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3
 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.  

 

4 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000.  
 

5 
Voor grond is er een interventiewaarde.  

 

6 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportage-

grens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 

verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. 

Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster 

of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend 

karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan 

worden beoordeeld.  
 

C: Bodemtypecorrectie  
 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten 

gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten 

worden vergeleken.  
 

Metalen  

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]  
 

Waarin:  

(IW)b  =  interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  =  interventiewaarde voor standaardbodem;  

%lutum  = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 

 lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend; 

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten 

organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;  

A, B, C   = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);  
 

Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen: 

Stof 
 A  B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Beryllium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0, 6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 
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Organische verbindingen  

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn 

afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van 

PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:  
 

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)  
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  = interventiewaarde voor standaardbodem;  

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met 

gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 

2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.  

 

PAK’s  

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 

10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch 

stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch 

stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische 

stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10) 
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.  

 

D: Meetvoorschriften  
 

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november 

2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.   



 

 

BIJLAGE 5 

 

Monsternemingsplan en -formulier asbest 
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Ontbrekende info: 

• We hebben nog geen toegang tot de tanksaneringscertificaten, dus ik kan niet nagaan of dat 
tankcertificaat in dat archief aanwezig. 

• Op grond van de foto’s uit het onderzoek heeft de locatie agrarische gebouwen of gehad. 
Informatie over deze gebouwen zouden in het bouwarchief aanwezig moeten zijn, waartoe wij 
geen toegang hebben.  

Kan deze informatie vanuit de gemeente Woudenberg worden aangevuld? 

  
Tenslotte opgemerkt, in het bijgevoegde rapport zijn enkele namen genoemd. Deze zijn mijn inziens echter 
niet te herleiden naar directe persoonsgegevens.  
  
Ik verwacht hiermee (zover mogelijk op dit moment vanuit de RUD Utrecht) deze bodemloketvraag te 
hebben beantwoord. 



1 / 3

Rapport Bodemloket

Geen locatiecode
Zegheweg 8
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Geen locatiecode Zegheweg 8 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Zegheweg 8

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA035100715

Adres: Zegheweg 8 3931MR Woudenberg

Gegevensbeheerder: RUD Utrecht 2.0

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

timmerwerkplaats (4542) onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Vink Milieutechnisch 
Adviesburo BV

M08.0112 2008-05-10

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor UT-RUD Utrecht 2.0
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Situatie met monsterpunten en peilbuis 
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Samenvatting
In opdracht van de Kubiek Ruimtelijke Plannen is door De Steekproef bv een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd aan de Zegheweg 8 te Woudenberg in de gelijknamige gemeente, 
provincie Utrecht. De aanleiding tot het onderzoek is de geplande bouw van een 
zorgcomplex. Hiervoor zal de bestaande bebouwing worden gesloopt. Het graafwerk wat 
hiervoor nodig is, vormt een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden. 
Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op dergelijke archeologische 
waarden in het plangebied. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek. 

Voor het plangebied geldt een middelhoge verwachting voor wat betreft resten van 
bewoning uit de steentijd. Dergelijke resten worden met name verwacht op dekzandkoppen.
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het plangebied 
zes boringen geplaatst met een zandguts die zijn nageboord met een megaboor. De 
boordichtheid bedraagt ruim dertig boringen per hectare.

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem in het plangebied van 
nature slecht ontwaterd is. Hierdoor wordt de C-horizont gekenmerkt door gley-
verschijnselen en lijkt oorspronkelijk ook veenvorming te zijn opgetreden. Resten hiervan zijn 
waargenomen in de vorm van moerig zand. De top van deze C-horizont loopt op in 
zuidelijke en oostelijke richting en daarmee richting de dekzandkop die op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN) ten oosten van het plangebied zichtbaar is. Mogelijk 
betekent dit dat het plangebied voorafgaande aan de ingebruikname rond 1930 als 
bebouwd erf, is opgehoogd door de oostelijker gelegen kop als het ware tot aan de 
noordrand van het plangebied door te trekken. Van nature lijkt het plangebied echter een 
relatief laaggelegen terrein te zijn dat te slecht was ontwaterd om een aantrekkelijk locatie 
voor bewoning te kunnen zijn. Overigens heeft het op alle boorpunten naboren met een 
megaboor en het zeven van het daarmee opgeboorde zand geen relevante archeologische 
indicatoren opgeleverd.

Selectieadvies door senior KNA archeoloog/prospector drs. R. Exaltus (KNA 4.1 VS07)
In verband met het ontbreken van relevante archeologische indicatoren, alsmede in verband
met de van nature slechte ontwatering die het plangebied in de steentijd ongeschikt maakte 
voor bewoning, geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding tot het adviseren 
van vervolgonderzoek. 

Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden 
gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan direct 
melding te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 
5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Woudenberg.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.1 LS01)

In opdracht van de Kubiek Ruimtelijke plannen, vertegenwoordigd door de heer 
P. Wallenberg, is door De Steekproef bv een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de 
Zegheweg 8 te Woudenberg in de gelijknamige gemeente, provincie Utrecht (zie Figuur 1). 
De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een zorgcomplex. Hiervoor zal 
de bestaande bebouwing worden gesloopt. Het graafwerk wat hiervoor nodig is, vormt een 
bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden. Het doel van het onderzoek 
is om vast te stellen wat de kans is op dergelijke archeologische waarden in het plangebied.

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek. Bij het bureauonderzoek is een archeologisch verwachtingsmodel van het 
gebied gemaakt aan de hand van beschikbare fysisch-geografische, archeologische en 
historisch-geografische informatie. Tijdens het verkennend en karterend veldonderzoek is dit 
verwachtingsmodel getoetst. Daartoe is van de bodem bepaald wat de opbouw en gaafheid 
zijn en is gezocht naar archeologische indicatoren.

Figuur 1. Woudenberg, Zegheweg 8: Topografische kaart met het plangebied binnen het rode
kader. Aan twee zijden van dit overzicht staan coördinaten in RD weergegeven. De kaart
is naar het noorden gericht. Bron: Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2015].
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1.2 Locatie (KNA 4.1 LS01, LS02)

Het onderzoeksgebied bestaat grotendeels uit een bebouwd erf aan de oostrand van 
Woudenberg en ten oosten van de Zegheweg. Op het plangebied staan een woonhuis met 
bedrijfsgebouwen van een garagebedrijf. Het tussenliggende terreindeel is grotendeels 
verhard met straatklinkers (zie Figuur 2).

Volgens het Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC-melding 19G233789) 
liggen er leidingen vanaf de Zegheweg naar de bebouwing in het plangebied.

Figuur 2. Woudenberg, Zegheweg 8: Foto van het plangebied, gezien vanuit het westen.
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2. Bureauonderzoek (KNA 4.1 LS06)

2.1 Bronnen

Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied 
verzameld. De gebruikte bronnen voor het bureauonderzoek zijn opgenomen in de 
literatuurlijst. De onderzoeksmethode is afgestemd op de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA) 4.1 en het archeologisch beleid van de provincie Utrecht en de gemeente
Woudenberg. Aan de hand van het bureauonderzoek is een archeologisch 
verwachtingsmodel opgesteld. 

Voor de paragraaf over de fysische geografie zijn kaarten van de bodem, de 
geologie, geomorfologie en de fysische geografie geraadpleegd, evenals het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN). Voor de paragraaf over archeologie is onder andere de 
archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Woudenberg (Boshoven et al. 2010) en
ARCHIS 3, het archeologisch registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE), geraadpleegd. In ARCHIS 3 kunnen vondstmeldingen, 
archeologische terreinen en eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken worden 
ingezien. Deze databank is toegankelijk voor organisaties die werkzaam zijn in de 
archeologie. Het bevat een GIS-systeem waarin de archeologische kaart en aardkundige 
kaarten geraadpleegd kunnen worden. Van sommige onderzoeken kunnen via ARCHIS 
rapporten worden ingekeken. Voor de paragraaf over de historische geografie is onder meer
gebruik gemaakt van historische kaarten en diverse websites waaronder topotijdreis.nl. 

2.2 Fysische geografie (KNA 4.1 LS04)
De diepere ondergrond van het plangebied bestaat uit keileem dat ongeveer 150.000 jaar 
geleden is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saale-glaciaal. Tijdens dit glaciaal zijn 
pleistocene fluviatiele afzettingen door Scandinavisch landijs grotendeels vermalen en her-
afgezet als keileem. Woudenberg ligt in de Gelderse vallei die het lage gebied vormt tussen 
de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Deze vallei is een restant van een glaciaal bekken dat
in het Saalien al grotendeels is opgevuld met sediment.

Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichselien) heerste in Nederland een 
poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel en kon vanuit het 
Noordzeebekken dekzand worden afgezet. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van 
Wierden (Formatie van Boxtel). Het keileem- en dekzandlandschap helt sterk af in 
noordelijke en westelijke richting. Door de lage ligging hiervan zijn de lagere delen van het 
dekzandlandschap overdekt geraakt met veen en klei. Deze afzettingen zijn ongeveer vanaf 
11.800 jaar geleden gevormd nadat de laatste ijstijd overging in een relatief warme 
periode, het Holoceen. De temperatuurstijging had tot gevolg dat de aanwezige ijskappen 
begonnen te smelten waardoor de zeespiegel steeg. Als gevolg van de snel stijgende 
zeespiegel en de slechte ontwatering van het landschap steeg de grondwaterspiegel en 
ontstonden grote moerassen. Hier trad op grote schaal veenvorming op. De veengebieden 
zijn vanaf de middeleeuwen op steeds grotere schaal ontgonnen. 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een 'vlakte van ten dele 
verspoelde dekzanden' (code 2M14). Ongeveer honderdvijftig meter ten zuiden van het 
plangebied geeft de geomorfologische kaart de aanwezigheid aan van een dekzandrug 
(code 3K14). Deze dekzandrug heeft op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
duidelijk een hogere ligging (Figuur 3). Het plangebied lijkt op deze kaart een kleine kop te 
vormen dat ten oosten van het plangebied doorloopt. Het is niet duidelijk of het plangebied 
op een natuurlijke kop ligt of op een gebied dat voorafgaande aan de bouw van de huidige 
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bebouwing is opgehoogd. 
Op de drogere delen van het dekzandlandschap zijn vaak podzolgronden ontstaan. 

Deze worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag (lichtgrijze E-horizont) en een 
inspoelingslaag (bruine B-horizont). De B-horizont gaat vaak via een geelbruine 
overgangslaag (de BC-horizont) over in het niet door bodemvorming beïnvloede gele zand 
(de C-horizont). Op de bodemkaart worden in het plangebied 'beekeerdgronden' 
aangegeven (code pZg21). Deze bodems zijn gevormd in zwak lemig zand en worden 
gekenmerkt door een donkere humusrijke bovengrond die direct op geelgrijs dekzand ligt.

Figuur 3. Woudenberg, Zegheweg 8: Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
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2.3 Archeologie (KNA 4.1 LS04)
Het plangebied ligt aan de westrand van een aanmerkelijk groter gebied waarvoor in 2016 
door Archeodienst Gelderland een bureauonderzoek is uitgevoerd (zaaknummer 
3986102100; Van der Klooster 2016). Op basis van de resultaten hiervan is een 
verwachtingskaart gemaakt. Op deze kaart ligt het plangebied in een zone met een 
middelhoge verwachting waarbinnen rekening moet worden gehouden met bewoningsresten
uit de steentijd op dekzandkoppen. Op basis van de hoogtegegevens op het AHN zou het 
kunnen dat het plangebied op een dergelijke kop ligt dat doorloopt ten oosten van het 
plangebied (Figuur 3). 

In 2017 heeft IDDS een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de terreindelen die
ten noorden en oosten aan het voorliggende plangebied grenzen (zaaknummer 
4039635100; Bouter et al. 2017). Hierbij zijn ten noorden en ten oosten van het 
plangebied beekeerdgronden aangetroffen en verder naar het zuiden enkeerdgronden. De 
enk- en beekeerdgronden zijn in een groot deel van het plangebied, met uitzondering van 
enkele zones in met name het zuidelijke en noordoostelijke deel, als gedeeltelijk intact te 
beschouwen. Door BAAC zijn vervolgens in 2018 plaatselijk proefsleuven aangelegd 
(zaaknummer 4632303100). Vooralsnog zijn hiervan geen resultaten in Archis opgenomen.

Ten zuiden van het plangebied ligt, eveneens direct langs de Zegheweg, zaaknummer 
4656167100. Hier is aan de hand van resultaten van door de gemeente Amersfoort 
uitgevoerd verkennend booronderzoek vastgesteld dat de bovenste 50 à 80 centimeter van 
het plangebied uit een bouwvoor bestaat die in de 20ste eeuw is geroerd. Direct hieronder is
dekzand aangetroffen. In één van de vijf boringen is de overgang van de B-/C-horizont 
aangeboord. In de andere vier boringen bestond het dekzand uit een C-horizont. Het 
dekzand is als archeologisch kansrijke zone aangewezen. Op circa 50 à 80 centimeter 
onder het maaiveld kunnen archeologische sporen bewaard zijn gebleven in het dekzand. 
Om deze reden is geadviseerd om hier proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 

Ongeveer honderd meter oostelijker ligt zaaknummer 2343243100. Hier is door 
Econsultancy BV een booronderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten hiervan blijkt dat de 
aangetroffen bodemopbouw bestaat uit dekzandafzettingen waarin zich oorspronkelijk een 
veldpodzolprofiel heeft gevormd en in een latere fase afgedekt/deels vermengd is tijdens het 
opbrengen van een plaggendek. Deze bodemopbouw is in het zuidelijke en uiterst 
noordwestelijke deel van dat plangebied nog enigszins intact, in het centraal-noordelijke 
deel dieper verstoord. De diepe verstoringen binnen de terreindelen direct nabij en tussen de
twee varkensschuren zullen het gevolg zijn van de eerdere bouwwerkzaamheden. 
Verstoringen die op enige afstand van de twee varkensschuren zijn waargenomen kunnen 
echter ook het gevolg zijn van militaire stellingen uit de (beginfase van de) Tweede 
Wereldoorlog. Onder het plaggendek zijn twee fragmenten middeleeuws aardewerk en een 
(sub)recente ijzeren kram gevonden, echter wel in het enigszins geroerde deel van het 
onderliggende podzolprofiel, en daardoor mogelijk niet in situ liggend. Op grond van de 
resultaten van het bureau- en veldonderzoek is door Econsultancy geadviseerd om, bij 
handhaving van de nieuwbouwlocatie binnen het huidig bebouwde oppervlak van de 
varkensschuren en het tussengelegen terrein, geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Ter 
plaatse worden archeologische waarden niet meer verwacht.
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Figuur 4. Woudenberg, Zegheweg 8: Uitsnede van Archis; het plangebied wordt gevormd door
zaaknummer 4699884100.

6



2.4 Historische geografie (KNA 4.1 LS03)

In 1133 verkocht de bisschop van Utrecht aan de Sint Laurensabdij te Oostbroek, en aan 
drie particulieren circa vijfhonderd hectare moerassig land ten oosten van Henschoten, in 
het Westerwoud. In het centrum van dit gebied is na 1240 de dorpskern van Woudenberg 
ontstaan. Rond 1280 was het gebied ontsloten, opgedeeld en grotendeels in leen 
uitgegeven. Halverwege de veertiende eeuw kwam het gebied in handen van Gijsbert van 
Abcoude. Het gebied ten oosten van de lijn Zegheweg-Rumelaarseweg, waarbinnen ook het 
plangebied ligt, viel oorspronkelijk onder Amerongen en was al in het bezit van Gijsbert van 
Abcoude. Dit resulteerde al voor 1375 in een bestuurlijke samenvoeging van beide 
gebieden onder de schepenen van Woudenberg. 

Figuur 5 toont uitsneden van de topografische kaarten uit achtereenvolgens (van links 
naar rechts en van boven naar beneden) 1872, 1932, 1982 en 2007. Hierop is te zien dat 
in 1872 nog geen bebouwing aanwezig was in het plangebied. Het plangebied bestond 
destijds nog uit een deel van een door houtwallen omgeven akker. De eerste bebouwing is 
pas zichtbaar op de kaart uit 1932. De woning op het westelijke deel komt waarschijnlijk 
nog overeen met de huidige woning. De hiernaast afgebeelde schuren zijn in de loop van de
twintigste eeuw verbouwd en vergroot. Inmiddels staat ook op het noordoostelijke deel van 
het plangebied een bedrijfsgebouw.

Figuur 5: Woudenberg, Zegheweg 8. Uitsneden van topografische kaarten uit achtereenvolgens
(van links naar rechts en van boven naar beneden) 1872, 1932, 1982 en 2007 (Bron:
Topotijdreis).

7



2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4.1 LS05)

Indien het plangebied op een van nature goed ontwaterde dekzandkop ligt, is de 
verwachting voor resten van bewoning tenminste middelhoog. In dat geval kunnen in de top 
van het in de ondergrond van het plangebied aanwezige dekzand, bewoningssporen uit het 
laat-paleolithicum, het mesolithicum en het neolithicum aanwezig zijn. Nederzettingsresten 
uit deze perioden hoeven niet groter te zijn dan enkele tientallen vierkante meters. Sporen uit
deze perioden zullen bestaan uit opgevulde kuilen en strooiingen van bewerkt vuursteen e.d.
Deze kunnen voorkomen in de top van het dekzand. Voor resten uit latere perioden (tot en 
met de vroege middeleeuwen) is de verwachting laag in verband met de ligging in 
onontgonnen gebied tot in de late middeleeuwen. Resten uit de late middeleeuwen en de 
nieuwe tijd kunnen wel aanwezig zijn omdat vanaf de late middeleeuwen de ontginning van 
het gebied plaatsvond. Het zal hierbij, gezien de gegevens op historische kaarten 
hoogstwaarschijnlijk niet gaan om resten van bewoning maar om resten van 
verkavelingsgrenzen e.d.

De ontginning van het gebied, maar met name de bouw van de huidige bebouwing, 
betekent dat de bodem tenminste deels verstoord zal zijn. Indien op het zuidelijke deel van 
het plangebied enkeerdgronden aanwezig zijn, kunnen onder het aanwezige akkerdek 
archeologische sporen goed geconserveerd zijn.
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3. Veldonderzoek (KNA 4.1 VS05)

3.1 Methoden en technieken (KNA 4.1 VS01)

Rekening houdend met de bestaande bebouwing zijn zo gelijkmatig mogelijk over het 
plangebied zes boorpunten verdeeld. Hierdoor is binnen het minder dan 0,2 hectare grote 
plangebied een boordichtheid ontstaan van ruim dertig boringen per hectare. Een dergelijke 
boordichtheid volstaat volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend 
booronderzoek (SIKB, 2006) als brede zoekoptie om vindplaatsen in zand op te sporen 
(zoekoptie E1). De ligging van de boorpunten is afgebeeld in Figuur 6.

De boringen zijn in eerste instantie geplaatst met een zandguts. Dit is gedaan om de 
bodemopbouw zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bestuderen. De boringen zijn beschreven 
volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (Appendix II). Vervolgens is 
overal waar de resultaten hier aanleiding toe gaven, nageboord met een edelmanboor met 
een diameter van vijftien centimeter waarbij het opgeboorde zand is gezeefd op een zeef met
een maaswijdte van vier millimeter. Alle boringen zijn doorgezet tot een diepte van tenminste
enkele decimeters in de schone, niet door bodemvorming beïnvloede pleistocene 
ondergrond. Van alle boorpunten is de NAP-hoogte bepaald aan de hand van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland.

Figuur 6: Woudenberg, Zegheweg 8. Boorpuntenkaart. De genummerde gele cirkels geven de
ligging van de boorpunten weer. De donkere omleiding geeft de geplande nieuwbouw
aan. Bron: Arcom Architectuur Bouwmanagement.
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3.2 Resultaten veldwerk (KNA 4.1 VS02, VS03)
Bovenin de boringen 1, 4 en 5 ligt een pakket opgebracht (geel) zand waarvan de dikte 
varieert van 15 centimeter in boring 1 tot ruim 70 centimeter in boring 5. Hieronder is in de 
boringen 1 en 4 een pakket vergraven zand aanwezig dat bestaat uit brokken zand van 
uiteenlopend humusgehalte. In de boringen 2 en 3 is een dergelijk pakket al direct vanaf het
maaiveld aangetroffen. De dikte van dit pakket loopt uiteen van ongeveer een halve meter in
boring 4 tot 90 centimeter in boring 3. Hieronder ligt op de boorpunten 1 en 4 een pakket 
moerig zand van respectievelijk 30 en 5 centimeter dikte. Dit pakket is waarschijnlijk 
ontstaan tijdens de ontginning van het gebied, door de opname van veen(resten) in het 
zand. Hieruit valt af te leiden dat het gebied van nature dermate slecht ontwaterd is dat hier 
veenvorming is opgetreden. Dat de bodem in het plangebied van nature slecht ontwaterd is, 
blijkt verder uit de aanwezigheid onder in alle boringen van een door extreme 
oxidatievlekken gekenmerkte C-horizont (zie Figuur 7). Deze uit lemig fijn zand bestaande 
C-horizont is door sterke wisselingen in de grondwaterstand een zogenaamde gley-horizont 
geworden. 

Figuur 7: Woudenberg, Zegheweg 8: Foto van de oxidatie-vlekken waardoor de C-horizont (rechts)
binnen het plangebied wordt gekenmerkt (in dit geval op boorpunt 5).

Boring 6 is op de rand van het weiland, pal ten oosten van het plangebied uitgevoerd. Hier 
bestaat de bodem uit een pakket humusrijk zand van ongeveer een halve meter dikte 
waaronder eveneens een gley-horizont is waargenomen.  

Vergelijking van de hoogteligging van de top van de C- of gley-horizont (zie Figuur 8) 
laat zien dat de top van de C-horizont in het plangebied in zuidelijke en oostelijke richting 
oploopt. Dit zou kunnen betekenen dat de hoogte die op het AHN ten oosten van het 
plangebied zichtbaar is, een natuurlijke dekzandkop betreft die voorafgaande aan de bouw 
van de huidige bebouwing in het plangebied, door ophoging, als het ware tot aan de 
noordrand van het plangebied is doorgetrokken. Dit zou dan ook de relatief dikke pakketten
geroerd zand verklaren die in de boringen 1 tot en met 4 zijn aangetroffen. Op alle 
boorpunten is nageboord met een megaboor. Tijdens het zeven van het met de megaboor 
opgeboorde zand zijn geen relevante acheologische indicatoren gevonden. Het zeefresidu 
bestond naast een enkele grindkorrel slechts uit moderne resten die afkomstig zijn uit het 
pakket vergraven zand. 
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Figuur 8: Woudenberg, Zegheweg 8: De resultaten van het booronderzoek weergegeven als 
boorstaten.
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4. Conclusies en Advies (KNA 4.1 VS07)

In mei 2019 is door De Steekproef ter plaatse van de Zegheweg 8 in Woudenberg, 
gemeente Woudenberg, provincie Utrecht, een archeologisch bureau- en veldonderzoek 
uitgevoerd. De aanleiding tot het onderzoek vormde de geplande sloop van de huidige 
bebouwing en vervanging daarvan door nieuwbouw. 

Voor het plangebied geldt een middelhoge verwachting voor wat betreft resten van 
bewoning uit de steentijd. Dergelijke resten worden met name verwacht op dekzandkoppen.
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het plangebied 
zes boringen geplaatst met een zandguts die zijn nageboord met een megaboor. De 
boordichtheid bedraagt ruim dertig boringen per hectare.

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem in het plangebied van 
nature slecht ontwaterd is. Hierdoor wordt de C-horizont gekenmerkt door gley-
verschijnselen en lijkt oorspronkelijk ook veenvorming te zijn opgetreden. Resten hiervan zijn 
waargenomen in de vorm van moerig zand. De top van deze C-horizont loopt op in 
zuidelijke en oostelijke richting en daarmee richting de dekzandkop dat op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN) ten oosten van het plangebied zichtbaar is. Mogelijk 
betekent dit dat het plangebied voorafgaand aan de ingebruikname rond 1930 als 
bebouwd erf, is opgehoogd door de oostelijker gelegen kop als het ware tot aan de 
noordrand van het plangebied door te trekken. Van nature lijkt het plangebied echter een 
relatief laaggelegen terrein te zijn dat te slecht was ontwaterd om een aantrekkelijk locatie 
voor bewoning te kunnen zijn. Overigens heeft het op alle boorpunten naboren met een 
megaboor en het zeven van het daarmee opgeboorde zand geen relevante archeologische 
indicatoren opgeleverd. 

Selectieadvies door senior KNA archeoloog/prospector drs. R. Exaltus (KNA 4.1 VS07)
In verband met het ontbreken van relevante archeologische indicatoren, alsmede in verband
met de van nature slechte ontwatering die het plangebied in de steentijd ongeschikt maakte 
voor bewoning, geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding tot het adviseren 
van vervolgonderzoek. 

Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden 
gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan direct 
melding te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 
5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Woudenberg.
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Appendix I: Archeologische periodes

paleolithicum:                         
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum:       
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

    neolithicum:
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

    bronstijd: 
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

ijzertijd:
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 
nieuwe tijd A: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd B: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd C: 1.850 – heden

pleistoceen:                           2,5 miljoen - 10.000 BP
elsterien 475.000 - 410.000 BP
saalien 200.000 - 130.000 BP
weichselien 116.000 - 10.000 BP

holoceen: 10.000 - heden

vC = voor Christus
nC = na Christus
BP = before present; present = 1950



Algemeen

Steentijd (tot 2000 vC)
De steentijd is opgedeeld in het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Het paleolithicum 
(oude steentijd) wordt vooral gekenmerkt door de ijstijden. Na het laatpaleolithicum verbetert 
het klimaat. Vindplaatsen uit het late paleolithicum zijn vooral te herkennen aan concentraties 
vondstmateriaal (bewerkt en/of verbrand vuursteen, houtskool) met weinig en moeilijk te 
herkennen grondsporen zoals kuilen, paalgaten en houtskoolconcentraties die mogelijk wijzen 
op haardplaatsen.

Vondsten uit het mesolithicum of midden steentijd, gekenmerkt door sporen en vondsten
van rondtrekkende jagers en verzamelaars, bestaan voornamelijk uit bewerkt vuursteen, 
verbrande hazelnootdoppen en houtskoolfragmenten.  Mesolithische grondsporen zijn vooral 
oppervlakte-haarden en haardkuilen. In een natte omgeving kunnen ook werktuigen van gewei 
of hout bewaard zijn gebleven. Voorbeelden hiervan zijn geweibijlen, bogen, visfuiken, etc.

In het neolithicum (nieuwe steentijd) werden dieren gehouden en in het neolithicum 
werd eveneens akkerbouw bedreven. Grondsporen uit deze periode kunnen bestaan uit 
paalgaten van bijvoorbeeld boerderijen, resten van beschoeiingen, greppels, (afval)kuilen en 
haardplaatsen. Aardewerk komt in deze tijd voor, evenals bewerkt (vuur)steen en geslepen 
bijlen.

Metaaltijden (2000-12 vC)
In de bronstijd en ijzertijd kwam bemesting en wisselbouw binnen de akkerbouw voor. 

Sporen uit de bronstijd en ijzertijd kunnen bestaan uit kuilen, paalgaten van boerderij-
plattegronden, bijgebouwen of spiekers, waterkuilen of -putten, erf- ofakkerafscheidingen en 
sporen van akkerbewerking zoals de kruiselings getrokken voren van een eergetouw. Houtskool 
kan duiden op de aanwezigheid van haarden voor voedselbereiding of het bakken van 
aardewerk. Ook kunnen er restanten gevonden worden die duiden op metaalbewerking, zoals 
stukken ovenwand, brons- of ijzerslakken, sintels, mallen, smeltkroezen, metaal bedoeld voor 
omsmelten, etc. 

Vondsten kunnen verder bestaan uit bijvoorbeeld metalen voorwerpen of voorwerpen 
van aardewerk zoals vaatwerk, maar ook slingerkogels, rammelaars, spinklosjes en 
weefgewichten.

Romeinse tijd (12 vC-450 nC)
In de romeinse tijd vormde de Rijn de noordelijke grens van het romeinse rijk. Langs deze 
grens, de limes, werden grensposten, nederzettingen en wegen gebouwd. In het noorden van 
Nederland zijn ook romeinse vondsten gedaan, maar dit zijn voornamelijk losse vondsten als 
romeinse munten, mantelspelden en scherven romeins aardewerk.

Middeleeuwen en nieuwe tijd (450 nC-heden)
Na een afname in de bevolkingsdichtheid aan het einde van de romeinse tijd en de periode 
erna, steeg deze weer in het begin van de middeleeuwen. Vondsten uit de middeleeuwen en 
later bestaan voornamelijk uit scherven aardewerk, waaronder importaardewerk, munten en 
metalen voorwerpen (zoals mantelspelden, spijkers), resten van aardewerkproductie, 
metaalbewerking, wolbewerking etc. Belangrijke gebouwen (bijvoorbeeld kerken en borgen) 
werden van baksteen / kloostermoppen gebouwd.



Appendix II Boorbeschrijvingen

Boorbeschrijving volgens ASB 5.2
Boor
Nr

Coördinaten LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS
GD B

K
BS BZ B

V
B
H

HK TK IK VLK CO PLH VS S
S
T

BHN BI GI

1 454.799 15 Z GE OPG
158.509 68 Z 2 BR GR GW ROG

94 Z 3 BR ZW 2 ROG
130 Z 1 GE GR OR GLEY DEZ

2 454.790 72 Z 2 BR GR GW ROG
158.523 100 Z 1 GE GR OR GLEY DEZ

3 454.788 88 Z 2 BR GR GW ROG
158.543 120 Z 1 GE GR OR GLEY DEZ

4 454.779 21 Z GE OPG
158.514 68 Z 2 BR GR GW ROG

74 Z 3 BR ZW 2 ROG
110 Z 1 3 GE GR OR GLEY DEZ

5 454.777 73 Z GE OPG
158.540 110 Z 1 GE GR OR GLEY DEZ

6 454.775 56 Z 3 GE BOV
158.561 100 Z 1 GE GR OR GLEY DEZ

Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie: 

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BV= bijmengsel veen, 
BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. 

Kleur:  
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel

Overige kenmerken:
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel); DW = doorworteld 
VS = veensoorten
SST = Sedimentaire structuren; KB is kleibrokken
BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC= BC-horizont, GLEY = gely-horizont
BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommelig, VRG = vergraven
GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand, KZ = keizand, KL = keileem
AIS = Archeologische indicatoren; P = puin, Gl = glas, St = (zand)steen
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1. INLEIDING

Men heeft het voornemen om de bestaande bebouwing aan de Zegheweg 8 in Woudenberg
te slopen en op deze locatie 36 zorgappartementen te realiseren. Ten behoeve van de ruim-
telijke onderbouwing van de plannen, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie
beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het ge-
meentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen
het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

In afbeelding 1 en in figuren 1.1 en 1.2 is de ligging en de bestemmingsplankaart van het
bouwplan en de omgeving weergegeven.

Afbeelding 1: Links: planlocatie (gearceerd) en omgeving, rechts: bestemmingsplankaart en direct om-
geving

2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

2.1 Wet geluidhinder

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone,
waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van
de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:
 het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones

langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of auto-
snelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzonde-
ring van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die
autoweg of autosnelweg.
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Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
 het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zo-

nes langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het ge-
bied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of
autosnelweg.

Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.

Tabel 1: Overzicht zonebreedte

Aard van het gebied Aantal rijstroken Zonebreedte aan weerszijden van de weg*
[in m]

Stedelijk gebied 1 of 2
3 of meer

200
350

Buitenstedelijk gebied 1 of 2
3 of 4

5 of meer

250
400
600

* ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
of

voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De nieuwe zorgappartementen liggen binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de
aanwezigheid van een auto(snel)weg, zodat er in de zin van de Wet geluidhinder sprake is van
een stedelijk gebied. De nieuwe zorgappartementen liggen niet in de geluidzone van een
gezoneerde weg, zoals bedoeld volgens de Wet geluidhinder.

Wel liggen de nieuwe zorgappartementen aan de Zegheweg. Voor de Zegheweg geldt bin-
nen de bebouwde kom een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen
sprake is van een geluidzone langs deze weg, is in het voorliggende onderzoek de geluidbe-
lasting ten gevolge van deze weg toch berekend. Dit omdat:
· de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het

realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbe-
lasting;

· bij het realiseren van de zorgappartementen deze geluidbelasting meegenomen kan wor-
den bij de beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit
is er dusdanig gering (o.a. Gouden regen), dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking
tot de geluidbelasting.
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Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) voor ge-
luidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones langs
wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83,
is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor nieuwe ge-
luidgevoelige bestemmingen in stedelijk gebied 63 dB.

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vast-
stellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststel-
len van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het
terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige
scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn
dan wel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver-
voerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een
aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De
hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling “Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012” van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014.
Er geldt de volgende aftrek:

· 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt

· 5 dB voor de overige wegen
· 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling, wordt de reden voor de te
hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst
stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en
banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s groeit.

Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onder-
bouwing, is ook rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Dit ligt in de lijn met de bedoeling
van de wetgever en het bepaalde in de Wet geluidhinder (RvSt-uitspraak 201304862/3/R2, d.d.
29 juli 2015). Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting in het kader van een goede
ruimtelijke onderbouwing, is net als bij gezoneerde wegen, een aftrek van 0 dB toegepast.
Hierdoor zal bij de bepaling van de geluidwering van de gevels van geluidgevoelige gebou-
wen, uitgegaan worden van de maximaal optredende geluidbelasting, zonder correcties.

Cumulatie geluidbronnen

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB weg-
verkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecu-
muleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a,
lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burge-
meester en wethouders van de gemeente.
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2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Woudenberg heeft beleidsregels opgesteld voor het toekennen van hogere
waarden. Deze beleidsregels zijn vastgelegd in “Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluid-
hinder Gemeente Woudenberg 2012’. Als de berekende geluidbelasting hoger is dan de voor-
keurswaarde uit de Wet geluidhinder, moet er voldaan worden aan deze beleidsregels.

Enkele belangrijke punten uit het gemeentelijke beleid die relevant kunnen zijn voor het voor-
liggende plan zijn de volgende (beknopt weergegeven):
· Artikel 3: de gemeentelijke criteria om een hogere waarde procedure te kunnen starten. Er

moet ten minste aan één van de criteria voldaan worden.
· Artikel 4: de woning moet tenminste één geluidluwe zijde hebben.
· Artikel 5: er moet een buitenruimte aan de geluidluwe zijde zijn gesitueerd.

Er zijn geen aanvullende eisen en ten hoogst toelaatbare geluidbelastingen opgenomen, die
strenger zijn dan de Wet geluidhinder.

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de gemeente Woudenberg verstrekte infor-
matie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van
het jaar 2030.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de Zegheweg is binnen de bebouwde kom voor alle
voertuigcategorieën 30 km/uur.

Het wegdek van de Zegheweg bestaat uit dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur.

De weg ligt vrijwel op dezelfde maaiveldhoogte als die van het bouwplan. De weg heeft geen
hellingen van betekenis.

3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het
onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek
beschikbaar gesteld via Kubiek Ruimtelijke Plannen uit Veenendaal.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar
waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit online bronnen zoals Google
Maps (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De exacte uitwerking van het plan is nog niet bekend. Daarom zijn in overleg met de opdracht-
gever de geluidbelastingen berekend op de grens van het bouwvlak bij een maximale bouw-
hoogte, zoals volgens het bestemmingsplan mogelijk gemaakt kan worden. Het bestemmings-
plan van het zorgappartementengebouw laat een maximale bouwhoogte toe van 12 meter
(4 bouwlagen). Hier is voor het onderzoek van uitgegaan. Op alle bouwlagen kunnen zorg-
appartementen worden gerealiseerd.
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In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht
beschouwd, met uitzondering van die locaties waar (mogelijk) sprake is van:
· een akoestisch harde bodem, zoals de wegen, terreinverhardingen, fiets- en voetpaden;
· een akoestisch half harde/half zachte bodem, namelijk het perceel waar de zorgapparte-

menten worden gerealiseerd (bodemfactor 0,5).

Alle relevante afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onder-
zoeksgebied (zie de figuren 2.1 en 2.2). Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde be-
rekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III van het ‘Reken-
en meetvoorschrift geluid 2012” gegeven rekenmethode 2.

Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in Lden. De berekeningen zijn uitgevoerd met één
reflectie en een zichthoek van 20.

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van
0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden van de
geluidbelasting bepaald op alle gevels van het nieuwe zorgappartementengebouw. Dit is ge-
daan op de hoogtes  1,5  m,  4,5  m,  7,5  m en 10,5  meter  boven het  plaatselijk  maaiveld.  De
posities van de rekenpunten zijn gegeven in figuur 2.2.

Behalve in de hiervoor genoemde figuren, zijn de invoergegevens van het rekenmodel ook
gegeven in bijlage 2.

5. RESULTATEN EN BESPREKING

5.1 Niet-gezoneerde weg: Zegheweg (30 km/uur)

In de figuur 3 en de bijlage 3 zijn de geluidbelastingen na aftrek volgens artikel 110g uit de Wet
geluidhinder weergegeven, vanwege het verkeer op de 30 km/uur weg de Zegheweg. Hieruit
blijkt dat bij de nieuwe zorgappartementen geluidbelastingen optreden van maximaal 52 dB.

Dit is hoger dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, maar ruim lager dan de maxi-
maal toelaatbare geluidbelasting, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan
wordt gesteld dat de geluidbelasting ten gevolge van de Zegheweg aanvaardbaar is. Omdat
30 km/uur wegen volgens de Wet geluidhinder niet gezoneerd zijn, kan voor de geluidbelasting
van de Zegheweg geen hogere waarde worden verleend.

In verband met een goede ruimtelijke ordening en een goed woonklimaat is het aan te beve-
len om bij de bepaling van de geluidwering van de gevels rekening te houden met de bijdrage
van deze 30  km/uur  weg.  Dit  kan door  bij  het  ontwerp van de nieuwe zorgappartementen
rekening te houden met de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Zegheweg.

De hieronder beschreven denkbare maatregelen, om de geluidbelasting te reduceren zijn niet
reëel of gewenst.
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Geluidreducerend wegdektype - de wegbeheerder (gemeente Woudenberg) kan het dicht
asfaltbeton met fijne oppervlaktetextuur vervangen door een geluidreducerend wegdektype,
waardoor de geluidbelasting met enkele dB’s gereduceerd kan worden. Na het toepassen
van het geluidreducerende wegdektype SMA-NL5, kan nog niet bij alle zorgappartementen
voldaan worden aan de voorkeurswaarde, zoals deze geldt voor de gezoneerde wegen. Op-
gemerkt wordt dat zeer geluidreducerend wegdektypen zoals dunne deklagen, hier niet toe-
pasbaar zijn in verband met het afremmen en optrekken van het verkeer nabij de kruisingen,
zijwegen en in- en uitritten, waardoor deze zeer geluidreducerende wegdekken snel slijten.
Indien het wegdek vervangen wordt, is dit een zaak van de gemeente. Zij kunnen door middel
van een kosten/baten-analyse afwegen of dit een doelmatige investering is.

Geluidschermen – deze zijn in deze binnenstedelijke situatie, waar de gebouwen dicht op de
weg staan, geen optie. Daarbij zorgen de schermen voor de nieuwe zorgappartementen voor
problemen, in verband met de bereikbaarheid van dit gebouw.

Afstand tussen de weg en de nieuwe zorgappartementen vergroten – Het nieuwe zorgappar-
tementengebouw kan binnen het plangebied niet op een relevant ruimere afstand van de
weg gerealiseerd worden, waardoor voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde zoals
deze geldt voor gezoneerde wegen, zonder het plan drastisch te wijzigen (veel kleiner bouw-
vlak).

Uitwerking van het plan - Indien bij de uitwerking van het plan rekening gehouden wordt met
de geluidbelasting, door bijvoorbeeld aan de westgevel van het zorgappartementengebouw
geen zorgappartementen te realiseren, wordt voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wet
geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Een dergelijke maatregel is voor de
realisatie van het plan mogelijk niet gewenst.

5.2 Geluidbelasting en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke
geluidwering (GA;k) van de gevels worden bereikt. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet
hier rekening mee worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld voor de
karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsge-
bieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor:

· verblijfsgebieden: GA;k = [geluidbelasting Lden - 33 ], met een ondergrens van 20 dB;
· verblijfsruimten: GA;k = [geluidbelasting Lden - 35 ].

Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, alleen
rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van
een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g van de Wet
geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle geluid-
bronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende situatie
zou niet getoetst hoeven te worden aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Vanuit  een goed woon- en leefklimaat is  het aan te bevelen om uit  te gaan van de totale
geluidbelasting vanwege de relevante wegen (30 km/uur weg: Zegheweg). In figuur 4 en in
bijlage 4 is de geluidbelasting weergegeven, zonder aftrek volgens artikel 110g uit de Wet ge-
luidhinder. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting maximaal 57 dB bedraagt.
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Men heeft het voornemen om de bestaande bebouwing aan de Zegheweg 8 in Woudenberg
te slopen en 36 zorgappartementen te realiseren. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbou-
wing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan
de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het gemeentelijke geluid-
beleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied
voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

De nieuwe zorgappartementen liggen binnen de bebouwde kom, maar niet in de geluidzone
van een gezoneerde weg, zoals bedoeld volgens de Wet geluidhinder. Wel liggen de nieuwe
zorgappartementen aan de Zegheweg. Voor de Zegheweg geldt binnen de bebouwde kom
een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een ge-
luidzone langs deze weg, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van
deze weg toch onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe zorgappartementen vanwege het verkeer op de Zeg-
heweg (30 km/uur) een geluidbelasting zullen ondervinden van maximaal 52 dB. Dit is hoger
dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting
van 63 dB, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de
geluidbelasting ten gevolge van de Zegheweg aanvaardbaar is. Omdat 30 km/uur wegen
volgens de Wet geluidhinder niet gezoneerd zijn, kan voor de geluidbelasting van de Zeghe-
weg geen hogere waarde worden verleend.

In verband met een goede ruimtelijke ordening en een goed woonklimaat is het aan te beve-
len om bij de bepaling van de geluidwering van de gevels rekening te houden met de bijdrage
van deze 30  km/uur  weg.  Dit  kan door  bij  het  ontwerp van de nieuwe zorgappartementen
rekening te houden met de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Zegheweg.

De geluidbelasting vanwege de Zegheweg, zonder aftrek volgens artikel 110g uit de Wet ge-
luidhinder, bedraagt maximaal 57 dB.
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Figuur 1.1

Bouwplan aan de Zegheweg 8 in Woudenberg
Overzicht van het plangebied en de omgeving

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [TOTAALMODEL - 2030 - totaal] , Geomilieu V4.50
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Figuur 1.2
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Figuur 2.1

Bouwplan aan de Zegheweg 8 in Woudenberg
Overzicht van het geluidmodel
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Bouwplan aan de Zegheweg 8 in Woudenberg
Overzicht van het geluidmodel, ingevoerde rekenpungen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [TOTAALMODEL - 2030 - totaal] , Geomilieu V4.50
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Bouwplan aan de Zegheweg 8 in Woudenberg
Geluidbelastingen tgv Zegheweg (v=30 km/u), na aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh - Hw=1,5/4,5/7,5/10,5m+mv
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Bouwplan aan de Zegheweg 8 in Woudenberg
Geluidbelastingen tgv Zegheweg (v=30 km/u), zonder aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh - Hw=1,5/4,5/7,5/10,5m+mv
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SPA WNP ingenieurs Uitwerking verkeersgegevens 21800511
Bijlage 1

Weg Zegheweg
Jaar 2030
Mvt/etmaal 1092 mvt/weekdag

Verdeling:
Dag Avond Nacht

uur% 6,39% 3,30% 1,20%
Lv 96,80% 98,00% 95,70%
Mv 1,70% 0,90% 1,80%
Zv 1,50% 1,10% 2,50%
Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Maximaal toegestane rijsnelheid: 30 km/uur
Wegdektype: Dicht asfaltbeton

De rijsnelheden, wegdektypen en etmaalintensiteiten voor het jaar 2030 zijn verstrekt door de
gemeente Woudenberg. De gemeente beschikt niet over verkeersverdelingen. De verkeers-
verdelingen zijn bepaald met behulp van het programma VI-lucht&geluid zoals beschikbaar
gesteld via de website: www.infomil.nl. Dit programma is in opdracht van VROM ontwikkeld.
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SPA WNP ingenieurs 21800511
ingevoerde weg - Jaar 2030 Bijlage 2.1.a

Model: Jaar 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Hbron Helling Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

08 Zegheweg v=30 km/u 158507,49 454964,32 0,00 0,00 0,75 0 Referentiewegdek 1092,00 6,39 3,30 1,20 96,80 98,00 95,70
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SPA WNP ingenieurs 21800511
ingevoerde weg - Jaar 2030 Bijlage 2.1.b

Model: Jaar 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

08 1,70 0,90 1,80 1,50 1,10 2,50 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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SPA WNP ingenieurs 21800511
ingevoerde gebouwen    Bijlage 2.2

Model: Jaar 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm Refl. 63 Cp Zwevend

01 gebouw 158404,46 454657,35 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
02 gebouw 158479,80 454642,22 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
03 gebouw 158477,84 454611,36 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
04 gebouw 158496,27 454670,12 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
05 gebouw 158486,95 454610,80 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
06 gebouw 158453,41 454547,76 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
07 gebouw 158511,64 454537,67 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
08 gebouw 158501,24 454563,91 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
09 gebouw 158515,21 454562,20 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
10 gebouw 158436,95 454562,20 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
11 gebouw 158441,15 454568,10 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
12 gebouw 158440,68 454610,18 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
13 gebouw 158443,32 454690,00 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
14 gebouw 158440,84 454701,33 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
15 gebouw 158447,36 454723,54 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
16 gebouw 158425,46 454692,33 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
17 gebouw 158411,02 454711,11 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
18 gebouw 158414,59 454733,32 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
19 gebouw 158416,77 454747,29 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
20 gebouw 158430,12 454773,54 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
21 gebouw 158417,08 454759,10 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
22 gebouw 158427,02 454778,66 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
23 gebouw 158399,53 454712,82 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
24 gebouw 158429,66 454680,99 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
25 gebouw 158479,16 454901,40 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
26 gebouw 158476,44 454981,14 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
27 gebouw 158476,31 454972,43 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
28 gebouw 158453,78 454955,25 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
29 gebouw 158443,45 454979,40 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
30 gebouw 158462,99 454979,28 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
15 gebouw 158397,57 454914,29 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
16 gebouw 158391,51 454896,41 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
17 gebouw 158386,15 454877,56 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
18 gebouw 158380,65 454857,35 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
19 gebouw 158378,17 454784,03 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
20 gebouw 158374,18 454766,84 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
21 gebouw 158372,26 454752,95 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
22 gebouw 158369,09 454739,33 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
23 gebouw 158365,52 454725,16 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
24 gebouw 158361,53 454710,31 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
25 gebouw 158353,33 454682,47 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
26 gebouw 158353,73 454649,24 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
27 gebouw 158385,55 454666,76 0,00 5,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
28 gebouw 158515,31 454762,43 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
29 gebouw 158529,90 454744,65 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
30 gebouw 158440,30 454816,62 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
31 gebouw 158460,12 454813,42 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
32 gebouw 158480,43 454815,27 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
33 gebouw 158421,34 454817,61 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
34 gebouw 158485,73 454865,74 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
35 gebouw 158456,67 454869,07 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
36 gebouw 158435,01 454842,23 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
37 gebouw 158459,75 454840,63 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
38 gebouw 158479,45 454846,41 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
39 gebouw 158422,82 454872,76 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
40 gebouw 158421,34 454844,69 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
41 gebouw 158448,42 454894,92 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
42 gebouw 158425,90 454893,44 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
43 gebouw 158440,79 454898,98 0,00 2,50 Rechthoek 0,80 0 dB False
44 gebouw 158437,59 454867,47 0,00 2,50 Rechthoek 0,80 0 dB False
45 gebouw 158446,21 454853,55 0,00 2,50 Rechthoek 0,80 0 dB False
46 gebouw 158429,59 454855,28 0,00 2,50 Rechthoek 0,80 0 dB False
47 gebouw 158470,95 454791,26 0,00 2,50 Rechthoek 0,80 0 dB False
48 gebouw 158451,38 454795,82 0,00 2,50 Rechthoek 0,80 0 dB False
49 gebouw 158431,93 454800,62 0,00 2,50 Rechthoek 0,80 0 dB False
50 gebouw 158466,77 454902,55 0,00 2,50 Rechthoek 0,80 0 dB False
51 gebouw 158484,74 454840,26 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
52 gebouw 158444,85 454769,84 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
53 gebouw 158469,23 454776,86 0,00 6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
54 gebouw 158476,62 454774,15 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
55 gebouw 158453,96 454783,38 0,00 3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False

 158501,54 454774,60 0,00 12,00 Polygoon 0,80 0 dB False



21800511SPA WNP ingenieurs
Bijlage 2.3ingevoerde bodemgebieden

Model: Jaar 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

01 bodemgebied plangebied     158502,81     454803,10          1467,91 0,50
02 hard bodemgebied     158488,91     454755,50          1180,20 0,00
03 hard bodemgebied     158472,09     454691,26          2689,68 0,00
04 hard bodemgebied     158469,62     454620,49           601,47 0,00
05 bodemgebied     158497,13     454773,86           699,73 0,00

09 Zegheweg v=60 km/u -- 2,50m (L/R)     158510,67     454979,03          2356,73 0,00
10 hard bodemgebied     158505,68     454911,95          2882,91 0,00
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21800511SPA WNP ingenieurs
Bijlage 2.4ingevoerde rekenpunten

Model: Jaar 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

01 westgevel     158502,54     454781,64      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
02 westgevel     158504,43     454793,78      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
03 noordgevel     158510,57     454800,27      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
04 noordgevel     158523,76     454795,28      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
05 noordgevel     158538,92     454789,55      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja

06 noordgevel     158554,50     454783,65      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
07 oostgevel     158558,69     454771,42      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
08 zuidgevel     158548,01     454762,29      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
09 zuidgevel     158532,05     454768,14      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
10 zuidgevel     158514,79     454769,62      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja

11 zuidgevel     158503,77     454773,60      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
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21800511SPA WNP ingenieurs
Bijlage 3Geluidbelastingen tgv Zegheweg (v=30km/u), na aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 08_Zegheweg v=30km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A westgevel 1,50 50 47 44 52
01_B westgevel 4,50 50 46 43 51
01_C westgevel 7,50 48 45 41 50
01_D westgevel 10,50 47 44 40 49
02_A westgevel 1,50 50 47 44 52

02_B westgevel 4,50 50 46 43 51
02_C westgevel 7,50 48 45 41 50
02_D westgevel 10,50 47 44 40 49
03_A noordgevel 1,50 42 39 35 43
03_B noordgevel 4,50 42 39 35 44

03_C noordgevel 7,50 42 38 35 43
03_D noordgevel 10,50 41 38 34 43
04_A noordgevel 1,50 36 32 29 37
04_B noordgevel 4,50 37 34 30 39
04_C noordgevel 7,50 37 34 30 39

04_D noordgevel 10,50 37 34 30 39
05_A noordgevel 1,50 32 29 25 33
05_B noordgevel 4,50 34 30 27 35
05_C noordgevel 7,50 34 31 27 36
05_D noordgevel 10,50 34 31 27 36

06_A noordgevel 1,50 29 26 22 31
06_B noordgevel 4,50 31 28 24 32
06_C noordgevel 7,50 32 29 25 33
06_D noordgevel 10,50 32 29 25 34
07_A oostgevel 1,50 -1 -4 -8 1

07_B oostgevel 4,50 1 -2 -6 3
07_C oostgevel 7,50 0 -3 -6 2
07_D oostgevel 10,50 2 -1 -5 4
08_A zuidgevel 1,50 26 23 19 27
08_B zuidgevel 4,50 29 26 22 31

08_C zuidgevel 7,50 31 28 24 33
08_D zuidgevel 10,50 33 30 26 34
09_A zuidgevel 1,50 29 26 23 31
09_B zuidgevel 4,50 31 28 25 33
09_C zuidgevel 7,50 33 30 26 35

09_D zuidgevel 10,50 35 32 28 37
10_A zuidgevel 1,50 40 37 33 41
10_B zuidgevel 4,50 41 37 34 42
10_C zuidgevel 7,50 40 37 33 42
10_D zuidgevel 10,50 40 37 33 42

11_A zuidgevel 1,50 45 42 38 47
11_B zuidgevel 4,50 45 42 38 47
11_C zuidgevel 7,50 44 41 37 46
11_D zuidgevel 10,50 43 40 36 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4Geluidbelastingen tgv Zegheweg (v=30km/u), zonder aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 08_Zegheweg v=30km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A westgevel 1,50 55 52 49 57
01_B westgevel 4,50 55 51 48 56
01_C westgevel 7,50 53 50 46 55
01_D westgevel 10,50 52 49 45 54
02_A westgevel 1,50 55 52 49 57

02_B westgevel 4,50 55 51 48 56
02_C westgevel 7,50 53 50 46 55
02_D westgevel 10,50 52 49 45 54
03_A noordgevel 1,50 47 44 40 48
03_B noordgevel 4,50 47 44 40 49

03_C noordgevel 7,50 47 43 40 48
03_D noordgevel 10,50 46 43 39 48
04_A noordgevel 1,50 41 37 34 42
04_B noordgevel 4,50 42 39 35 44
04_C noordgevel 7,50 42 39 35 44

04_D noordgevel 10,50 42 39 35 44
05_A noordgevel 1,50 37 34 30 38
05_B noordgevel 4,50 39 35 32 40
05_C noordgevel 7,50 39 36 32 41
05_D noordgevel 10,50 39 36 32 41

06_A noordgevel 1,50 34 31 27 36
06_B noordgevel 4,50 36 33 29 37
06_C noordgevel 7,50 37 34 30 38
06_D noordgevel 10,50 37 34 30 39
07_A oostgevel 1,50 4 1 -3 6

07_B oostgevel 4,50 6 3 -1 8
07_C oostgevel 7,50 5 2 -1 7
07_D oostgevel 10,50 7 4 0 9
08_A zuidgevel 1,50 31 28 24 32
08_B zuidgevel 4,50 34 31 27 36

08_C zuidgevel 7,50 36 33 29 38
08_D zuidgevel 10,50 38 35 31 39
09_A zuidgevel 1,50 34 31 28 36
09_B zuidgevel 4,50 36 33 30 38
09_C zuidgevel 7,50 38 35 31 40

09_D zuidgevel 10,50 40 37 33 42
10_A zuidgevel 1,50 45 42 38 46
10_B zuidgevel 4,50 46 42 39 47
10_C zuidgevel 7,50 45 42 38 47
10_D zuidgevel 10,50 45 42 38 47

11_A zuidgevel 1,50 50 47 43 52
11_B zuidgevel 4,50 50 47 43 52
11_C zuidgevel 7,50 49 46 42 51
11_D zuidgevel 10,50 48 45 41 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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datum 6-2-2019
dossiercode    20190206-10-19809

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 de beslisboom voor het afkoppelen van verhard oppervlak van ons waterschap toe te passen. Deze beslisboom is te vinden
op onze website, -link-.

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
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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 
De aanleiding van het vooronderzoek zijn de voorgenomen grondwerkzaamheden in het kader 
van het masterplan voor woningbouwlocatie Hoevelaar in de gemeente Woudenberg (Utrecht). 
Het is niet bekend of er rekening gehouden dient te worden met het aantreffen van conventionele 
explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog in deze gebieden. Indien er CE aanwezig zijn in 
de bodem van de te onderzoeken gebieden, dan bestaat de mogelijkheid op een 
ongecontroleerde detonatie van een of meerdere CE. Op basis van de Arbo-wetgeving en de 
Openbare Orde en Veiligheid dienen alle risico’s voorafgaand aan de voorgenomen 
werkzaamheden in kaart te worden gebracht waarbij de risico’s zoveel mogelijk moeten worden 
ingeperkt. Aan de hand van dit vooronderzoek CE is bepaald of er sprake is van een risico op het 
aantreffen van CE alsmede waar er een risico is op het aantreffen hiervan.  
 
In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS een vooronderzoek uitgevoerd voor het 
onderzoeksgebied Hoevelaar Woudenberg in de gemeente Woudenberg (Utrecht) naar de 
aanwezigheid van CE uit de Tweede Wereldoorlog. 
 

1.2 DOEL VOORONDERZOEK 
Het doel van dit vooronderzoek CE is het vaststellen of er in de geraadpleegde bronnen indicaties 
zijn waaruit blijkt dat (delen van) het onderzoeksgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog 
betrokken is (zijn) geweest bij oorlogshandelingen waardoor er (mogelijk) CE op/in de 
(water)bodem zijn achtergebleven. Indien er indicaties zijn dat (delen van) de 
onderzoeksgebieden betrokken (zijn) is geweest bij oorlogshandelingen dan wordt het (de) 
verdachte gebied(en) horizontaal afgebakend en worden de volgende zaken vastgesteld: 
 

 Soort(en) aan te treffen CE; 

 Hoeveelheid aan te treffen CE; 

 Verschijningsvorm aan te treffen CE; 

 Maximale en minimale diepteligging CE. 

1.2.1 UITGANGSPUNT  
Het vooronderzoek is conform het WSCS-OCE uitgevoerd. In deze richtlijnen voor het 
uitvoeren van het vooronderzoek staan de verplichte bronnen die geraadpleegd dienen te 
worden alsmede de aanvullende bronnen. Naast de verplichte bronnen zijn ook 
aanvullende bronnen geraadpleegd. Op basis van uitgevoerde vooronderzoeken in het 
verleden is gebleken dat vaak relevante informatie aanwezig was in de aanvullende 
bronnen. Deze informatie had in een aantal gevallen invloed op de omvang van het 
verdachte gebied.  
 

Bron Raadplegen WSCS-OCE Geraadpleegd 

Verplicht Aanvullend 

Literatuur ✔  ✔ 

Gemeentelijk & Provinciaal archief ✔  ✔ 

Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH)  ✔ ✔ 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)  ✔ ✔ 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Wageningen Universiteit ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Kadaster ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives   ✔ ✔ 

The National Archives UK  ✔ ✔ 

Bundesarchiv-Militärarchiv  ✔ ✔ 

The National Archives and Records Administration USA  ✔ ✔ 

Getuigen  ✔ Niet beschikbaar 
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Tevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd die niet vermeld zijn in het WSCS-OCE, 
maar die wel relevante informatie kunnen bevatten over het onderzoeksgebied: 
 

 Semi-statisch Archief (SSA) Defensie te Rijswijk; 

 Nationaal Archief (NA) te Den Haag; 

1.2.2 WERKWIJZE VOORONDERZOEK 
Het vooronderzoek is conform de huidige richtlijnen (WSCS-OCE) uitgevoerd en bestaat 
uit twee delen, namelijk de inventarisatie en de beoordeling & evaluatie. In het eerste deel 
van het vooronderzoek, de inventarisatie, is alle relevante informatie verzameld uit de 
geraadpleegde bronnen. Op basis van de verzamelde informatie is vastgesteld of er 
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waarbij (mogelijk) CE zijn achtergebleven 
binnen de grenzen van de onderzoeksgebieden. 
 
In de geraadpleegde bronnen zijn indicaties gevonden waaruit blijkt dat (delen van) de 
onderzoeksgebieden getroffen is (zijn) door oorlogshandelingen. In het tweede deel van 
het vooronderzoek, de beoordeling & evaluatie1, is de verzamelde informatie beoordeeld 
en geëvalueerd. Op basis van de beoordeling en de evaluatie zijn de volgende zaken 
vastgesteld: 
 

 De soort(en) van de aan te treffen CE; 

 De hoeveelheid van de aan te treffen CE; 

 De verschijningsvorm van de aan te treffen CE; 

 De horizontale begrenzing van verdacht(e) gebied(en); 

 De minimale en maximale diepteligging van de aan te treffen CE. 
 
De resultaten van de inventarisatie en de beoordelingen en evaluatie zijn in dit rapport 
opgenomen met een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. 
 

1.3 SCOPE ONDERZOEKSGEBIED  
Dit vooronderzoek richt zich op het onderzoeksgebied Hoevelaar Woudenberg in de gemeente 
Woudenberg (Utrecht). In afbeelding 1 is in een kaart met blauwe lijnen het onderzoeksgebied 
weergegeven.  
 

1.4 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de geraadpleegde bronnen. In het derde hoofdstuk 
komen de resultaten van het bronnenonderzoek aan bod. Vervolgens worden de resultaten 
beoordeeld en geëvalueerd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusie en het advies 
beschreven. In de bijlagen van dit rapport zijn diverse stukken opgenomen, waaronder de 
geraadpleegde luchtfoto’s. 
 

                                            
1 In bijlage 1 zijn de richtlijnen van de WSCS-OCE voor de beoordeling en evaluatie weergegeven. 
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Afbeelding 1: onderzoeksgebied Hoevelaar Woudenberg. 
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2 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

2.1 VERANTWOORDING BRONNENMATERIAAL 
Om een zo goed en een zo compleet mogelijk vooronderzoek uit te voeren zijn diverse bronnen 
geraadpleegd. Als een bron een indicatie bevat waaruit blijkt dat het onderzoeksgebied getroffen 
is door een oorlogshandeling, dan dient deze indicatie in een mogelijke tweede en/of meerdere 
bronnen te worden bevestigd. Wanneer dit niet het geval is dan moet op basis van deze enkele 
bron een afweging worden gemaakt welke consequentie(s) dit heeft voor het onderzoeksgebied. 
In dit hoofdstuk komen de geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek aan bod. 
Per bron is aangegeven welke literatuur en/of archiefstukken/documenten zijn geraadpleegd, 
zodat voor de lezer de herleidbaarheid van indicaties (en contra-indicaties) van 
oorlogshandelingen duidelijk is. 
 

2.2 REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN 
Er zijn geen vooronderzoeken CE bekend die betrekking hebben op het onderzoeksgebied of de 
directe omgeving ervan. Wel is via de opdrachtgever de archeologische verwachtingskaart van 
de gemeente Woudenberg ontvangen. Hiervan is een uitsnede gemaakt, waarop het 
onderzoeksgebied is ingetekend. Hieruit blijkt dat er mogelijk ‘elementen’ van de Grebbelinie 
aanwezig waren in het onderzoeksgebied. Het is niet bekend waaruit deze elementen bestaan: 
dit staat niet in de legenda aangegeven. In afbeelding 2 is de uitsnede weergegeven. 
 

 
Afbeelding 2: uitsnede archeologische verwachtingskaart gemeente Woudenberg met het onderzoeksgebied. 
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2.3 LITERATUUR 
In het kader van dit vooronderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Naast de standaard 
boekwerken over de gevechtshandelingen in de Tweede Wereldoorlog op het land en in de lucht, 
zijn ook de regionale en streekgebonden publicaties bestudeerd. In onderstaande overzicht zijn 
de geraadpleegde publicaties weergegeven. 
 

 Amersfoort, H., Kamphuis. P.H., Mei 1940; De strijd op Nederlands grondgebied 
(Amsterdam 2012); 

 Bollen H, & Vroemen, P., Canadezen in Actie; Nederland najaar ’44 – voorjaar ’46 
(Warnsveld 1993); 

 Klep, Ch. & Schoenmaker, B. (reds.), Oorlog op de Flank; De Bevrijding van Nederland 
1944-1945 (’s-Gravenhage 1995); 

 Korthals Altes, A., Luchtgevaar; Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam 
1984); 

 Reichgelt, A.F.M., Woudenberg in de Tweede Wereldoorlog (Amersfoort 1999). 

 Woudenberg, H.M. van, Renswoude, Woudenberg, Scherpenzeel in de Tweede 
Wereldoorlog. Het leven in ’t hart van de Gelderse Vallei 1939-1945 (Renswoude, 
Woudenberg, Scherpenzeel 1995); 

 Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil… Kroniek van een luchtoorlog (2 dln; Den Haag 
1991-1993). 

 
Relevante informatie uit de bestudeerde literatuur is verwerkt in dit rapport (zie hoofdstuk 3). 
 

2.4 ARCHIEFONDERZOEK IN NEDERLAND  
Naast literatuurstudie is er archiefonderzoek in Nederland uitgevoerd. In het Streekarchief 
Eemland (SAE) in Amersfoort is het gemeentearchief van Woudenberg geraadpleegd en in het 
Utrechts Archief (UA) in Utrecht het provinciaal archief van de provincie Utrecht. Verder zijn ook 
stukken uit het Nationaal Archief (NA) in Den Haag geraadpleegd, uit het archief van het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam en van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag bestudeerd. Tevens is het archief van de 
Explosieven Opsporingsdienst van Defensie (EODD) en het Semi-statisch Archief (SSA) van 
Defensie bestudeerd. In de volgende sub-paragrafen worden deze archieven nader beschreven.  
 
Relevante informatie uit de geraadpleegde stukken zijn verwerkt in dit rapport (zie hoofdstuk 3). 

2.4.1 GEMEENTEARCHIEF 
Vanaf aanvang van de Tweede Wereldoorlog zijn de gemeentegrenzen van Woudenberg 
grotendeels gelijk gebleven. Het onderzoeksgebied lag in de gemeente Woudenberg. In 
dat gemeentearchief is dus gezocht naar stukken van de luchtbeschermingsdienst (LBD), 
rapporten betreffende schade die is ontstaan door oorlogshandelingen en naoorlogse 
ruimingen van explosieven.  De LBD hield het luchtruim boven de gemeente in de gaten 
en rapporteerde voorvallen zoals vliegtuigcrashes en bominslagen. Aan de hand van 
schademeldingen kunnen oorlogshandelingen worden achterhaald, terwijl de stukken over 
het ruimen van explosieven niet alleen een indicatie, maar ook een contra-indicatie kunnen 
zijn. De gemeentearchieven van Woudenberg bevinden zich in Streekarchief Eemland 
(SAE) in Amersfoort. 

 
Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

0500 Gemeente Woudenberg  1509-1943  

   932 1940 Stukken betreffende de 
ingebruikneming van percelen 
door het leger, 1940. 

  934 1940 Stukken betreffende de 
aanvrage tot steun bij herstel 
van beschadigde gebouwen 

  935 1940 Stukken betreffende de opgave 
van de geleden schade als 
gevolg van oorlogsgeweld, 
plundering en vernieling 
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  942 1940-1942 Stukken betreffende te nemen 
maatregelen bij bijzondere 
gebeurtenissen 

0505 Gemeentebestuur 
Woudenberg 

 1944-1975  

  48 1940-
1945, 1951 

Verslag van de 
gemeentesecretaris N.J.C. 
Cramer over de belangrijkste 
gebeurtenissen in Woudenberg 
in de periode 1940-1945, 1951. 

  621 1942-1945 Processen-verbaal van 
luchtaanvallen en gevonden 
explosieven en stukken 
betreffende 
Luchtbeschermingsdienst 
Woudenberg 

  624 1943-1948 Stukken betreffende het toezicht 
op het bezit van wapens en 
munitie 

  637 1944 Rapport uitgebracht aan de 
Commissaris der Provincie 
Utrecht door de burgemeester 
omtrent de situatie in 
Woudenberg 

  638 1945-1947 Verordening van de Chef Militair 
gezag betreffende de directe 
periode na de bevrijding, met 
een inventarisatie van de 
situatie in Woudenberg 

  642 1945 Minuut van een brief van de 
burgemeester aan de 
Ruestungs-Inspektion te Utrecht 
inzake glasschade aan het 
bejaardentehuis "Geerestein" 
veroorzaakt door het 
neerstorten van een V1, 1945 

  647 1940-1945, 
1945-1950, 
1958, 1962-
1963,  
1970-1975 

Stukken betreffende de melding 
en ruiming van achtergebleven 
wapens en explosieven uit de 
periode 1940-1945, 1945-1950, 
1958, 1962-1963, 1970-1975 

  826 1940 Taxatierapporten van schade 
aan gebouwen van particulieren, 
1940 

  827 1940-1947 Stukken betreffende 
uitgekeerde bedragen voor 
schade aan gebouwen en 
gevorderde voertuigen, 1940-
1947 

  830 1941-1946 Stukken betreffende de 
uitvoering van de 
schadeloosstelling door het Rijk 
aan de gemeente Woudenberg 
ten behoeve van de geleden 
oorlogsschade aan gebouwen 
en panden 

  831 1940-1945, 
1942-1956 

Stukken betreffende de geleden 
schade voor inwoners van 
Woudenberg in de periode 
1940-1945, 1942-1956.  
1942-1956 A-J 

  832 1940-1945, 
1942-1956 

Stukken betreffende de geleden 
schade voor inwoners van 
Woudenberg in de periode 
1940-1945, 1942-1951 
1942-1956 K-Z 

  841 1945-1956 Stukken betreffende de 
vaststelling van de schade aan 
gemeente-eigendommen ten 
gevolge van de oorlog, ten 
behoeve van de aanvraag van 
vergoedingen, 1945-1956 
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  843 1945-1956 Stukken betreffende de 
rijksgoedkeuringen voor herstel 
van oorlogsschade aan 
onroerende goederen, met o.a. 
bouwtekening van garage 
Honders, 1945-1956 

  844 1940-1945 / 
1945-1964 

Stukken betreffende herstel van 
schade aan bebouwing 
ontstaan in de periode 1940-
1945, 1945-1964 

  845 1947-1956 Stukken betreffende de 
toekenning van 
schadeloosstellingen door het 
Ministerie van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting aan 
oorlogsgetroffenen, 1947-1956 

  1001 1943-1944 Inlichtingenformulieren en 
andere stukken inzake de 
toestand van geëvacueerden in 
Woudenberg, afkomstig van het 
Evacuatiebureau Midden-Oost 
te Arnhem 

  1003 1945-1952 Stukken betreffende de 
vergoedingen van door 
geallieerde militairen 
veroorzaakte schade, 1945-
1952 

  1132  Stukken betreffende en 
krantenknipsels inzake 
historische aangelegenheden 
van Woudenberg: - Tweede 
Wereldoorlog  

2.4.2 PROVINCIAAL ARCHIEF UTRECHT 
In het provinciaal archief van het Utrechts Archief (UA) in Utrecht liggen de archieven 
opgeslagen van de provincie Utrecht. In deze archieven is gezocht naar stukken van het 
Militair Gezag (MG) van de provincie. Het MG werd direct na de bevrijding van de bezette 
gebieden ingesteld als tijdelijk bestuur dat moest zorgen voor de openbare orde en 
veiligheid. De stukken uit het archief van het MG gaan over het ruimen van mijnen en 
andere projectielen en schademeldingen uit de hele provincie. Daarnaast zijn 
archiefstukken van de bestuurlijke organen van de provincie Utrecht geraadpleegd waarin 
informatie is te vinden over bominslagen. De volgende stukken zijn ingezien: 

 
Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

1136 Militair gezag in de 
provincie Utrecht (1945-
1946) (1948) 

1 1945 Week- en veertiendaagse 
rapporten van de Militaire 
Commissarissen Utrecht-Oost 
en Utrecht-Centrum en van de 
Afdelings Militaire 
Commissaris Utrecht en 
Noord-Holland  

  6 1945 Verslagen van de 
werkzaamheden van de 
commissariaten, 
onderverdeeld naar de secties. 
Sectie IV 

  18 1945 Enquêteformulieren waarop 
statistische gegevens zijn 
ingevuld door de Utrechtse 
gemeentebesturen.  Sectie I: 
woningschade en -herstel 

  20 1945 Enquêteformulieren waarop 
statistische gegevens zijn 
ingevuld door de Utrechtse 
gemeentebesturen. Sectie IX: 
bruggen behalve 
spoorbruggen 

  23 1945 Enquêteformulieren waarop 
statistische gegevens zijn 
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ingevuld door de Utrechtse 
gemeentebesturen. Inundaties 

  205 1945 Ingekomen brieven van de 
Utrechtse gemeentebesturen, 
waarin opgegeven wordt waar 
en wanneer militaire 
vliegtuigen zijn neergestort en 
wat er met de bemanningen is 
gebeurd  

  207 1945 Correspondentie over het 
melden van de ligplaatsen van 
landmijnen en andere 
onontplofte projectielen 

  439 1945 Verslagen over de 
werkzaamheden van de 
verschillende secties 

1200 Provinciale Staten van 
Utrecht (1921-1954) 

  Geen relevante gegevens 
aangetroffen 

1201 
  

Gedeputeerde Staten van 
Utrecht (1920-1954) 

557 1939-1944 Stukken betreffende 
vergoeding door het Rijk van 
oorlogs-, defensie- en 
bezettingsschade aan 
provinciale wegen, 
waterwegen, bruggen en 
sluizen  

  558 1945-1950 Stukken betreffende 
vergoeding door het Rijk van 
oorlogs-, defensie- en 
bezettingsschade aan 
provinciale wegen, 
waterwegen, bruggen en 
sluizen 

  559 1952-1957 Stukken betreffende 
vergoeding door het Rijk van 
oorlogs-, defensie- en 
bezettingsschade aan 
provinciale wegen, 
waterwegen, bruggen en 
sluizen 

  2674 1940-1942. 
1946 

Opgaven van de defensie-, 
oorlogs- en bezettingsschade 
aan de werken van 
waterschappen in de provincie 

  5425 1940 Stukken betreffende het herstel 
van door oorlogshandelingen 
verwoeste bruggen en 
bijkomende werken van de 
provincie over het Valleikanaal 

  5426 1945-1949 Stukken betreffende het herstel 
van door oorlogshandelingen 
verwoeste bruggen en 
bijkomende werken van de 
provincie over het Valleikanaal 

  5427 1951-1953 Stukken betreffende het herstel 
van door oorlogshandelingen 
verwoeste bruggen en 
bijkomende werken van de 
provincie over het Valleikanaal 

1202 Commissaris van de 
Koningin in de Provincie 
Utrecht (1920-1954) 

235 1940 mei-juli Meldingen van burgemeesters 
in de provincie van in de 
gemeente plaatsgevonden 
luchtaanvallen en andere 
gebeurtenissen welke direct 
verband houden met de 
oorlogshandelingen  

  236 1940 aug.-
dec 

Meldingen van burgemeesters 
in de provincie van in de 
gemeente plaatsgevonden 
luchtaanvallen en andere 
gebeurtenissen welke direct 
verband houden met de 
oorlogshandelingen  
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  237 1941 Meldingen van burgemeesters 
in de provincie van in de 
gemeente plaatsgevonden 
luchtaanvallen en andere 
gebeurtenissen welke direct 
verband houden met de 
oorlogshandelingen  

  253 1933-1943 Organisatie en functioneren 
van de 
luchtbeschermingsdiensten in 
de afzonderlijke gemeenten 

  572 1940 Opgaven van burgemeesters 
in de provincie van eventuele 
schade door brand of 
anderszins aan de 
bevolkingsregisters in de 
gemeente,  

  605 1945, 1945 Overzicht per gemeente van 
geleden oorlogsschade op 10 
mei 1945 en van de stand van 
zaken van het herstel van deze 
schade per 1 november  

  640 1942-1943 Meldingen van burgemeesters 
in de provincie van in de 
gemeente plaatsgevonden 
luchtaanvallen en andere 
gebeurtenissen welke direct 
verband houden met de 
oorlogshandelingen  

  643 1940-1946 Organisatie en functioneren 
van de luchtbescherming in de 
provincie  

2.4.3 NATIONAAL ARCHIEF (NA) DEN HAAG 
In het NA zijn stukken en kaarten bewaard gebleven betreffende bunkers en 
verdedigingswerken op verschillende plaatsen in Nederland. In de onderstaande tabel 
staan de geraadpleegde stukken weergegeven: 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

2.13.167 Bunkerarchief 272-284 1951 Blokkaarten van werken 

285-296  Overzichtskaarten 

1112-1119 1945 Nederlandse stafkaarten met 
aantekeningen van stellingen 
en complexen, schaal 1:25000 

2.04.53.15 Inspectie Bescherming 
Bevolking tegen 
Luchtaanvallen (1937-
1946) 

42 1940-1941 Commissaris der Koningin in 
de provincie Utrecht 

74 1940-1941 Meldingen en processen -
verbaal ontvangen van 
gemeenten over geallieerde 
luchtactiviteiten. Utrecht 

2.13.25 Militair Gezag (1943-1947)   Geen relevante gegevens  

2.4.4 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE AMSTERDAM (NIOD) 
In het NIOD zijn de archieven van verschillende instanties geraadpleegd die (mogelijk) 
betrekking hebben op oorlogshandelingen. In de onderstaande tabel zijn de bestudeerde 
stukken weergegeven: 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

077 Generalkommissariat für 
das Sicherheitswesen 
(Höhere SS- und 
Polizeiführer Nord-West) 
(1938)(1940-1945) 

1328 1940-1941 Dagberichten van de 
Befehlshaber der 
Ordnungspolizei Den Haag 
betreffende vijandelijke 
luchtaanvallen 

190a Groep Albrecht 17-34 1945 Enige verslagen, alsmede 
medewerkers van de groep 
Albrecht afkomstig uit de 
volgende sectoren: het Noorden, 
Overijssel, de Achterhoek, en 
Twente, D. A. A. (=Deventer, 
Arnhem, Apeldoorn), de Veluwe 
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en Gelderland, Alblasserwaard 
en de Betuwe, Utrecht, 
Amersfoort, Amsterdam, 
Woerden, Zuid-Holland, Zeeland, 
Zuid-Nederland 

216k Departement van Justitie 
(1935)(1940-1945)(1950) 

82c-84b  Processen-verbaal van de 
plaatselijke 
luchtbeschermingsdiensten, 
politie en Marechaussee met 
betrekking tot vijandelijke 
vliegtuigen, bomaanvallen en 
ontploffingen in verschillende 
gemeente 

2.4.5 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE DEN HAAG (NIMH) 
Het NIMH beheert collecties over de geschiedenis en de archieven van de Nederlandse 
krijgsmacht. Er zijn aanwijzingen aangetroffen dat er in de meidagen is gevochten in de 
nabijheid van het onderzoeksgebied. Er zijn tevens aanwijzingen dat er Duitse 
verdedigingswerken aanwezig waren in het onderzoeksgebied. In onderstaande tabel zijn 
de geraadpleegde collecties weergegeven. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

420 Burgemeestersverklaringen 
’40-‘45 

46  Waalre t/m Wijngaarden 
 

409 Gevechtsverslagen en -
rapporten mei 1940 

505001 10 mei 
1940-14 
mei 1940 

Verslag van de commandant van 
het 15e regiment infanterie 
luitenant-kolonel L.A.C. de Bock 

  505002  Gevechtsberichten van de 
commandant van het 15e 
regiment infanterie luitenant-
kolonel L.A.C. de Bock 

  505003  Verslag van hulpaalmoezenier 
majoor C.J. de Greeve 

  505004  Verslag van de 2e sectie van de 
15e compagnie mortieren van 8 
door 1e luitenant A. de Vries 

  505005  Verslag van de commandant van 
de 15e compagnie 
pantserafweergeschut 1e 
luitenant P.W. van Toer 

  505019  Verslag van de commandant van 
het IIIe bataljon van het 15e 
regiment infanterie majoor P.E. 
Gramberg 

  505022  Gevechtsberichten van de 
commandant van de 1e 
compagnie van het IIIe bataljon 
van het 15e regiment infanterie 
kapitein D. Schipper 

  505023  Verslag van de commandant van 
de 2e compagnie van het IIIe 
bataljon van het 15e regiment 
infanterie kapitein P.A. Treytel 

  505023  Verslag van de 2e compagnie 
van het IIIe bataljon van het 15e 
regiment infanterie over de 
meidagen 1940 door vaandrig 
Van Riet. Inclusief een tekening 
van de stelling in Woudenberg 

  505024  Verslag van de commandant van 
de 3e compagnie van het IIIe 
bataljon van het 15e regiment 
infanterie kapitein J.A.N.J. de 
Richemont 

  505025  Verslag van de 3e compagnie 
van het IIIe bataljon van het 15e 
regiment infanterie door 2e 
luitenant A.C.J.M. Ploegmakers 

575 Bureau Inlichtingen/Duitse 
verdedigingswerken 

327 20-02-
1945 

Slagorde en legering Duitse 
troepen in Woudenberg, 
bijgevoegd situatietekening 
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407 Verdedigingswerken  268  Woudenberg 

2.4.6 SEMI-STATISCH ARCHIEF (SSA)  
Het Semi-statisch Archief (SSA) te Rijswijk beheert het archief van Defensie. In dit archief 
zijn onder ander de ruimrapporten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) 
opgeslagen. Deze ruimrapporten, ook wel Meldings-opdracht en Ruimrapport (MORA) 
genaamd, zijn gerangschikt per gemeente en worden sinds 1971 systematisch 
bijgehouden. Voor het onderzoeksgebied waren er geen relevante MORA’s. 

 
Tevens bevinden zich in het SSA ook enkele dossiers van de Mijn- en Munitie 
Opruimingsdienst (MMOD). De MMOD, was een voorloper van de huidige EODD en werd 
vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In het SSA bevinden zich talloze overzichten 
van geruimde munitie alsmede ruimrapporten van mijnenvelden in de Nederlandse 
gemeente. In de onderstaande tabel zijn de geraadpleegde stukken weergegeven. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

Geen Archief MMOD 53  V t/m W 

54  W 

55  W t/m Z 

 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er mijnenvelden hebben gelegen in of nabij het 
onderzoeksgebied. 

2.4.7 STUDIEGROEP LUCHTOORLOG 1939-1945 (SGLO) 
De SGLO heeft in de loop der jaren een lijst samengesteld van alle vliegtuigcrashes in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Op basis van de raadpleging van 
de digitale lijst op www.sglo.nl is vastgesteld dat er enkele vliegtuigcrashes hebben 
plaatsgevonden binnen de grenzen van het onderzoeksgebied en/of in de directe 
omgeving hiervan.  

2.4.8 STICHTING OUD WOUDENBERG 
Stichting Oud Woudenberg richt zich op het verzamelen en verspreiden van kennis over 
het verleden van Woudenberg. Als zodanig biedt ze veel informatie van secundaire aard, 
bijvoorbeeld over de Duitse bunker R703 Pothbrug net buiten het oude station. Zie 
www.oudwoudenberg.nl  

 

2.5 ARCHIEFONDERZOEK IN HET BUITENLAND 
Een aantal buitenlandse archieven bevat mogelijk relevante informatie voor dit vooronderzoek. 
Het projectteam beschikt over een uitgebreide database met gegevens uit The National Archives 
UK (TNA UK) te Londen, Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg en The National Archives 
and Records Administration (NARA) te Washington. In de volgende sub-paragrafen zal nader 
worden ingegaan op deze archieven. 

2.5.1 THE NATIONAL ARCHIVES UK TE LONDEN (TNA UK) 
In TNA UK zijn onder ander interpretation reports en de daily logs (dagboeken) van 
verschillende eenheden van de Britse strijdkrachten gearchiveerd. Er zijn enkele relevante 
gegevens aangetroffen in de gegevens uit TNA UK in het kader van dit vooronderzoek. 
 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 

AIR 37 715 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Sep – Oct 

AIR 37 716 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Nov – Dec 

AIR 37 717 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Jan – Feb  

AIR 37 718 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Mar – May  

2.5.2 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION TE WASHINGTON (NARA) 
Net als in TNA UK zijn in NARA te Washington onder ander interpretation reports en de 
daily logs (dagboeken) van verschillende eenheden van Amerikaanse strijdkrachten 
gearchiveerd. Er zijn geen relevante documenten voor het onderzoeksgebied aangetroffen 
in NARA. 
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2.5.3 BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV TE FREIBURG (BAMA) 
In het BaMa zijn o.a. archiefstukken van de Führungsstab van de Luftwaffe opgeslagen. In 
deze archiefstukken zijn alle melding van neergekomen vliegtuigbommen en toestellen in 
het bezette Europa beschreven van mei 1940 tot en met medio 1941. In het BaMa zijn 
geen relevante gegevens aangetroffen. 
 

2.6 LUCHTFOTO-ONDERZOEK 
Een essentieel onderdeel van het vooronderzoek is de analyse van luchtfoto’s. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn, met name door geallieerde luchtstrijdkrachten, veel luchtfoto’s 
genomen van onder andere bezet Nederland. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog stond 
de (geallieerde) luchtfotografie nog in de kinderschoenen, maar tegen het einde was het 
uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de oorlogsvoering. Luchtfoto’s werden niet alleen 
gebruikt om schade van een bombardement (damage assessment) vast te stellen, maar ook hele 
militaire campagnes werden op basis van luchtfoto’s gepland. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is een flink aantal (geallieerde) luchtfoto’s vernietigd, maar het 
merendeel werd overgedragen aan archieven en andere publieke instellingen. In Nederland zijn 
er twee organisaties die beschikken over een collectie geallieerde luchtfoto’s, namelijk 
Wageningen Universiteit en het Kadaster te Zwolle. In het buitenland beheren The Aerial 
Reconnaissance Archives (TARA) te Edinburgh en The National Archives and Records 
Administration (NARA) te Washington de belangrijkste luchtfotocollecties van de Tweede 
Wereldoorlog.  
 
Voor dit onderzoek zijn relevante luchtfoto’s (beste kwaliteit) uit de collecties Wageningen 
Universiteit (WAG) besteld.  
 
De keuze van de luchtfoto’s is gebaseerd op de bombardementen en vliegtuigaanvallen die 
plaatsvonden in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog.  
 
In onderstaande tabel zijn de bestelde en geraadpleegde luchtfoto’s weergegeven. 
 

Col. Nr. Datum Sortie Ref. Foto nrs. Kwaliteit Bijzonderheden 

WAG(502) 12-05-1945 16/2171 2055 B  

WAG(244) 08-04-1945 244-08 4015   

WAG (023) 23-03-1945 R4/2103 3083 A  

WAG(071) 14-01-1945 071-01 4117   

 
In de bijlagen is de luchtfoto-dekking per datum weergegeven. 
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3 RESULTATEN INVENTARISATIE 

3.1 INLEIDING 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het historisch onderzoek. Tijdens de raadpleging van 
de bronnen is de aandacht gericht op de gebeurtenissen die in de nabije omgeving van het 
onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden en die (mogelijk) van invloed zijn op de aanwezigheid 
van CE binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. Aan de hand van de bronnen is een 
chronologisch overzicht geconstrueerd van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen 
en in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Met voetnoten wordt telkens verwezen naar de 
geraadpleegde bron(nen).  
 
Achter enkele gebeurtenissen staat een (dikgedrukte) codering, die is opgebouwd uit de volgende 
onderdelen: 
 

 Afkorting RAP: rapport; 

 Datum: jj/mm/dd; 

 Volgletter: A, B, C, etc. 
 
Deze coderingen staan tevens op de inventarisatiekaarten en vormen de verbinding tussen de 
gebeurtenissen zoals die in de onderstaande tekst zijn beschreven en de tekeningen in de 
kaarten. 
 

3.2 MOBILISATIEPERIODE 
In de periode september 1939 – april 1940 werden de Nederlandse strijdkrachten gemobiliseerd. 
Aanleiding was de Duitse inval in Polen in september 1939 en de daaropvolgende 
oorlogsverklaring van de Frankrijk en Groot-Brittannië aan de Duitse regering. In deze periode 
werden de verschillende onderdelen van Nederlandse strijdkracht onder de wapenen geroepen 
en werd een begin gemaakt met het aanleggen van verdedigingslinies, 
voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van inundaties, mijnenvelden en versperringen.  
 
1939-1940  
Op ongeveer 750 meter ten oosten van het onderzoeksgebied werd de Grebbelinie aangelegd. 
Langs de spoorlijn Amersfoort-Kesteren en de Luntersche Beek was de frontlijn ingericht. Deze 
linie bestond over het algemeen uit betonnen kazematten, gietstalen koepelkazematten, andere 
wapenopstellingen en loopgraven. Achter deze frontlijn lag de stoplijn, die een eventuele 
doorbraak moest opvangen.2 De frontlijn lag op enkele honderden meters ten oosten van het 
onderzoeksgebied. De stoplijn lag er gedeeltelijk in. Het is niet bekend waaruit de stoplijn van de 
Grebbelinie was opgebouwd. 3 
 

3.3 MEIDAGEN 1940 
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse eenheden Nederland binnen. Vanuit het 
grensgebied vielen Duitse grondstrijdkrachten Nederland binnen, terwijl Duitse 
parachutisteneenheden in West-Nederland landden. Bij Kornwerderzand en bij de Grebbelinie 
werden de Duitse grondstrijdkrachten gestopt en Nederlandse eenheden vochten dapper tegen 
de Duitse parachutisteneenheden in het westen van Nederland. Na het bombardement op 
Rotterdam door Duitse luchtmachteenheden besloot het Nederlandse opperbevel te capituleren. 
Alleen in Zeeland werd nog doorgevochten door Nederlandse en Franse eenheden. 
 

  

                                            
2 Amersfoort en Kamphuis (2012), 264. 
3 Amersfoort en Kamphuis (2012), 306. 
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13 mei 1940 
Het onderzoeksgebied lag op de grens van het IV Legerkorps en het II Legerkorps.4 In/bij het 
onderzoeksgebied lagen het 21e en 15e regiment infanterie gelegerd. Een Duitse aanval van het 
366e en 412e regimenten infanterie op Grebbelinie ter hoogte van Woudenberg mislukte door de 
stevige Nederlandse weerstand. Na de doorbraak van de Grebbelinie bij Rhenen trok het 
Nederlandse Veldleger zich terug naar de Vesting Holland.5 Er zijn geen aanwijzingen 
aangetroffen dat er in het onderzoeksgebied grondgevechten hebben plaatsgevonden. 

 

3.4 DUITSE BEZETTINGSJAREN 
Direct na de Duitse inval werd Nederland met enige regelmaat getroffen door (kleinschalige) 
geallieerde bombardementen. Deze bombardementen waren met name gericht op vliegvelden, 
havens, infra en industriegebieden. Vanaf 1943, terwijl de geallieerde luchtmachten steeds 
sterker werden, vonden in toenemende mate grotere en zwaardere bombardementen plaats. 

 
20 december 1940 
Omstreeks 3.15u ontploften 3 bommen in een weiland langs de spoorlijn, op 500m afstand van 
station Woudenberg-Scherpenzeel in de richting van Amersfoort. Gemeld werd glasschade aan 
enkele huizen. Het aantal vliegtuigen was niet bekend.6 Later werd in een bos nog een niet-
ontplofte bom gevonden.7 
 
28 juni 1942 
Om 1.59u werd een Engelse Wellington bommenwerper van het 150 Squadron neergeschoten. 
Het toestel stortte neer op een onbekende locatie in Woudenberg – de bemanning kwam om en 
het toestel werd niet gelokaliseerd.8 

 
8/9 maart 1944 
Rond 17.00u werd een Spitfire jachtvliegtuig van het 332 Squadron neergehaald. Het toestel 
stortte neer nabij de Maarsbergseweg, en brandde helemaal uit.9 

 

3.5 BEVRIJDINGSJAAR 1944-1945 
Het bevrijdingsjaar voor Nederland startte vanaf september 1944. Geallieerde grondtroepen 
staken vanuit België de Nederlands grens over in Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Brabant. 
Halverwege september 1944 vond Operation Market Garden plaats. Dit ambitieuze plan van de 
geallieerde bevelhebber Montgomery moest ervoor zorgen dat de bruggen tussen Eindhoven en 
Arnhem door luchtlandingstroepen bezet zouden worden om vervolgens door geallieerde 
grondtroepen te worden ‘bevrijd’. Als dit plan zou slagen dan zouden geallieerde eenheden voor 
kerst 1944 Berlijn al hebben veroverd. Operation Market Garden werd een fiasco en Noord-
Brabant, Zeeland en Gelderland werden frontgebied waar zware (grond)gevechten plaatsvonden 
in combinatie met artilleriebeschietingen en bombardementen. 
 
15 september 1944 
Britse vliegtuigen beschoten twee Duitse legervoertuigen op de Stationsweg. Twee dorpelingen 
kwamen hierbij om.10 [RAP_440915A] 

 
4 november 1944 
Britse Typhoon jachtbommenwerpers van het 175 Squadron 121 Wing voerden een aanval uit 
op het station van Amersfoort. Tijdens de vlucht werden dertig wagons waargenomen op positie 
qE.4489 die niet meer in gebruik leken te zijn.11 

                                            
4 Amersfoort en Kamphuis (2012), 306. 
5 Amersfoort en Kamphuis (2012), 306-310. 
6 NA, Toegangsnr. 2.04.53.15, Inv. nr. 74.  
7 Ibidem.  
8 Studiegroep Luchtoorlog, T1656. Zie ook: H.M. Woudenberg, Renswoude, Woudenberg, Scherpenzeel in de Tweede 
Wereldoorlog. Het leven in ’t hart van de Gelderse Vallei 1939-1945 (Renswoude etc. 1995) 94. 
9 Studiegroep Luchtoorlog, T3515. Woudenberg, Renswoude, 95, geeft aan dat de crash op 9 maart plaatsvond en een 
‘Amerikaans jachtvliegtuig’ betrof. 
10 Woudenberg, Renswoude, 92. 
11 TNA UK AIR 37/716. 
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6 november 1944 
Acht Britse Typhoon jachtbommenwerpers van het 266 Squadron 146 Wing beschoten een 
spoorlijn op positie qE.432895 met raketten en boordgeschut. Alle raketten vielen in het 
doelgebied. Er werden verschillende branden gezien, maar er werden door het slechte weer geen 
resultaten waargenomen.12 [RAP_441106A] 

 
7 november 1944 
Twaalf Britse Spitfire jachtvliegtuigen van het 127 Squadron 132 Wing bombardeerden de 
spoorlijn op positie qE.4488 met twaalf 500 lbs brisantbommen. Er waren drie treffers en drie 
near misses.13 

 
21 december 1944 
Vier Britse Typhoon jachtbommenwerpers van het 193 Squadron 146 Wing bombardeerden een 
trein met twintig wagons met acht 500 lbs brisantbommen. Er waren drie voltreffers op het spoor 
tussen positie qE.4391 en qE.4490. Het spoor werd doorsneden.14 

 
5-6 december 1944 
Rond 0.30u vonden er bominslagen plaats tussen de Roomboterfabriek en Landaasweg 1. Er 
vielen twee slachtoffers, waarvan een met dodelijke afloop. ‘Ernstige schade’ aan gebouwen van 
de fabriek werd gerapporteerd: muren beschadigd, ruiten en deuren verwoest. Huizen in de buurt 
leden glasschade.15  [RAP_441205A] 

 
8 december 1944 
Om 09.45u werd een RAF Hawker Typhoon van het 198 Squadron door FLAK neergeschoten. 
Het toestel stortte neer op een onbekende locatie nabij Woudenberg en Scherpenzeel.16  

 
24 december 1944 
Een Hawker Typhoon van het 263 Squadron stortte neer aan de Stationsweg, nabij de Zegheweg. 
Oorzaken van de crash lijken betwist (na beschieting door FLAK op de Stationsweg; geraakt door 
ander toestel, of zelfs beschoten door een andere Typhoon). Het toestel ontplofte in de lucht en 
wrakstukken lagen verspreid over ‘grote afstand’. Een munitiekist viel op ‘Sonnevacck’, 
Stationsweg 151.17 [RAP_441224A]  

 
25 december 1944 
Britse Typhoon jachtbommenwerpers van het 609 Squadron 143 Wing vuurden achtentwintig 
raketten af op meer dan twintig wagons op de spoorlijn op positie qE.4390. Er waren vier treffers. 
De wagons werden ook beschoten met boordwapens. 18 

 
28 maart 1945 
V.1-raket kwam neer op een onbekende locatie net boven Woudenberg. Bejaardencentrum 
“Geerestein” ondervond glasschade.19    

 
12 april 1945 
Britse Spitfire jachtvliegtuigen van het 340 en 341 Squadron 145 Wing vlogen in de Zuider Zee 
area en zagen Duitse gemotoriseerde voertuigen op positie qE.4191 die werden beschoten met 
boordwapens. Twee voertuigen werden vernietigd en vijf werden beschadigd.20 
 

  

                                            
12 TNA UK AIR 37/716. 
13 TNA UK AIR 37/716. 
14 TNA UK AIR 37/716. 
15 SAE, Toegangsnr. 0505, Inv. nr. 621.  
16 Studiegroep Luchtoorlog, T4791.  
17 Woudenberg, Renswoude, 96. Studiegroep Luchtoorlog, T4835. 
18 TNA UK AIR 37/716. 
19 www.vergeltungswaffen.nl V1575, geraadpleegd op 7-2-17. 
20 TNA UK AIR 37/718. 
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15 april 1945 
Na de geallieerde oversteek van de Rijn bij Westervoort begon de opmars richting West- en 
Noord-Nederland. Het I Canadian Corps mocht van Eisenhower niet verder oprukken dan de 
Grebbelinie, die door de Duitse legerleiding was omgedoopt tot Pantherstellung en die sinds 
september enigermate was versterkt, maar dan wel met het oog op een aanval vanuit het westen. 
Deze stelling, grofweg tussen Bunschoten en Rhenen, bestond uit een aantal zware bunkers, 
stellingen en loopgravenstelsels.21 

 

3.6 NAOORLOGSE PERIODE – HEDEN  
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd aangevangen met het opruimen van CE. Van 1971 – 
heden houdt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zich bezig met het ruimen van 
CE in Nederland en worden de munitievondsten systematisch (per gemeente) bijgehouden. Over 
de periode mei 1945 tot en met 1970 is niet of nauwelijks informatie bekend over het aantreffen 
en ruimen van CE.  

 
14 juni 1945 
Op deze datum is melding gemaakt van een kanon + 30 granaten, plus een blindganger, op het 
stationsemplacement van Woudenberg.22 [RAP_450614A] 

 
24 augustus 1945 
Melding van landmijnen in de Woudenbergse Grift, nabij de spoorlijn Arnhem-Utrecht.23 

 
15 maart 1946 
Melding van een voorwerp ‘met waarschijnlijk explosieve stof’ nabij de Pothbrug.24 

 
4 september 1950 
Melding van 3 granaten op de boerderij aan Rumelaarseweg 7.25 

 
16 oktober 1950 
Melding van een granaat bij ‘ter Maaten aan de Zegheweg’ (exacte locatie onbekend).26 

 
4 februari 1985 
Melding van de vondst van 1 brisantgranaat van 2 cm met schokbuis (verschoten) aan 
Stationsweg 239.27 

 
10 januari 1991 
Melding van de vondst van 1 brisantgranaat van 2 cm met schokbuis (verschoten) aan 
Stationsweg 239.28 

 
6 april 1998 
Melding van de vondst van 1 brisantgranaat van 20 mm (verschoten) aan Stationsweg 239.29  

 

3.7 LUCHTFOTO-ANALYSE 
De geraadpleegde luchtfoto’s zijn gegeorefereerd in GIS en geanalyseerd op sporen van 
oorlogshandelingen zoals onder andere kraters, loopgraven, mangaten, bunkers, 
verdedigingswerken, (geschut)stellingen, tankgrachten en mijnenvelden.  
 

                                            
21 Klep en Schoenmaker (1995), 296. 
22 Archief Mijn- en Munitie Opsporings Dienst (MMOD) 1945-1947 Inv. nr. 53-55. Zie ook: UA, Toegangsnr. 1136, Inv. Nr. 207 en 
SAE, Toegangsnr. 0505, Inv. nr. 647. 
23 UA, Toegangsnr. 1136, Inv. nr. 207.  
24 SAE, Toegangsnr. 0505, Inv. nr. 647. 
25 SAE, Toegangsnr. 0505, Inv. nr. 647. 
26 Ibidem. 
27 Archief EOD MORA nr. 19850171. 
28 Archief EOD MORA nr. 19910062. 
29 Archief EOD MORA nr. 19980650. 
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Op de geraadpleegde luchtfoto is een versperring te zien die dwars door het onderzoeksgebied 
heen loopt. Deze versperring is ook opgetekend op een kaart die geraadpleegd is in het NIMH30. 
Deze versperring maakte deel uit van de Duitse Pantherstellung.  
 
In afbeelding 3 is een uitsnede ingevoegd van een geallieerde luchtfoto van 14 januari 1945 
waarop de versperring duidelijk zichtbaar is. De versperring ligt in het onderzoeksgebied. 
 

 
Afbeelding 3: uitsnede luchtfoto 14 januari 1945 met daarop de versperring.  

 
 

3.8 INVENTARISATIEKAART 
Alle relevante gegevens met een geografisch component uit de geraadpleegde bronnen zijn 
ingetekend op inventarisatiekaarten in GIS waarin ook de resultaten van de geanalyseerde (en 
gegeorefereerde) luchtfoto’s zijn verwerkt. Het gaat om de volgende gegevens: 
 

 De versperring die onderdeel uitmaakte van de Duitse Pantherstellung (afbeelding 3); 

 De luchtaanval op de Stationsweg van 15 september 1944 [RAP_440915A] 

 Brits bombardement van 6 november 1944 [RAP_441106A] 

 Bominslagen rond de oude Roomboterfabriek van 5-6 december [RAP_441205A] 

 De vliegtuigcrash van 24 december 1944 [RAP_441224A] 

 Een naoorlogse CE-vondsten [RAP_450614A]. 
 

De ‘elementen’ van de Grebbelinie zoals die zijn ingetekend op de archeologische 
verwachtingskaart van de gemeente Woudenberg zijn niet weergegeven op de 
inventarisatiekaart. Het is niet bekend waaruit deze elementen bestaan. Bovendien zijn er geen 
aanwijzingen dat door deze elementen CE in de bodem zijn achtergebleven.  

 
In afbeelding 4 is de inventarisatiekaart weergegeven waarop deze gegevens zijn ingetekend. 

 

                                            
30 NIMH col. nr. 575 inv. nr. 244. 
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Afbeelding 4: inventarisatiekaart Hoevelaar Woudenberg.  

 

3.9 LEEMTEN IN KENNIS 
Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn nog enkele leemten in kennis. Deze leemten in 
kennis zijn: 
 

 Het is onbekend of er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 
het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

 Het is onbekend of er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 
het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

 Niet van alle in de geraadpleegde bronnen gebeurtenissen kon op basis van de 
beschikbare gegeven een exacte plaatsbepaling worden vastgesteld; 

 Op basis van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Woudenberg is 
vastgesteld dat er mogelijk elementen van de Grebbelinie in het onderzoeksgebied 
aanwezig zijn. Het is niet bekend waaruit deze elementen bestonden.  
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4 ANALYSE GEGEVENS 

4.1 INDICATIES  
Uit de geraadpleegde bronnen blijken geen indicaties die erop wijzen dat bij onderzoeksgebied 
Hoevelaar Woudenberg, in de gemeente Woudenberg (Utrecht) oorlogshandelingen hebben 
plaatsgevonden waardoor CE in de bodem kunnen zijn achtergebleven. 

Op ongeveer 750 meter ten oosten van het onderzoeksgebied werd de Grebbelinie 
ingericht. Langs de spoorlijn Amersfoort-Kesteren en de Luntersche Beek was de frontlijn 
ingericht. Deze linie bestond over het algemeen uit betonnen kazematten, gietstalen 
koepelkazematten, andere wapenopstellingen en loopgraven. Achter deze frontlijn lag de stoplijn, 
die een eventuele doorbraak moest opvangen.31 De frontlijn lag op enkele honderden meters ten 
oosten van het onderzoeksgebied. De stoplijn lag er gedeeltelijk in.32 Er zijn geen aanwijzingen 
aangetroffen in de geraadpleegde bronnen dat er gevechten hebben plaatsgevonden in/bij het 
onderzoeksgebied waardoor CE in de bodem van het onderzoeksgebied zijn achtergebleven. 

Na de geallieerde oversteek van de Rijn bij Westervoort begon de opmars richting West- 
en Noord-Nederland. Het I Canadian Corps mocht van Eisenhower niet verder oprukken dan de 
Grebbelinie, die door de Duitse legerleiding was omgedoopt tot Pantherstellung en die sinds 
september enigermate was versterkt, maar dan wel met het oog op een aanval vanuit het 
westen.33 Op de geraadpleegde luchtfoto’s en in de geraadpleegde archieven zijn sporen van 
deze stelling waargenomen (zie afbeelding 3). Buiten het onderzoeksgebied, bij de Pothbrug, lag 
de Duitse R073 bunker, die eveneens onderdeel uitmaakte van deze verdedigingslinie. Er zijn 
geen aanwijzingen aan getroffen in de geraadpleegde bronnen dat er gevechten hebben 
plaatsgevonden in/bij het onderzoeksgebied waardoor CE in de bodem van het 
onderzoeksgebied zijn achtergebleven. 

 

 
Afbeelding 5: verdachte gebieden Hoevelaar Woudenberg. 

                                            
31 Amersfoort en Kamphuis (2012), 264. 
32 Amersfoort en Kamphuis (2012), 306. 
33 Klep en Schoenmaker (1995), 296. 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES 

5.1 CONCLUSIE 
Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties is 
vastgesteld dat er geen indicaties gevonden zijn die erop wijzen dat binnen het onderzoeksgebied 
Hoevelaar Woudenberg in de gemeente Woudenberg (Utrecht) oorlogshandelingen hebben 
plaatsgevonden, waardoor CE in de bodem kunnen zijn achtergebleven.  
 
In het onderzoeksgebied zijn mogelijk elementen van de Grebbelinie aanwezig en lag een deel 
van de Pantherstellung. Dit is vastgesteld op basis van respectievelijk de archeologische 
verwachtingskaart van de gemeente Woudenberg en op basis van luchtfoto’s. Er zijn geen 
aanwijzingen aangetroffen in de geraadpleegde bronnen dat door de aanwezigheid van deze 
verdedigingslinies CE in de bodem zijn achtergebleven. Het onderzoeksgebied is onverdacht op 
het aantreffen van CE. 

5.1.1 LEEMTEN IN KENNIS 
Tijdens het uitvoeren van het historisch vooronderzoek waren er enkele leemten in kennis, 
namelijk: 
 

 Het is onbekend of er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd binnen de grenzen 
van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

 Het is onbekend of er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd binnen de grenzen 
van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

 Niet van alle in de geraadpleegde bronnen gebeurtenissen kon op basis van de 
beschikbare gegeven een exacte plaatsbepaling worden vastgesteld; 

 Op basis van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Woudenberg 
is vastgesteld dat er mogelijk elementen van de Grebbelinie in het 
onderzoeksgebied aanwezig zijn. Het is niet bekend waaruit deze elementen 
bestonden. 

 

5.2 ADVIES 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek en de conclusies is het onderzoeksgebied 
onverdacht verklaard op het aantreffen van CE in de bodem. De voorgenomen werkzaamheden 
kunnen plaatsvinden zonder dat vervolgstappen in de explosievenopsporing noodzakelijk zijn. 
 
Op basis van de geraadpleegde luchtfoto’s kon de ligging van de Pantherstellung in het 
onderzoeksgebied worden vastgesteld. Bij eventueel uit te voeren archeologisch veldonderzoek 
kan hiervan gebruik worden gemaakt, om de opgravingslocaties vast te stellen. 
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6 BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 OVERZICHT BEOORDELEN/EVALUEREN INVENTARISATIE (WSCS-OCE) 

 
In het WSCS-OCE staat vermeld dat de indicaties en contra-indicaties uit de inventarisatie-resultaten 
dienen te worden beoordeeld en dat op basis hiervan de volgende punten gemotiveerd vastgesteld 
moeten worden: 

 Of er sprake is van een CE verdacht gebied, en zo ja: 

 De (sub)soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoedelijke CE; 

 De horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 
 
Bij de beoordeling en evaluatie van de resultaten van de inventarisatie worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

1. Indien sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de conclusie VERDACHT 
gerapporteerd. Indien er geen sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de 
conclusie ONVERDACHT gerapporteerd; 

2. De conclusie wordt vastgesteld op basis van twee of meer onafhankelijke verifieerbare bronnen. 
Indien een indicatie in slechts in bron is aangetroffen, wordt dit duidelijk aangegeven in de 
rapportage. Hierin wordt gerapporteerd hoe de betrouwbaarheid van de bronnen is ingeschat; 

3. Indicaties en/of contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze 
essentieel is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE op de 
projectlocatie en/of in het onderzoeksgebied. Voor de locatieverwijzing gelden de volgende 
uitgangspunten: 

a. Indicaties en/of contra-indicaties moeten worden vertaald naar een locatie in de huidige 
topografie; 

b. Waar sprake is van onduidelijkheid/onbetrouwbaarheid in de locatieverwijzing, wordt dit 
gedocumenteerd; 

c. Bij gebruikmaking van indicaties en/of contra-indicaties uit geschreven bronnen, dient 
de locatieverwijzing uit het bronbestand in de rapportage ongewijzigd te worden 
overgenomen. 

4. Bij het vaststellen van de conclusie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
a. Bij de beoordeling of bepaalde oorlogshandelingen een indicatie vormen voor de 

aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied, wordt bijlage 3 van het WSCS-OCE 
als leidraad gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken; 

b. Als er geen indicaties zijn die wijzen op de aanwezigheid van CE in het 
onderzoeksgebied, is de conclusie ONVERDACHT; 

c. Als er indicaties zijn dat bij oorlogshandelingen binnen de grenzen van de projectlocatie 
en/of onderzoeksgebied bepaalde hoofdsoorten CE zijn gebruikt/betrokken geweest, 
dan is (een deel van) de projectlocatie en/of onderzoeksgebied VERDACHT op de 
aanwezigheid van deze hoofdsoorten CE, tenzij op basis van contra-indicaties het 
tegendeel kan worden bewezen. 

5. Het verdachte gebied wordt horizontaal en verticaal afgebakend, gespecificeerd per (sub)soort 
CE, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoedelijke CE. Daarbij worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

a. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt bijlage 3 van het WSCS-
OCE gehanteerd; 

b. Uitgangspunten voor de verticale afbakening: 
i. Bij het bepalen van de verticale afbakening dient specifiek rekening te worden 

gehouden met: bodemweerstand, verwachte indringingsnelheid en –hoek, 
gewicht, vorm en diameter CE; 

ii. Voor het berekenen van de penetratiediepte wordt gebruik gemaakt van een 
rekenmethode waarin ten minste rekening gehouden wordt met de volgende 
parameters: de afwerphoogte, de afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, de 
diameter van de bom en de weerstand van de bodem; 

iii. Indien sprake is van grondverzet/grondroering in de periode 1945 tot heden, 
wordt op basis daarvan bepaald of, en zo ja, tot welke diepte minus maaiveld 
(gerelateerd aan NAP), de aanwezigheid van CE kan worden uitgesloten; 

iv. De verticale afbakening wordt zodanig uitgedrukt dat deze is te herleiden tot de 
diepte ten opzichte van NAP; 

c. Uitgangspunten horizontale afbakening: 
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i. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt de tolerantie 
gemotiveerd, gebaseerd op het beschikbare bronnenmateriaal; 

ii. Het verdachte gebied wordt weergegeven in RD-coördinaten; 
d. Onder de verschijningsvorm wordt verstaan de wijze waarop CE in het verleden in de 

(water)bodem zijn terechtgekomen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in: 
afgeworpen, verschoten, gegooid, gelegd, weggeslingerd, opgeslagen, gedumpt, 
begraven (inclusief redepositie), als restant uit springputten of explosie en als onderdeel 
van (vliegtuig)wrakken en/of gezonken vaartuigen.  
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BIJLAGE 2 VASTSTELLEN VERDACHT GEBIED EN AFBAKENING IN VOORONDERZOEK 
 
In onderstaand overzicht is de horizontale afbakening van het verdachte gebied weergegeven zoals 
deze is opgenomen in het WSCS-OCE. 
 

Indicatie Algemene omschrijving Uitgangspunt conclusie Uitgangspunten voor afbakening verdacht 
gebied Verdacht Onverdacht 

Verdedigingswerk Groepering van wapenopstellingen en/of 
geschutsopstellingen, rondom afgezet met een 
versperring (bijvoorbeeld weerstandskern of 
steunpunt) 

✗ 

 Het grondgebied binnen de grenzen van het 
verdedigingswerk is verdacht. De grenzen 
worden bij voorkeur bepaald aan de hand van 
gegeorefereerde luchtfoto’s. 

Wapenopstelling Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer 
of andere (semi)automatisch wapen, niet zijnde 
onderdeel van een verdedigingswerk 

✗ 

 Locatie van de wapenopstelling 

Geschutopstelling 
(statisch en mobiel) 

Locatie van geschut, niet zijnde onderdeel van 
een verdedigingswerk. ✗ 

 25 meter rondom het hart van de 
geschutopstelling, maar niet verder dan een 
eventuele aangrenzende watergang. 

Munitieopslag in 
open veld 

Locatie van munitievoorraad in het open veld, 
niet zijnde binnen een verdedigingswerk ✗ 

 Locatie van de veldopslaglocatie 

Loopgraaf Militaire loopgraaf 

✗ 

 Het gebied binnen de contouren van de 
loopgraaf is verdacht, bij voorkeur bepaald aan 
de hand van gegeorefereerde luchtfoto’s. 

Tankgracht of –geul Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met 
steile wanden, aangebracht om 
pantservoertuigen tegen te houden 

 

✗ 

Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn dat er 
mogelijk munitie in gedumpt is. 

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij 
de controle door de MMOD géén landmijnen 
aangetroffen 

 

✗ 

n.v.t. 

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij 
de controle door de MMOD, of bij naoorlogse 
activiteiten landmijnen aangetroffen. 

✗ 

 De grenzen zoals aangegeven in het 
ruimrapport 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld, waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle volgens het 
legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. 

 

✗ 

n.v.t. 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle volgens 
het mijnenlegrapport gelegde landmijnen zijn 
geruimd. Geen feitelijke onderbouwing bekend 
waarom er landmijnen worden vermist. 

✗ 

 De grenzen zoals aangegeven in het 
mijnenlegrapport en/of ruimrapport. 

Mijnenveld Mijnenlegrapport aanwezig. Niet alle volgens het 
legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. 
Feitelijke onderbouwing bekend waarom er 
landmijnen worden vermist. 

 

✗ 

n.v.t. 

Versperringen Versperringen, zoals strandversperringen en 
drakentanden 

 

✗ 

Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel 
uitmaken van de versperring. 

Infrastructuur 
zonder 
geschutsopstelling 
of munitievoorraad 

Militaire werken zoals woononderkomen of 
werken met een burgerdoel zoals schuilbunker 

 

✗ 

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van nabij verdediging in de vorm 
van bijvoorbeeld wapenopstellingen 

Schuilloopgraaf Loopgraaf voor burgerbevolking om in te schuilen  

✗ 

n.v.t. 

Kampementen Grondgebied met onderkomens zoals tenten  

✗ 

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van munitieopslag of nabij 
verdediging in de vorm van bijvoorbeeld 
wapenopstellingen. 

Mangat Gat in grond met schuilfunctie, niet in gebruik 
genomen als schuttersput 

 

✗ 

n.v.t. 

Vernielingslading Locatie van aangebrachte vernielingslading 

✗ 

 Locatie van vernielingslading 

Artillerie-, mortier- 
of raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten door mobiel of vast 
geschut, mortieren of grondgebonden 
(meervoudige) raketwerpersysteem 

✗ 

 Situationeel te bepalen 

Raketbeschieting 
inslagenpatroon 
bekend 

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting 
met jachtbommenwerpers ✗ 

 Op basis van een analyse van het 
inslagenpatroon wordt de maximale afstand 
tussen twee opeenvolgende inslagen binnen 
een inslagpatroon bepaald. Het verdachte 
gebied wordt afgebakend door deze afstand te 
projecteren op de buitenste inslagen van het 
inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele 
horizontale verplaatsing van de buitenste 
blindganger binnen het inslagenpatroon 

Inslagpunt 
blindganger, zijnde 
een vliegtuigbom 

Vliegtuig die niet in werking is getreden 

✗ 

 Te bepalen volgens rekenmethode waarin ten 
minste rekening wordt gehouden met de 
volgende parameters: de afwerphoogte, de 
afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, de 
diameter van de bom en de weerstand van de 
bodem. Op basis van in ieder geval deze vijf 
parameters wordt berekend tot welke diepte 
CE theoretisch kunnen indringen en hoever de 
maximale horizontale verplaatsing is. 

Crashlocatie 
vliegtuig 

Aanwezigheid van CE vanwege de crash 

✗ 

 Situationeel te bepalen 

Krater van 
gedetoneerde 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een incidentele luchtafweergranaat bevindt. 

 

✗ 

Tenzij er indicaties zijn dat het geen incidentele 
luchtafweergranaat betreft. 
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incidentele 
luchtafweergranaat 

Inslagpunt van een 
V.1 wapen 

Gebied dat is getroffen door de inslag van een 
V.1 wapen ✗ 

 15 meter rondom een inslagpunt vanwege de 
mogelijke horizontale verplaatsing onder de 
grond. 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.1 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een V.1 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.2 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een V.2 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Dumplocatie van 
munitie en/of 
toebehoren 

Dumplocatie van CE en/of toebehoren in 
landbodem of op waterbodem ✗ 

 Locatie van de dump en afbakening verder 
situationeel te bepalen, bijvoorbeeld dumping 
in stilstaand of stromend water 

Ongecontroleerde 
(massa)explosie 

(Sympathische) detonatie van explosieven 
voorraad zoals ontploffing munitieopslag of 
munitietrein 

✗ 

 Situationeel te bepalen 

Vernietigingslocatie 
voor CE 

Eén of meerdere springputten 

✗ 

 De contour(en) van de springput(ten) en 
afbakening verder situationeel te bepalen, 
bijvoorbeeld gelet op de afstand van eventuele 
uitgeworpen CE buiten deze contour(en). 

Vernielingslading (in 
werking gesteld) 

Locatie van in werking gestelde vernielingslading, 
waarbij de mogelijkheid bestaat op het aantreffen 
van niet (geheel) gedetoneerde springlading(en) 

✗ 

 Locatie waar de vernielingslading in werking is 
gesteld en afbakening verder situationeel te 
bepalen. 

Tapijtbombardement Gebied dat is getroffen door een bombardement 
met middelzware en/of zware bommenwerpers, 
met als doel om schade aan te richten over een 
groot gebied. 

✗ 

 Op basis van een analyse van het 
inslagenpatroon34 wordt de maximale afstand 
tussen twee opeenvolgende inslagen binnen 
een inslagpatroon bepaald. Het verdachte 
gebied wordt afgebakend door deze afstand te 
projecteren op de buitenste inslagen van het 
inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele 
horizontale verplaatsing van de buitenste 
blindganger binnen het inslagenpatroon. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een bombardement 
met jachtbommenwerpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te treffen 

✗ 

 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 
afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart 
van het doel35. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Line 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend  

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is 
getroffen door bombardement met 
jachtbommenwerpers, met als doel om de 
spoorlijn te treffen 

✗ 

 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 
afstand van 91 meter gemeten vanuit het hart 
van de spoorlijn36. 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting 
met jachtbommenwerpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te treffen. 

✗ 

 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 
afstand van 108 meter gemeten vanuit het hart 
van het doel37 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Line Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is 
getroffen door een raketbeschieting met 
jachtbommenwerpers, met als doel om de 
spoorlijn of treinstel op deze spoorlijn te treffen 

✗ 

 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 
afstand van 80 meter gemeten vanuit het hart 
van de spoorlijn38 

 

                                            
34 Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.  

35 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige 
duikbommenwerpers gedurende de   periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer 
tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het 
doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen binnen 119 meter neer is   gekomen en de maximaal 
gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was.  

36 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige 
duikbommenwerpers gedurende de   periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer 
tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het 
doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen binnen 46 meter neer is   gekomen en de maximaal 
afstand t.o.v. het doel 91 meter was.  

37 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige 
duikbommenwerpers gedurende de   periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer 
tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het 
doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde spreiding van de raketten t.o.v.   het middelpunt van een 
salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van een salvo t.o.v. het doel 39 meter was.  

38 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige 
duikbommenwerpers gedurende de   periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer 
tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand is de maximale afstand gemeten 
n.a.v. luchtfoto-interpretatie.  
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