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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding 

De woningbouwlocatie Hoevelaar ligt ten oosten van de kern Woudenberg, binnen het gebied dat wordt 

omsloten door de provinciale weg N224 (Stationsweg Oost), de Zegheweg en de Spoorlaan. Het gebied 

zal conform het Masterplan Hoevelaar, vastgesteld in 2015, fasegewijs en organisch worden ontwikkeld. 

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van de eerste fase juridisch‐planologisch mogelijk. Dit betreft 

de oprichting van 250 woningen. Ten behoeve van de ontsluiting van de beoogde wijk wordt de N224 

heringericht. Dit wegtracé van de Stationsweg Oost is tevens onderdeel van dit bestemmingsplan. Tot slot 

zijn  enkele  particuliere  ontwikkelingen  langs  de  randen  van  het  plangebied  onderdeel  van  dit 

bestemmingsplan. Dit betreft de toevoeging van een aantal woningen in het lint aan de Stationsweg Oost, 

de  verplaatsing  van  de  fruithut  gevestigd  aan  de  Stationsweg  Oost  201  en  de  uitbreiding  van  het 

bedrijfsperceel aan de Zegheweg 6 inclusief de oprichting van circa 25 woningen. In totaal is er daarmee 

sprake van de toevoeging van 280 woningen.   

1.2    Ligging en begrenzing van het plangebied 

Hoevelaar fase 1 is het meest zuidelijk gelegen gedeelte van de nieuwe woonwijk en grenst direct aan de 

N224 en de westelijk gelegen nieuwbouw wijk Het Groene Woud. Het plangebied voor de in totaal 280 

woningen omvat grofweg de gronden ten noorden en oosten van de woningen en bedrijfspanden aan de 

N224 en de Zegheweg. Naast deze gronden is tevens een deel van de N224 onderdeel van het plangebied 

evenals het perceel behorend bij het adres Stationsweg Oost 201 en de bedrijfsgronden aan de Zegheweg 

6 en de Stationsweg Oost 211‐213. Dit laatste perceel is onderdeel van het plangebied omdat hier in de 

toekomst, bij bedrijfsbeëindiging, ook woningen voorzien zijn.   

 

Ten noordoosten van het plangebied ligt het bedrijventerrein Parallelweg. Ten zuiden van het plangebied 

en de N224 bevinden zich nog diverse bedrijven en woningen ter hoogte van de Laagerfseweg. In figuur 

1.1. is de globale ligging van het plangebied aangegeven.   
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Figuur 1.1 Ligging plangebied indicatief   

1.3    Vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Woudenberg’, vastgesteld 

op  21  december  2017.  Een  uitsnede  van  het  bestemmingsplan  ter  plaatse  van  het  plangebied  is 

weergegeven in figuur 1.2. 

 

 
Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Woudenberg'.   
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De gronden behorend tot het plangebied zijn hoofdzakelijk bestemd als 'Agrarisch'. Gedeeltelijk geldt een 

dubbelbestemming  ter  bescherming  van  mogelijke  archeologische  waarden  in  het  gebied.  In  het 

plangebied ligt tevens een hogedruk gastransportleiding van de Gasunie die als zodanig is bestemd. Enkele 

percelen  die  vallen  in  het  plangebied  zijn  nu  bestemd  ten  behoeve  van  'Wonen'  met  'Tuin'.  De 

bedrijfsgronden gelegen aan de Zegheweg 6 en Stationsweg Oost 211‐213 zijn bestemd als 'Bedrijf ‐ 1'. 

Hier zijn bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. De Stationsweg 

Oost is bestemd als 'Verkeer'.   

1.4    Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de bestaande situatie beschreven en wordt vervolgens ingegaan op de gewenste 

ontwikkelingen.  In  hoofdstuk  3  zijn  de  gewenste  ontwikkelingen  getoetst  aan  het  relevante  rijks‐, 

provinciaal  en  gemeentelijk  beleid.  Vervolgens  is  in  hoofdstuk  4  de  toetsing  van  de  gewenste 

ontwikkelingen aan de relevante omgevingsaspecten beschreven. Hoofdstuk 5 gaat  in op de juridische 

regeling  van  dit  bestemmingsplan.  Ten  slotte  is  in  hoofdstuk  6  de maatschappelijke  en  economische 

uitvoerbaarheid nader toegelicht. 
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Hoofdstuk 2    Projectbeschrijving 

2.1    Huidige situatie 

Woningbouw Hoevelaar fase 1 

Het  plangebied  voor  de  woningbouwontwikkeling  Hoevelaar  fase  1  is  gelegen  ten  oosten  van  de 

bestaande kern Woudenberg. De locatie grenst aan de westzijde bijna aan het bestaande bedrijventerrein 

Parallelweg. Aan de Stationsweg Oost zijn enkele bedrijven en (bedrijfs)woningen gelegen, daarachter is 

de planlocatie gelegen. Aan de oostzijde vormt de Zegheweg de grens. De houtwal en watergang vormen 

de noordgrens van het plangebied. Ook de gronden behorend bij de autohandel aan de Stationsweg Oost 

211‐213 en de agrarische gronden behorend bij het perceel Zegheweg 6 zijn onderdeel van het gebied 

waar in de toekomst woningbouw voorzien is.   

 

De  identiteit  van  het  plangebied  wordt  bepaald  door  de  agrarische  gronden  en  de  bijbehorende 

bebouwing in het plangebied. Kenmerkend voor dit landschap zijn de voormalige strokenverkaveling en 

de bomen die de perceelgrenzen aanduiden. Aan de randen van het plangebied zijn bestaande bedrijven 

en woningen gelegen, vanuit het perspectief gezien zijn dit de achterzijde van de nieuwe percelen.   

 

Figuur 2.1 Het rode kader is de indicatieve grens van het nieuwe woongebied Hoevelaar fase 1 

 

Stationsweg Oost (N224) 

De Stationsweg Oost vormt de doorgaande verbinding tussen Woudenberg en Scherpenzeel en bestaat 

in de huidige situatie uit twee enkele rijbanen met een vrijliggend fietspad.   
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Zegheweg 6 

Aan de Zegheweg 6 is het sanitair en installatiebedrijf G. Hek gevestigd met bijbehorende showroom en 

(bedrijfs)woning. De gronden behorend bij het perceel zijn deels ingericht ten behoeve van parkeren. De 

noordelijk en oostelijk gelegen gronden bestaan uit grasland.   

 

Stationsweg Oost 201 

Ter hoogte van de Stationsweg Oost 201 is naast de woning detailhandel aanwezig in de vorm van een 

fruithut. Hier worden diverse streekproducten verkocht.   

2.2    Gewenste ontwikkelingen 

Woningbouw Hoevelaar fase 1 en Stationsweg Oost (N224) 

De kern Woudenberg heeft een rijke geschiedenis en is een populaire plek om te wonen, centraal gelegen, 

goed ontsloten en in een fraaie afwisselende omgeving. Op dit moment wordt er gebouwd op de locatie 

Het Groene Woud. Medio 2018 zal deze locatie volledig ontwikkeld zijn. Ten oosten hiervan zal richting 

het bedrijventerrein Parallelweg het gebied Hoevelaar  tot woningbouwlocatie worden ontwikkeld. De 

realisatie van plan Hoevelaar is een logische stap in de ruimtelijke ontwikkeling van Woudenberg in een 

gebied met  gewaardeerde  landschappelijke  en  groene  waarden  en met  veel  potentie  voor  een  zeer 

aantrekkelijk woon‐ en leefmilieu. 

 

Het beoogde programma voor de eerste fase is maximaal 280 woningen, waarvan circa 25 als particulier 

initiatief. De woningen worden voornamelijk uitgevoerd als grondgebonden woningen. Mogelijk komen 

er  enkele  gestapelde  woningen  in  bouwvolumes  van  maximaal  12  meter  hoog.  Uitgangspunt  is  een 

gevarieerd woningaanbod afgestemd op de marktvraag. De vormgeving richt zich op een aantrekkelijke 

woonwijk  in een passende dichtheid met dorpse principes waar groen en water een prominente plek 

krijgen. 

 

In de structuurvisie Woudenberg 2030 is de nieuwe ruimtelijke invulling van het gebied ten oosten van 

Woudenberg beschreven.  In  vervolg op de  structuurvisie  is het Masterplan Hoevelaar  vastgesteld,  zie 

Bijlage 1. In het masterplan is geschetst op welke wijze de woningbouwontwikkeling Hoevelaar zal worden 

vormgegeven.  De  woningbouwlocatie  Hoevelaar  omvat  in  totaal  de  realisatie  van  maximaal  1.000 

woningen in de periode tot 2030 binnen het gebied dat wordt omsloten door de provinciale weg N224, 

de Zegheweg en de voormalige spoordijk. Hoevelaar sluit aan op de in 2018 af te ronden nieuwbouw wijk 

Het Groene Woud. In figuur 2.1 is de masterplankaart afgebeeld. 
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Figuur 2.2 Masterplan Hoevelaar 

 

Het masterplan  stelt  op  structuurniveau  randvoorwaarden  voor  de  ontwikkeling  van  het  gebied.  Het 

masterplan  schetst,  door  middel  van  uitgangspunten  en  impressies,  een  beeld  van  de 

inrichtingsmogelijkheden  van  het  gebied.  Ook  geeft  het  inzicht  in  de  wijze  waarop  het  gebied  zich 

(gefaseerd) kan ontwikkelen. Het plan is geen blauwdruk maar een kaderstellend document, waarin de 

ruimtelijke uitgangspunten zijn vastgelegd. Het masterplan biedt de flexibiliteit om binnen het raamwerk 

organische ontwikkeling mogelijk te maken.   

 

Het masterplan heeft  geen  juridische  status maar  vormt wel het  gemeentelijke beleidskader op basis 

waarvan het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan is opgesteld. 

 

Het plangebied maakt onderdeel uit  van de  totaalontwikkeling  van Hoevelaar  als woongebied en kan 

worden  gezien  als  de  eerste  stap  tot  realisatie  van  de  uitbreiding  van Woudenberg.  Parallel met  dit 

bestemmingsplan  wordt  een  stedenbouwkundig  plan  en  een  beeldkwaliteitsplan  opgesteld  waarin 

duurzaamheid een belangrijke  rol  speelt. De hoofdkenmerken en de visie van het masterplan worden 

vertaald in dit stedenbouwkundig plan waarbij tevens de reconstructie van de Stationsweg Oost wordt 

ingepast. Dit bestemmingsplan biedt het juridische kader waarin is gekozen voor een globale bestemming 

om  ruimte  te  geven  aan  de  stedenbouwkundige  invulling,  de  locaties  van  de  beoogde  woningen  en 

ruimtereservering voor wegen, water en groenstructuren.   
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De hoofdstructuur voor het gemotoriseerd verkeer is aangesloten op de Stationsweg Oost. Vanaf deze 

weg wordt het plangebied voor fase 1 ontsloten. Op termijn vormt deze weg ook de toegang naar fase 2 

en  3.  De  ligging  van  de  gasleiding  in  de  noord‐zuid  richting  wordt  ingepast  in  dit  verkeerskundige 

raamwerk. Een calamiteitenontsluiting is voorzien richting de Zegheweg.   

 

De  langzaam  verkeersverbindingen  worden  ingevoegd  om  een  relatie  te  kunnen  leggen  met  het 

omringende landschap, de kern met de voorzieningen en Hoevelaar te voorzien van slingerende noord‐

zuid routes waaraan de nieuwe buurten ook met elkaar verbonden kunnen worden.   

 

 
Figuur 2.3 Wegenstructuur Masterplan Hoevelaar 

 

De  bestaande  woon‐  en  bedrijfskavels  aan  de  randen  van  het  plangebied  worden  ingepast  in  de 

planvorming. Daarom is het bouwvlak van de bestemming 'Wonen' aan de randen ten minste 10 meter 

teruggelegd zodat sprake is van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat en de bedrijfsvoering niet wordt 

beperkt.   

 

De bestaande houtwallen en sloten zijn oost‐west georiënteerd en vormen deels de noordelijke grens van 

fase 1 van de ontwikkeling. Deze noordelijke grens zal tevens  in de nieuwe planvorming behouden en 

versterkt worden.   

 

Zegheweg 6 

Het sanitair en installatiebedrijf G. Hek beoogd uit te breiden met circa 920 m2 voor showroom en kantoor. 

Hiervoor wordt een deel van het perceel ten oosten van de bestaande bedrijfsbebouwing ten behoeve 

van bedrijfsdoeleinden bestemd met een eigen aanduiding waardoor een verruiming van de werkplaats 

is uitgesloten.   

 

Stationsweg Oost 201 

De bestaande fruithut wordt richting het westen verplaatst. De bestaande woning zal hiervoor gesloopt 

worden.  Door  de  verschuiving  komt  er  op  het  perceel  aan  de  Stationsweg Oost  201  ruimte  voor  de 

toevoeging  van  twee  woningen.  Naast  detailhandel  en  ruimte  voor  opslag  zal  tevens  lichte  horeca 

toegestaan worden ter hoogte van de nieuwe locatie van de fruithut. Boven de fruithut wordt het tevens 

mogelijk om te wonen.   
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2.3    Duurzaamheid 

Expeditie Duurzaamheid gemeente Woudenberg 2014‐2018   

In  de  Expeditie  Duurzaamheid  gemeente  Woudenberg  2014‐2018  zijn  de  milieu‐  en 

duurzaamheidsambities  van  de  gemeente  Woudenberg  beschreven  en  wordt  ook  speciaal  aandacht 

besteed aan Hoevelaar (Woudenberg Oost). De volgende ambities zijn verwoord: 

 Hoevelaar moet duurzaam ontwikkeld worden; 

 Duurzaamheid is uitgangspunt voor het gehele gebied, dus niet alleen voor de woningen, maar ook 

voor  de  openbare  ruimte.  Dit  betekent  dat  wanneer  bijvoorbeeld  gestreefd  wordt  naar 

energieneutraliteit (EPC = 0), niet alleen de woningen energieneutraal moeten worden ontwikkeld, 

maar ook de gehele openbare ruimte; 

 Alle  specifieke  kansen  voor  duurzaamheid  moeten  worden  onderzocht,  zoals  bijvoorbeeld  voor 

duurzame  energieopwekking  (zonnepanelen‐  en  collectoren,  WKO,  zongericht  bouwen,  etc.), 

duurzaam waterbeheer (grijswatercircuit, afkoppeling etc.) en duurzame mobiliteit (aandacht voor 

langzaam verkeer, parkeerplaatsen etc.). 

 

Stand van zaken duurzaamheid Hoevelaar fase 1 

Parallel met het opstellen  van het  stedenbouwkundig plan worden  tevens de duurzaamheidsambities 

geïntegreerd in dit plan. Bij aanvang van de planvorming zijn de duurzaamheidsambities‐ en maatregelen 

nader uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van de Duurzaamheidsambities Hoevelaar fase 

1  door  de  gemeenteraad  op  23  maart  2017.  De  uitwerking  en  de  haalbaarheid  van  de  concrete 

maatregelen wordt nog nader uitgewerkt.   

 

Uitwerking maatregelen 

Het doel  van de duurzaamheidsambities  voor Hoevelaar  fase 1  is het ontwikkelen van een groene en 

veilige woonomgeving waar sprake is van sociale cohesie, waar het voor  iedere Woudenberger prettig 

wonen  is,  en  waar  op  een  duurzame  en  gezonde  wijze  kan  worden  geleefd.  Om  deze 

duurzaamheidambities  zo  goed  mogelijk  te  verankeren  in  het  plan  is  het  bepalen  van  concrete 

duurzaamheidsambities noodzakelijk zodat deze als kader kunnen dienen voor het ontwerp. Het tijdig 

vaststellen van duurzaamheidsprincipes voor Hoevelaar fase 1 zorgt voor een opzet van de wijk waarin 

duurzaamheid relatief eenvoudig verankerd wordt. Op deze manier wordt een zo groot mogelijke bijdrage 

geleverd aan mens, milieu en markt.   

 

Onderstaand zijn de concrete maatregelen en enkele nader te onderzoeken maatregelen beschreven.   

 

Concrete maatregelen: 

1. Het wordt een gasloze wijk; 

2. Voor de te bouwen woningen wordt een EPC‐norm van 0 gehanteerd; 

3. Er wordt, daar waar mogelijk, los verkaveld en op de zon georiënteerd; 

4. Parkeren wordt efficiënt opgelost, met als uitgangspunt zo min mogelijk verharding; 

5. De woningen hebben zo veel mogelijk flexibele plattegronden (levensloopbestendig); 

6. In de wijk wordt groene waterbuffering toegepast (wadi's);   

7. Het oppervlakte aan verharding wordt beperkt, de openbare ruimte wordt dus groener. Hierbij dient 

wel het beheeraspect in acht te worden genomen; 

8. De  openbare  ruimte  wordt  zoveel  mogelijk  duurzaam  aangelegd  waarbij  waar  mogelijk  lokale 

materialen worden toegepast; 

9. Ten  aanzien  van  afvalscheiding  wordt  geanticipeerd  op  nieuwe  ontwikkelingen  rondom 

afvalverwerking. 

 

Te onderzoeken maatregelen: 

10. De aanleg van collectieve groene ruimte waarbij het beheer bij de bewoners wordt neergelegd; 

11. Een collectief laag temperatuur warmtenet waarbij de woningen individueel na‐verwarmd worden;   

12. Grijs water systeem op woningniveau (gebruik van afvalwater wat niet van het toilet komt); 
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13. Het toepassen van duurzame bouwmaterialen; 

14. Stimuleren en faciliteren gedeelde mobiliteit.   
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Hoofdstuk 3    Ruimtelijke beleidskader 

 

3.1    Inleiding 

De beoogde ontwikkelingen moeten getoetst worden aan het relevante rijks‐, provinciaal en gemeentelijk 

beleid. Hieronder is het beleid nader beschreven. 

3.2    Rijksbeleid 

3.2.1    Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Nederland concurrerend, bereikbaar,  leefbaar & veilig. Daar  streeft het Rijk naar met een aanpak die 

ruimte  geeft  aan  regionaal  maatwerk,  de  gebruiker  voorop  zet,  investeringen  scherp  prioriteert  en 

ruimtelijke  ontwikkelingen  en  infrastructuur  met  elkaar  verbindt.  De  Structuurvisie  Infrastructuur  en 

Ruimte geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk‐ en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 

'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

 

In  de  Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte  formuleert  het  Rijk  drie  hoofddoelen  om  Nederland 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

 het  vergroten  van  de  concurrentiekracht  van  Nederland  door  het  versterken  van  de  ruimtelijk‐

economische structuur van Nederland; 

 het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 

voorop staat; 

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn. 

 

Toetsing 

Er zijn geen directe uitgangspunten of uitvoeringsprogramma's op het voorliggende bestemmingsplan en 

de daarin voorziene ontwikkelingen van toepassing.   

3.2.2    Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro en Rarro) 

Het Barro is de juridische vertaling van het beleid dat geschetst is in het SVIR. Dit beleidsdocument bevat 

regels  die  doorwerken  naar  lagere  overheden.  Dit  betekent  dat  de  regels  uit  het  Barro  ook 

geïmplementeerd moeten worden in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. Evenals de SVIR 

wordt het Barro gekenmerkt door een hoog abstractie‐ en schaalniveau.   

 

Het kabinet heeft  in de SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen, bijvoorbeeld voor 

defensie en waterveiligheid, de bevoegdheid om algemene regels te stellen moet worden ingezet. Het 

gaat daarbij om het beschermen van de nationale belangen. Naar aanleiding van een advies van de Raad 

van State voorziet het Barro ook in een bij dit besluit behorende ministeriële regeling (Rarro). 

 

Toetsing 
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Het  Barro  kent  geen  concrete  kaders,  directe  uitgangspunten  of  uitvoeringsprogramma's  die  op  het 

voorliggende bestemmingsplan en de daarin voorziene ontwikkelingen van toepassing zijn. 

 

Het  plangebied  ligt  vanuit  de  Rarro  in  het  radarverstoringsgebied  van  het  radarstation  Soesterberg.   

Binnen deze zone geldt een beperking voor de hoogte van windturbines. Omdat hiervan in het plangebied 

geen sprake is, is de ontwikkeling ook passend binnen de Rarro. 

3.2.3    Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en ladder voor duurzame verstedelijking 

Zorgvuldig ruimtegebruik is het uitgangspunt van de (rijks)overheid. Om dit principe beter te borgen is in 

2012  de  ladder  voor  duurzame  verstedelijking  opgenomen  in  het  Besluit  ruimtelijke  ordening  (artikel 

3.1.6). Hieruit volgt dat alle ruimtelijke besluiten die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, 

aandacht moeten besteden aan de ladder voor duurzame verstedelijking.   

 

Zowel  voor  nieuwe  stedelijke  ontwikkelingen  binnen  als  buiten  bestaand  stedelijk  gebied  moet  de 

behoefte  worden  beschreven.  Uitgangspunt  voor  de  wijziging  is  dat  met  het  oog  op  een  zorgvuldig 

ruimtegebruik,  een  nieuwe  stedelijke  ontwikkeling  in  beginsel  in  bestaand  stedelijk  gebied  wordt 

gerealiseerd.  Indien  de  nieuwe  stedelijke  ontwikkeling  voorzien  wordt  buiten  het  bestaand  stedelijk 

gebied, dient dat te worden gemotiveerd in de toelichting.   

 

Toetsing 

De beoogde ontwikkeling voorziet  in het toevoegen van maximaal 280 nieuwe woningen  inclusief een 

herinrichting van het openbaar gebied (N224) en betreft daarmee een nieuwe stedelijke ontwikkeling in 

het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. De uitbreiding van het bedrijf aan de Zegheweg 

betreft een ruimtebeslag van circa 920 m2 waarbij tevens nieuwe bebouwing wordt opgericht. Hiermee is 

ook sprake van een stedelijke ontwikkeling. De ontwikkeling  ter plaatse van de Stationsweg Oost 201 

betreft  een  verplaatsing  van  de  huidige  detailhandel  richting  het  westen.  De  nieuwe  locatie  zal 

vergelijkbaar zijn  in grootte. Wel wordt aanvullend  lichte horeca toegestaan. De nieuwe woningen ter 

hoogte van de Stationsweg Oost 201 en boven de nieuwe locatie van de fruithut zijn onderdeel van de 

eerder genoemde 280 woningen.   

 

Voor toetsing aan de uitgangspunten van de ladder voor duurzame verstedelijking wordt verwezen naar 

paragraaf  3.3.2.  De  rijksregels  hebben  op  dit  punt  namelijk  doorwerking  gevonden  in  de  Provinciale 

Ruimtelijke Verordening.   

3.3    Provinciaal beleid 

3.3.1    Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013‐2028 (herijking 2016) 

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013‐2028 (PRS) is op 4 februari 2013 vastgesteld en geeft de 

ruimtelijke ambities weer van de provincie Utrecht. Sinds de vaststelling hebben Provinciale Staten de PRS 

enkele keren herzien en voor het laatst vastgesteld op 12 december 2016. De PRS heeft als taak om te 

zorgen voor een blijvend aantrekkelijke provincie. De provincie met een kwalitatief hoogwaardige fysieke 

leefomgeving,  waarin  het  ook  in  de  toekomst  plezierig  wonen,  werken  en  recreëren  is.  Deze 

uitgangspositie rust op drie pijlers, te weten:   

 Utrecht ligt centraal, vanwege de centrale ligging is de provincie een aantrekkelijke vestigingsplaats 

voor wonen en werken;   

 Utrecht  heeft  aantrekkelijke  steden  en  landschappen,  de  rijke  schakering  van  woon‐,  werk  en 

natuurgebieden  op  korte  afstand  van  elkaar  zorgt  voor  een  aantrekkelijke  schaal  van  de 

leefomgeving;   

 Utrecht is sterk in kennis en cultuur, inwoners hebben een relatief hoog opleidingsniveau en er zijn 

kansen voor een bloeiende kenniseconomie. 
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De provincie wil de kracht van de regio verder ontwikkelen. Provincie Utrecht blijft alleen een sterke regio 

als  het  aantrekkelijk  is  en  blijft  om  te  wonen,  werken  en  recreëren.  Het  beleid  is  erop  gericht  deze 

aantrekkelijkheid te ontwikkelen.   

 

Toetsing 

Wonen 

Het oorspronkelijke PRS woningbouwprogramma uit 2013 bedroeg de toevoeging van 68.000 woningen 

in  de  provincie.  In  de  jaren  2013  tot  en met  2016  zijn  ruim  11.000 woningen  gerealiseerd,  voor  het 

overgrote deel binnen het stedelijk gebied. De provinciale, regionale en  in veel gevallen ook de  lokale 

woningbehoefte is hoger dan het woningbouwprogramma zoals nu opgenomen in de PRS. Woudenberg 

is onderdeel van de regio Amersfoort. De regio maakt deel uit van de Noordvleugel Utrecht, heeft een 

hoge verstedelijkingsdruk en zal ook de komende jaren nog sterk groeien.   

 

Er zijn binnen de provincie een aantal uitbreidingslocaties buiten stedelijk gebied, waarover de provincie 

overeenstemming  heeft  met  de  gemeenten  en  die  ruimtelijk  aanvaardbaar  worden  gevonden,  maar 

waarover nog geen planologisch besluit genomen is. Deze zijn aangeduid met een zogenaamde 'bol', zoals 

weergegeven in figuur 3.1. Om de woningbouwlocatie Hoevelaar fase 1 ruimtelijk mogelijk te maken is 

geen ontheffing van Gedeputeerde Staten nodig. Wel moet de noodzaak van het tot ontwikkeling brengen 

van de locatie worden onderbouwd conform de systematiek van de ladder voor duurzame verstedelijking.   

 

 
Figuur 3.1 Uitsnede kaart 'Wonen en werken' (bron: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie)   

 

Om de flexibiliteit bij de begrenzing van nieuwe locaties voor gemeenten zo groot mogelijk te maken is 

gekozen voor de globale aanduiding van de nieuwe woningbouwlocaties, in plaats van het vastleggen van 

een rode contour. De gemeenten kunnen in een bestemmingsplan de exacte begrenzing bepalen. Daarna 

past de provincie de rode contour aan op basis van het bestemmingsplan. De 'bol' betreft daarmee een 

indicatieve locatie, maar geeft wel aan hoeveel woningen er gerealiseerd kunnen worden op de nieuwe 

uitbreidingslocatie.   
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De Regio Amersfoort omvat de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en 

Woudenberg. De regio maakt deel uit van de Noordvleugel Utrecht, heeft een hoge verstedelijkingsdruk 

en zal ook de komende jaren nog sterk groeien. De regio is het schakelpunt tussen de Noordvleugel van 

de Randstad en noord en oost Nederland. De regio Amersfoort ligt centraal, is een knooppunt van wegen 

en spoorwegen en beschikt daarmee over goede infrastructurele verbindingen. De regio heeft veel woon‐ 

en  werk‐uitwisselingsrelaties  met  de  nabijgelegen  Gelderse  gemeenten  Barneveld  en  Nijkerk.  Het 

programma voor de Regio Amersfoort is 16.530 woningen. 

 

Voor de gemeente Woudenberg wordt in de PRS uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1.150 

woningen, waarvan 150 woningen in het stedelijk gebied. Buiten de rode contour wordt de ontwikkeling 

voorzien van 1.000 woningen ten oosten van de kern, waarvan 75 woningen als afronding van het project 

Groene Woud.   

 

 
Figuur 3.2 Programma regio Amersfoort 

 

Bij de ontwikkeling van woningen binnen de  'bol' moet  rekening gehouden worden met voorwaarden 

zoals een goede aansluiting op bestaand stedelijk gebied, een goede kwaliteit van de kernrandzone en 

inzicht in de mobiliteitseffecten.   

 

Omdat  de  beoogde  woningbouwontwikkeling  in  fase  1  voorziet  in  de  toevoeging  van  maximaal  280 

woningen in deze 'bol', is een onderbouwing op basis van de ladder noodzakelijk. Deze onderbouwing is 

opgenomen in paragraaf 3.3.3. Meer informatie over de aansluiting op bestaand stedelijk gebied en de 

kernrandzone  is opgenomen  in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 4 gaat nader  in op de omgevingsaspecten die 

samenhangen met de beoogde ontwikkeling zoals de effecten ten aanzien van mobiliteit.   

 

De provincie Utrecht heeft economisch gezien een sterke uitgangspositie. Om deze positie te behouden 

en nieuwe kansen te benutten,  is de (ruimtelijk‐)economische strategie voor de komende  jaren onder 

andere  gericht  op  het  zoveel  als  mogelijk  accommoderen  van  de  dynamiek  van  de  in  de  provincie 

gevestigde  bedrijven.  Er  moet  een  voldoende  en  adequaat  aanbod  aan  werkmilieus  zijn  waarbij 

herstructurering, transformatie en intensivering de belangrijkste opgaven zijn. De bestaande ruimte voor 

bedrijfs‐ en kantoorvestiging moet optimaal wordt benut en zo nodig wordt aangepast aan de huidige 

wensen van gebruikers zodat dat er selectief nieuwe locaties worden ontwikkeld. De uitbreiding van    het 

bedrijf  aan  de  Zegheweg  6  past  binnen  deze  uitgangspunten.  Om  de  ruimtelijke  kwaliteit  te  borgen 

worden er passende (groene) overgangen gerealiseerd richting de nieuwe woonomgeving ten oosten van 

het perceel. Richting de Zegheweg zal de uitstraling van het bedrijf niet wijzigen. De verplaatsing van de 

fruithut  is nodig ter behoud van deze detailhandelslocatie voor de toekomst. Ook bij de  inpassing van 

deze nieuwe locatie zal rekening gehouden worden met de uitgangspunten ten aanzien van ruimtelijke 

kwaliteit zoals onder andere geborgd in het Masterplan Hoevelaar.   
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Overstroombaar gebied 

Bepaalde  delen  van  de  provincie  liggen  in  overstroombare  gebieden.  Door  een  goed  doordachte 

locatiekeuze en inrichting kunnen de gevolgen van een overstroming aanzienlijk beperkt worden. Bij het 

bouwen  in  een  overstroombaar  gebied  wordt  aangeven  op  welke  wijze  rekening  is  gehouden  met 

overstromingsgevaar  en welke maatregelen  zijn  genomen.  Dit  vloeit  voort  uit  'een  goede  ruimtelijke 

ordening'. Met name vitale objecten vragen aandacht. Nadere definiëring van de objecten is te vinden in 

de  Handreiking  Overstromingsrobuust  inrichten.  In  het  ontwerp  van  de  woonwijk  is  met  dit  aspect 

rekening gehouden. Meer informatie is hierover opgenomen in paragraaf 4.9.   

 

Klimaat, gezondheid en veiligheid 

Voor het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving is samenhang tussen ruimtelijke ordening 

en milieu belangrijk. Daarom zijn milieukwaliteiten als externe veiligheid, geluid, geur, lucht en donkerte, 

evenals bodem en water voor de provincie integraal onderdeel van gebiedsontwikkelingen. De toetsing 

van de beoogde ontwikkeling aan deze aspecten heeft plaatsgevonden in hoofdstuk 4.   

 

Gestreefd wordt daarnaast naar een klimaatbestendige leefomgeving met een veilig en goed leefklimaat 

voor plant, dier en mens. Hiervoor neemt de provincie verschillende maatregelen, zoals ruimte reserveren 

voor waterberging, versterking van de dijken en het verder ontwikkelen van een robuuste natuur. Een 

belangrijk aspect van een klimaatbestendige leefomgeving is een betrouwbare en betaalbare duurzame 

energievoorziening. Zowel bij het bouwen als renoveren van woonwijken is het van belang dat gemeenten 

en  initiatiefnemers  nadenken  over  het  gebruik  van  alternatieve  vormen  van  energie  en 

energiebesparende technieken (onder andere toepassen van restwarmte, warmte‐ en koude opslag en 

aardwarmte). Ten aanzien van de beoogde ontwikkeling is hierover meer informatie opgenomen in 2.3.   

 

Kernrandzone en Gelderse Vallei 

Het  plangebied  ligt  in  de  zogenaamde  kernrandzone.  Ontwikkelingen  moeten  bijdragen  aan  het 

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Het plangebied is tevens onderdeel van het landschap 

de  Gelderse  Vallei.  Voor  het  landschap  Gelderse  Vallei  wil  de  provincie  de  volgende  kernkwaliteiten 

behouden en versterken: 

 rijk gevarieerde kleinschaligheid; 

 stelsel van beken, griften en kanalen; 

 Grebbelinie; 

 overgang van Vallei naar stuwwal. 

 

In het stedenbouwkundig ontwerp wordt rekening gehouden met het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit 

ter plaatse en behoud en versterking van aanwezige landschapskenmerken.   

3.3.2    Verordening en Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze wet zijn drie oude wetten, 

te  weten  de  Flora‐  en  faunawet,  de  Natuurbeschermingswet  1998  en  de  Boswet  geïntegreerd.  De 

provincie krijgt met deze wet in belangrijke mate de regie over het natuurbeleid. Op grond hiervan is het 

noodzakelijk om, bij verordening, voor verschillende onderwerpen nadere regels te stellen.   

 

In  de  Verordening Natuur  en  Landschap  provincie  Utrecht  2017  (VNL)  staan  eisen  en  regels  voor  de 

bescherming van gebieden, soorten en bomen en bossen (houtopstanden). De regels voor de uitvoering 

zijn opgenomen in de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (BNL). De verordening 

en de beleidsregels vormen samen het Beleidskader Wet natuurbescherming van de provincie Utrecht, 

genaamd 'Natuurlijk Waardevol'.   

 

In het beleidskader staan onder meer de eisen en regels om de bijzondere waarden in het landschap te 

beschermen.  Dit  zijn  bijvoorbeeld  natuurwetenschappelijke,  landschappelijke,  cultuurhistorische  en 

archeologische waarden.   
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Toetsing 

In de Verordening zijn onder andere regels opgenomen over het vellen van houtopstanden en het dempen 

van  watergangen.  Bij  werkzaamheden  zal  rekening  worden  gehouden  met  deze  regels  die  verdere 

doorwerking hebben gekregen in de beleidsregels. Ter hoogte van het plangebied zijn geen beschermde 

kleine landschapselementen aanwezig die vorm geven aan het landschap, bepalend zijn voor de identiteit 

van een streek en om deze reden behouden moeten blijven.   

3.3.3    Provinciale Ruimtelijke Verordening (herijking 2016 en correctie 2017) 

Naast de PRS is de Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld en sinds de vaststelling voor het laatst herijkt 

in december 2016 en voor het aspect kantoren gecorrigeerd in 2017. De PRV bevat algemene regels die 

gemeenten in acht moeten nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. In de PRV staan geen 

regels die direct doorwerken naar de burgers. In de PRV zijn alleen de algemene regels opgenomen, die 

noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de provinciale belangen.   

 

Woningbouw Hoevelaar fase 1 

Het volgende artikel uit de PRV is voor de voorgenomen woningontwikkeling van belang: 

 

Artikel 3.19 Toekomstige woonlocatie   

1. Als  ‘Toekomstige  woonlocatie’  wordt  aangewezen  het  gebied  waarvan  de  geometrische 

plaatsbepaling is vastgelegd in het GML‐bestand en is verbeeld op de kaart Wonen en werken. 

2. Een  ruimtelijk  besluit  voor  gronden  die  zijn  aangewezen  als  ‘Toekomstige  woonlocatie’  kan 

bestemmingen en regels bevatten voor woningbouw, met bij behorende voorzieningen, die passen 

binnen  het  woningbouwprogramma  zoals  genoemd  in  de  bijlage  Wonen,  onder  het  kopje 

uitbreidingslocaties, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de woningbouw plaats vindt in aansluiting op stedelijk gebied, en 

b. de woningbouw bij draagt aan een goede kwaliteit van de nieuwe kernrandzone. 

3. De  toelichting  op  een  ruimtelijk  besluit  voor  gronden  die  zijn  aangewezen  als  ‘Toekomstige 

woonlocatie’ bevat een ruimtelijk onderbouwing waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is 

voldaan en een beschrijving over de wijze waarop rekening is gehouden met overstromingsgevaar en 

een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met energiebesparing en het toepassen 

van duurzame energiebronnen. 

 

Bij het concretiseren van de uitbreidingsplannen vanuit de woningbouwaantallen  (1.000 woningen op 

uitbreidingslocaties voor de gemeente Woudenberg op basis van de bijlage Wonen bij het PRV) moet de 

ladder  voor  duurzame  verstedelijking worden  toegepast.  Als  aan  de  voorwaarden  is  voldaan,  kan  de 

gemeente  voor  een  uitbreidingslocatie  een  bestemmingsplan  vaststellen  en  de  locatie  (laten) 

ontwikkelen. Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking is hieronder opgenomen.   
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Figuur 3.3 Bijlage programma Wonen 

 

Toets aan ladder voor duurzame verstedelijking 

 

Kwantitatieve behoefte 

Er  is  sprake  van een grote  regionale behoefte aan woningen. De  relevante woonregio  is  de provincie 

Utrecht, subregio Amersfoort. De regionale behoefte is nader onderbouwd in de provinciale structuurvisie 

en verordening.  In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht  is voor de gemeente Woudenberg 

een woningbehoefte opgenomen van 1.150 woningen voor de periode 2016‐2028. 

 

Ook  uit  de  woningmarktmonitor  provincie  Utrecht  blijkt  dat  de  woningbouwopgave  maar  deels 

binnenstedelijk opgevangen kan worden (http://www.wmm‐provincie‐utrecht.nl/behoefte‐en‐plannen) 

De woningmarktmonitor van de provincie Utrecht biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in voor 

de woningmarkt relevante thema's, waaronder woningbehoefte en plancapaciteit. 

 

In de regio Amersfoort zijn te weinig plannen zijn om te kunnen voorzien in de woningbehoefte. Er is op 

dit  moment  een  tekort  aan  woningbouwplannen  van  ruim  2.000  woningen.  In  2016  heeft  een 

woonbehoefteonderzoek plaatsgevonden in de gemeente (zie paragraaf 3.4.3). De kwantitatieve analyse 

in dit woonbehoefteonderzoek geeft aanleiding om het bouwprogramma omhoog bij te stellen naar circa 

90  tot  110  woningen/jaar  voor  de  korte  termijn  (2020).  In  2018  wordt  er  een  nieuw 

woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. De eerste resultaten  laten zien dat de woningbehoefte niet naar 

beneden bijgesteld dient  te worden. De  resultaten  van het Woonbehoefteonderzoek 2018 dienen als 

basis voor het bepalen van het concrete woningbouwprogramma.   
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Figuur 3.4 Woningmarktmonitor regio Amersfoort en gemeente Woudenberg 

 

Kwalitatieve behoefte 

Het  project  geeft  invulling  aan  de  behoefte  aan  dorpse  woonmilieus  waarbij  woningen  in  diverse 

typologieën en prijsklassen worden  toegevoegd  in een  ruim opgezette en groene omgeving. Hiermee 

wordt  een  bijdrage  geleverd  aan  de  gewenste  differentiatie  in  woonaanbod  en  kan  doorstroming 

bevorderd worden. Uit het in 2016 uitgevoerde woningbehoefteonderzoek is naar voren gekomen dat de 

vraag naar  sociale  huurwoningen  is  toegenomen.  In dit  plan wordt  voldaan  aan de  eis minimaal  20% 

sociale huurwoningen (gemeentelijk beleid) te realiseren. De resultaten van het Woonbehoefteonderzoek 

2018 dienen als basis voor het bepalen van het concrete woningbouwprogramma.     
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Figuur 3.5 WoOn2016 provincie Utrecht 

 

Locatiekeuze 

Het plangebied ligt niet binnen bestaand stedelijk gebied. De regionale woningbehoefte kan maar deels 

binnenstedelijk  opgevangen worden.  In  de  Provinciale  Ruimtelijke  Structuurvisie  2013‐2028,  herijking 

2016  (PRS)  is  per  regio  en  per  gemeente  een  programma  voor  wonen  opgenomen.  Daarbij  is  een 

onderscheid  gemaakt  naar  inbreiding  en  uitbreiding.  In  de  PRS  heeft  de  ruimtelijke  afweging  van  de 

uitbreidingslocaties  die  indicatief  met  een  bol  zijn  opgenomen  al  plaatsgevonden.  De  locatie  is 

opgenomen als 'toekomstige woonlocatie'. Deze toekomstige woonlocaties zijn niet zonder overweging 

vastgelegd.  Er  is  een  afweging  gemaakt  voor  wat  betreft  aansluiting  op  bestaand  stedelijk  gebied, 

waarborging van de kwaliteit van de kernrandzone en mobiliteitseffecten. Het plangebied van Hoevelaar 

fase 1 is gelegen tussen de bebouwde kom van Woudenberg en het bedrijventerrein Parallelweg en biedt 

daarmee  een  uitbreidingslocatie  die  aan  twee  zijden  aansluiting  vindt  op  bestaand  stedelijk  gebied. 

Daarnaast kunnen de nieuwe woningen ontsloten worden op de N224, een weg met voldoende capaciteit.   

 

Voor  de  ligging  in  het  landschap  de  Gelderse  Vallei  en  binnen  een  kernrandzone  zijn  ook  artikelen 

opgenomen in de PRV, respectievelijk artikel 1.8 en 3.7. In deze artikelen is bepaald dat een ontwikkeling 

niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten. 

In  een  beeldkwaliteitsparagraaf  moet  onderbouwd  worden  hoe  de  verstedelijking  aansluit  op  de 

ruimtelijke  en  landschappelijke  structuur  en  deze  waar  mogelijk  versterkt.  Omdat  momenteel  het 

stedenbouwkundige plan en de beeldkwaliteitsaspecten nader wordt uitgewerkt is het nog niet mogelijk 

om dit aspect te toetsen. Dit zal gebeuren bij uitwerking van de plannen richting de omgevingsvergunning.   

 

Multimodale ontsluiting 

De  nieuwe  woonwijk  wordt  passend  multimodaal  ontsloten  voor  de  woonfunctie.  Dit  wordt  nader 

onderbouwd in paragraaf 4.3.   

 

De ontwikkeling van maximaal 280 woningen in het plangebied Hoevelaar fase 1 past daarmee binnen de 

uitgangspunten van de ladder voor duurzame verstedelijking.   

 

Overige functies 

Zegheweg 6   

De uitbreiding van het bedrijf aan de Zegheweg betreft een ruimtebeslag van circa 920 m2 waarbij tevens 

nieuwe bebouwing wordt opgericht. Het uitbreiden van het bouwvlak en de gebruiksgronden ten behoeve 
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van kantoor en showroom (bedrijfsactiviteiten) met meer dan 500 m2 kan worden gezien als een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling. De provincie Utrecht heeft  aangegeven dat ontwikkelingen die  leiden  tot  een 

kwaliteitsimpuls voor het gebied ook buiten de 'rode contour' en in de kernrandzone kunnen plaatsvinden 

(artikel 3.7 Provinciale Ruimtelijke Verordening). Met het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt de 

door  de  provincie  aangeduide  'bol'  vertaald  in  de  nieuwe  begrenzing  van  de  rode  contour.  De 

bedrijfsuitbreiding ligt daarmee in de toekomst binnen bestaand stedelijk gebied.   

 

Stationsweg Oost 201 

De ontwikkeling ter plaatse van de Stationsweg Oost 201 betreft een oppervlakte neutrale (circa 250 m2) 

verplaatsing van de huidige detailhandel naar een naastgelegen locatie. Aanvullend wordt lichte horeca 

toegestaan. Gelet op de verplaatsing en de beperkte omvang, wordt deze ontwikkeling niet gezien als een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling. De nieuwe woningen ter hoogte van de Stationsweg Oost 201 en boven 

de nieuwe locatie van de fruithut zijn onderdeel van de eerder genoemde 280 woningen.   

3.4    Gemeentelijk beleid 

3.4.1    Structuurvisie Woudenberg 2030   

De Structuurvisie 2030  is op 23 mei 2013 door de gemeenteraad van Woudenberg  vastgesteld.  In de 

structuurvisie is op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van de gemeente uiteengezet. 

De  structuurvisie  is  het  instrument  om  gemeentelijke  beleidskeuzen  te  motiveren.  De  visie  is  een 

richtinggevend maar niet een juridisch bindend instrument voor het bestuur. De Structuurvisie zet in op 

het verbinden, combineren en vernieuwen van de kwaliteiten van Woudenberg.   

 

Voor wat betreft het wonen staat het behoud van de bestaande woonkwaliteit centraal. Dit houdt in dat 

de gemeente voldoende woningbouwmogelijkheden wil behouden om in de eigen behoefte te voorzien. 

Ten  aanzien  van  de  agrarische  sector  wordt  in  de  structuurvisie  ingezet  op  voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden  voor  bestaande  bedrijven  en  op  een  sterke  en multifunctionele  agrarische 

sector.   

 

Het plangebied is  in de structuurvisie aangewezen als onderdeel van de grootschalige ontwikkellocatie 

Woudenberg Oost waarbij de volgende visie van toepassing is:   

 

'De toekomstige ontwikkelingen voor Woudenberg Oost hebben een zodanig ruimtebeslag dat de kern 

Woudenberg en Woudenberg Oost aan elkaar groeien. Daarmee verdwijnt het tussengelegen agrarisch 

landschap. De N224 zal binnen de bebouwde kom komen te liggen. Deze behoud haar stroomfunctie en 

krijgt twee nieuwe ontsluitingen. 

 

De spoordijk en de Grebbelinie zijn belangrijke cultuurhistorische elementen in het landschap en blijven 

behouden  bij  de  ontwikkeling  van  Woudenberg  Oost.  De  spoordijk  snijdt  dwars  door  het  gebied  en 

begrenst het bedrijventerrein aan de westzijde. De Grebbelinie vormt de grens aan de oostzijde. Beide zijn 

tevens ecologische verbindingszone. Ter hoogte van Woudenberg Oost heeft de spoordijk haar functie als 

ecologische verbindingszone verloren en wordt er ten noorden (via de Zegheweg) en ten zuiden (onder de 

N224, buiten het plangebied) een bypass gemaakt naar de Grebbelinie.' 

 

In de opgave voor het gebied wordt ingezet op: 

 Herstructurering van bedrijventerrein Parallelweg ; 

 Transformatie bedrijven spoorzone; 

 Initiatief voor ontwikkeling concentratie consument georiënteerde bedrijven; 

 Woningbouwlocatie  Woudenberg  Oost;  de  opgave  betreft  de  ontwikkeling  van  maximaal  1.000 

woningen  met  als  doel  (gefaseerd)  te  voorzien  in  de  eigen  woningbehoefte.  Voornaamste 

doelgroepen zijn gezinnen in zowel de koop‐ als huursector; 
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 Zoekgebied toekomstig bedrijventerrein (reservering 20 ha lange termijn).   

 

 
 

 
Figuur 3.4 Visiekaart ontwikkeling Woudenberg Oost 
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Toetsing   

De voorliggende ontwikkelingen passen binnen de herstructureringsopgave van het gebied, namelijk de 

bouw  van  een  nieuwe  woonwijk  waar  maximaal  1.000  woningen  worden  toegevoegd.  Met  de 

aanwezigheid  van  de  spoordijk  en  de  Grebbelinie  is  waar  noodzakelijk  rekening  gehouden  in  de 

planvorming. De locatie van de beoogde ontsluitingsweg is gelegen op de locatie zoals aangegeven in de 

structuurvisie.   

3.4.2    Kernrandvisie Woudenberg 2030   

De provincie Utrecht vraagt gemeenten kernrandzones met kwaliteit te realiseren. Middels het opstellen 

van een zogenaamde Kernrandvisie, kan aangeven worden welke gebieden in een kernrandzone waarom 

wel  of  niet  kunnen  worden  ontwikkeld  en  hoe.  Op  7  juli  2016  heeft  de  gemeente Woudenberg  de 

Kernrandvisie  gemeente  Woudenberg  2016  vastgesteld.  De  kernrandvisie  is  een  uitwerking  van  de 

Structuurvisie Woudenberg 2030. In die structuurvisie zijn de ideeën en ontwikkelingen beschreven die 

moeten bijdragen aan de kwaliteit van Woudenberg als kern om te wonen, te werken en te recreëren. In 

de  kernrandvisie  wordt  op  basis  van  de  structuurvisie  verder  ingegaan  op  het  toekomstbeeld  en  de 

kwaliteitscriteria om te beoordelen of ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan een integrale verbetering 

van de gebiedskwaliteit. Uitgangspunt  is daarbij dat de kwaliteit  van de gebieden  in de kernrandzone 

mede bepaald en beïnvloed worden door het omliggende landschap. De gemeente Woudenberg behoort 

tot de Gelderse Vallei, een voornamelijk agrarisch landschap.   

 

Toetsing 

In  de  Kernrandvisie  zijn  vier  gebieden  aangewezen  waar  onder  voorwaarden  ontwikkelingen  mogen 

plaatsvinden  buiten  de  'rode  contour'.  Eén  van  deze  gebieden wordt  gevormd  door  de  percelen  ten 

oosten van de Zegheweg. Deze vormen het overgangsgebied tussen de woonwijk Het Groene Woud en 

Hoevelaar. De Zegheweg heeft een sterk landelijk karakter waaraan vrijstaande woningen en een beperkt 

aantal  bedrijven  zijn  gelegen. Doel  is  het  lint  ook  in  de  toekomst  te    behouden  en  voor wat  betreft 

identiteit te versterken. In beperkte mate is nieuwbouw mogelijk. Dit ter behoud en versterking van de 

bestaande 'woon‐ en werkenclave'. De uitbreiding van het bedrijf aan de Zegheweg 6 past binnen deze 

uitgangspunten.   

3.4.3    Woonvisie Woudenberg 2013+ (inclusief oplegger 2016+) 

De Woonvisie 2013+  is op 23 mei 2013  is door de gemeenteraad vastgesteld.  In de woonvisie  zijn de 

ontwikkelingen  aan  vraag‐  en  aanbodzijde  in  beeld  gebracht  en  zijn  de  belangrijkste  uitdagingen  en 

opgaven geschetst ten aanzien van het wonen in Woudenberg. 

 

De veranderde woningmarkt en de economische en demografische ontwikkelingen in Nederland hebben 

ook  hun  weerslag  gehad  in  Woudenberg.  Deze  ontwikkelingen  bestaan  onder  andere  uit 

gezinsverdunning, vergrijzing, stabilisatie van het aantal inwoners en optredende knelpunten in de lokale 

markt. Deze knelpunten zijn: 

 Gebrekkige doorstroming; 

 De afwezigheid van voldoende goedkope en betaalbare huur‐ en koopwoningen voor starters en 

gezinnen; 

 Lage verhuisgeneigdheid onder senioren. 

De  Woonvisie  2013+ Woudenberg  anticipeert  dan  ook  op  de  demografische  ontwikkelingen  van  de 

verschillende doelgroepen. 

 

Om de woningmarkt in lijn te brengen met de marktsituatie van 2013 is het programma in de Woonvisie 

2013+ bijgesteld ten opzichte van haar voorganger. Niet programmatisch, maar door te temporiseren, 

ontwikkelingen met elkaar af stemmen en gefaseerd, kleinschaliger en vraaggericht naar doelgroep te 

ontwikkelen. Het doel  is om met kleinere stappen op termijn hetzelfde programma te bereiken en de 

doorstroming  te  verbeteren.  Daarbij  worden  sterke  schommelingen  in  het  kwantitatieve 

nieuwbouwaanbod voorkomen en kan sneller ingespeeld worden op veranderde marktomstandigheden. 
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In  2016  heeft  een  woonbehoefteonderzoek  plaatsgevonden  in  de  gemeente.  De  conclusie  van  het 

onderzoek  bevestigt  de  strategie  in  de  Woonvisie  2013+  om  vraaggericht  te  ontwikkelen  en  geeft 

tegelijkertijd aan dat er meer woningen gebouwd zouden moeten worden. De kwantitatieve analyse in 

dit  woonbehoefteonderzoek  geeft  aanleiding  om  het  bouwprogramma  van  40  tot  60  woningen/jaar 

omhoog  bij  te  stellen  naar  circa  90  tot  110  woningen/jaar  voor  de  korte  termijn  (2020).  Door  de 

toegenomen  vraag naar  sociale  huurwoningen  is  in de oplegger Woonvisie  2016+ opgenomen dat bij 

ontwikkelingen vanaf 20 woningen minimaal 20% sociale huurwoningen dienen te worden gerealiseerd, 

tenzij er moverende redenen zijn om dit niet te doen. De Woonvisie 2016+ is vastgesteld door de raad op 

24 november 2016. In januari 2018 is gestart met het Woningbehoefteonderzoek 2018, dat eind 2018 zal 

leiden  tot  een  geactualiseerde  Woonvisie  2018+  voor  de  komende  twee  jaren.  Deze  tweejaarlijkse 

actualisering van het woningbehoefteonderzoek (WBO) is een van de voorwaarden die de ladder voor 

duurzame verstedelijking stelt.   

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op het realiseren van woningen in diverse typologieën en 

daarmee voor diverse doelgroepen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de gewenste differentiatie 

in woonaanbod en kan doorstroming bevorderd worden. Ook wordt voldaan aan de eis minimaal 20% 

sociale huurwoningen te realiseren. Hoevelaar fase 1 is onderdeel van de geplande woningbouw bekend 

als  Woudenberg  Oost.  In  de  woonvisie  zijn  voor  deze  locatie  maximaal  1.000  woningen  in  het 

woningbouwprogramma opgenomen.   

3.4.4    Groenbeleidsplan 2011 

In het Groenbeleidsplan is de algemene visie voor het groen in de gemeente opgenomen, namelijk het 

streven  naar  een  samenhangende  groenstructuur  met  aandacht  voor  aantrekkelijk,  aangenaam, 

karakteristiek en kwalitatief hoogwaardig groen. De historisch aanwezige groenstructuur in de gemeente 

Woudenberg is ontstaan door ontginningen in de Gelderse Vallei en wordt begrensd door de stuwwal van 

de Utrechtse Heuvelrug.   

 

De gemeente Woudenberg heeft de ambitie om het groen op een planmatige en structurele wijze in te 

richten  en  te  beheren.  Daarbij  wordt  nadruk  gelegd  op  de  relatie  tussen  dorp  en  landschap  en  het 

vergroten van de mogelijkheden voor flora en fauna in de gemeente. Met deze visie wil de gemeente het 

woon‐ en leefklimaat, de veiligheid, de herkenbaarheid van de kernen en de aansluiting van het groen op 

het omringende (natuur‐)landschap versterken en waarborgen. Tevens is de evenwichtige verdeling van 

het groen over het dorp van belang en wordt er met de visie ingespeeld op nieuwe vormen van gebruik 

en beleving van groen.   

 

Toetsing   

Het plangebied is onderdeel van het buitengebied van Woudenberg. Ter plaatse van het plangebied is 

geen  sprake  van  de  aanwezigheid  van  een  kenmerkend  landschapstype  zoals  slagen‐  of 

kampenlandschap. De Grebbelinie bevindt zich op basis van het Groenbeleidsplan  ten oosten van het 

bedrijventerrein Parallelweg en daarmee ook ten oosten van plangebied. Ten westen van het plangebied, 

op de grens met de ontwikkelingslocatie Het Groene Woud loopt een ecologische verbindingszone. De 

beoogde ontwikkelingen laten deze verbindingszone in stand.   
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Figuur 3.5 Uitsnede kaart Buitengebied Groenbeleidsplan 2011 (bron: gemeente Woudenberg)   

 

Het plangebied wordt omrand door bomenrijen langs de Zegheweg, Stationsweg Oost en Parallelweg die 

onderdeel zijn van de groene hoofdstructuur. Deze bomen blijven zoveel mogelijk behouden. In verband 

met de aanleg van de nieuwe ontsluiting ter hoogte van en de herinrichting van de Stationsweg Oost is 

dit  niet  overal  mogelijk.  Ter  compensatie  zal  in  het  stedenbouwkundig  ontwerp  van  het  nieuwe 

woongebied  rekening  gehouden  worden  met  de  aanleg  van  voldoende  groen.  De  praktische 

inrichtingsrichtlijnen voor duurzaam groenbeheer zoals opgenomen in het Groenbeleidsplan vormen voor 

de verdere uitwerking de basis.   
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Figuur 3.6 Uitsnede kaart Bebouwde Kom Groenbeleidsplan 2011 (bron: gemeente Woudenberg).   

3.5    Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het plan past binnen het gestelde in het nationale, provinciale en gemeentelijke 

beleid. De ontwikkelingen zijn niet mogelijk binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. Voor 

onderhavig plan dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Het beleid staat de uitvoering 

van deze ontwikkeling niet in de weg. 
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Hoofdstuk 4    Omgevingsaspecten 

4.1    Inleiding 

In  dit  hoofdstuk  worden  de  voor  dit  bestemmingsplan  relevante  milieuaspecten  beschreven.  Dit 

hoofdstuk  bevat  de  uitkomsten  van  de  onderzoeken  met  conclusies.  Voor  de  toetsing  van  het 

planvoornemen voor wat betreft milieuaspecten is uitgegaan van de maximale variant die planologisch 

mogelijk  gemaakt  wordt.  Dit  betekent  dat  in  de  onderzoeken  voor  wat  betreft  de 

woningbouwontwikkeling  is  uitgegaan  van maximaal  280 woningen  en waarbij  de  exacte  locatie  van 

wegen  en  woningen  niet  is  vastgelegd  op  de  verbeelding.  Om  anderzijds  ook  rechtszekerheid  voor 

omwonenden en andere belanghebbenden te borgen en te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening 

zijn bepaalde randvoorwaarden opgenomen in de regels en de verbeelding.   

 

Voor wat betreft de uitbreiding van het bedrijf aan de Zegheweg 6 is uitgegaan van een uitbreiding van 

circa  920 m2  ten  behoeve  van  de  bedrijfsactiviteiten  die  reeds  op  het westelijk  deel  van  het  perceel 

toelaatbaar zijn. De circa 25 woningen hier zijn onderdeel van de eerdergenoemde 280. Omdat er in het 

kader  van  de  fruithut  sprake  is  van  een  verplaatsing  van  bestaande  detailhandel  is  deze  als  zodanig 

getoetst  voor  wat  betreft  milieuaspecten.  De  woningen  hier  zijn  tevens  onderdeel  van  de 

eerdergenoemde 280.   

4.2    M.e.r‐beoordeling 

Normstelling en beleid 

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 

het bestemmingsplan planmer‐plichtig, projectmer‐plichtig of mer‐beoordelingsplichtig zijn. Voor deze 

activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. In onderdeel D van de bijlage bij het 

Besluit m.e.r. is in categorie 11.2 bepaald dat de m.e.r.‐beoordelingsprocedure moet worden gevolgd in 

het kader van een plan als het onderhavige plan voorziet in de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. Dit geldt 

indien het plan een oppervlakte van 100 hectare of meer betreft, een aaneengesloten gebied van 2.000 

of meer woningen omvat, dan wel een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer heeft. 

 

Daarnaast  dient  het  bevoegd  gezag  bij  de  betreffende  activiteiten  die  niet  aan  de  bijbehorende 

drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, 

gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze 

omstandigheden betreffen:   

 de kenmerken van de projecten;   

 de plaats van de projecten;   

 de kenmerken van de potentiële effecten.   

 

Sinds 7 juli j.l. is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat ook voor 

projecten die zijn opgenomen in bijlage D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een besluit moet 

worden genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan ‐ ondanks dat het ruim 
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onder   de drempelwaarde blijft ‐ mogelijk toch belangrijke negatieve milieueffecten heeft, op basis van 

de eerder genoemde omstandigheden. Dit is een 'vormvrije' mer‐beoordeling. 

 

Onderzoek en conclusie 

De omvang van de ontwikkelingen blijft ver onder de drempelwaarde van 2.000 woningen en 200.000 m² 

bedrijfsvloeroppervlakte die geldt voor een stedelijk ontwikkelingsproject. Wel dient een vormvrije m.e.r.‐

beoordeling te worden uitgevoerd als blijkt dat er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject.   

 

Gelet  op  de  kenmerken  van  het  project  (zoals  het  kleinschalige  karakter  in  vergelijking  met  de 

drempelwaarde uit het Besluit m.e.r. voor categorie D 11.2), de plaats van het project en de kenmerken 

van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit 

de  onderzoeken  van  de  verschillende  milieuaspecten  zoals  deze  in  de  volgende  paragrafen  zijn 

opgenomen. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen mer‐procedure of mer‐beoordelingsprocedure 

noodzakelijk conform het Besluit m.e.r.   

 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een m.e.r‐beoordelingsnotitie opgesteld (zie Bijlage 2 

2).  Op  basis  van  deze  m.e.r‐beoordelingsnotitie  heeft  het  college  van  B&W  besloten  dat  geen 

milieueffectrapportage voor de voorgenomen planontwikkeling noodzakelijk is. Dit besluit is bijgevoegd 

in Bijlage 3. De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het bestemmingsplan dit besluit bevestigd.   

4.3    Verkeer en parkeren 

Normstelling en beleid 

De parkeerbehoefte van de ontwikkeling is bepaald op basis van de gemeentelijke parkeernormen uit het 

Parkeerbeleidsplan Woudenberg  uit  2006.  De  basis  van  de  parkeernormen  opgenomen  in  deze  nota 

vormen de richtlijnen gehanteerd door het CROW (ASVV 2004). Uitgangspunt bij de toepassing van de 

parkeernormen is een gebiedsgerichte aanpak. In plaats van afzonderlijke functies te beschouwen wordt 

de parkeervraag van verschillende functies met elkaar in verband gebracht. Om de parkeerbehoefte te 

berekenen  is  aangesloten  bij  de  meest  recente  normen  gehanteerd  door  het  CROW  (publicatie  317 

'Kencijfers  parkeren  en  verkeersgeneratie',  2012).  Ook  de  verkeersgeneratie  van  de  ontwikkeling  is 

bepaald op basis van deze kencijfers. Uitgangspunt hierbij is dat Woudenberg valt in de categorie "weinig 

stedelijk".  Voor  de  ligging  van  het  plangebied  wordt  uitgegaan  van  "rest  bebouwde  kom".  Voor  het 

berekenen van zowel de parkeernorm als de verkeersgeneratie wordt uitgegaan van de gemiddelde norm. 

 

Onderzoek   

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer 

De  woningbouwontwikkeling  Hoevelaar  fase  1  wordt  in  de  toekomstige  situatie  aangesloten  op  de 

Stationsweg Oost (N224) door middel van een interne gebiedsontsluitingsweg (50km/u). Ook de fruithut, 

net als enkele percelen aan de Stationsweg Oost, zal op de verdere vertakking vanaf deze interne weg 

ontsloten worden. De Stationsweg Oost (N224) is een provinciale weg tussen de kernen Woudenberg en 

Scherpenzeel. Ter hoogte van het plangebied geldt op deze provinciale weg een maximumsnelheid van 

50 km/u. De Stationsweg Oost (N224) sluit in oostelijke richting aan op de N226 waardoor de A12 bereikt 

kan worden. 

 

De aansluiting van de nieuwe woonwijk op de Stationsweg Oost (N224) zal vormgegeven worden middels 

een kruispunt met verkeerslichten. Dit kruispunt zal gerealiseerd worden op de Stationsweg Oost (N224) 

tussen de Rumelaarseweg en Laagerfseweg. Het kruispunt zal op verkeersveilige wijze ingericht worden 

waarbij de diverse richtingen voorzien worden van gescheiden opstelstroken. 

 

Het bedrijf aan de Zegheweg 6 krijgt een toekomstige ontsluiting via de interne wegenstructuur van het 

plangebied  welke  aansluit  op  de  Stationsweg  oost.  Hierdoor  blijft  de  verkeershoeveelheid  op  de 

Zegheweg (ten westen van het plangebied) gelijk. 
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Ontsluiting langzaam verkeer   

De nieuwe woonwijk is in de toekomstige situatie te bereiken via de vrijliggende fietspaden die gelegen 

zijn langs de Stationsweg Oost (N224). Fietsers worden ook gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. 

Vanuit  het  plangebied  worden  fietsroutes  aangelegd  die  aansluiten  op  de  kern  en  richting  het 

buitengebied,  dit  nabij  de  Zegheweg  en  richting  de  Laagerfseweg.  Dit wordt  nader  uitgewerkt  in  het 

stedenbouwkundig plan. Door middel van deze vrijliggende fietspaden zijn de kernen van Woudenberg, 

Scherpenzeel en de omgeving op veilige wijze te bereiken.   

 

Ontsluiting openbaar vervoer 

Langs de Stationsweg Oost (N224) is een bushalte gelegen op circa 250 meter vanaf de toegang van het 

plangebied. Bij deze halte wordt gehalteerd door buslijn 80 van Syntus welke een verbinding biedt tussen 

Amersfoort Centraal Station ‐ Rhenen Ouwehands Dierenpark. De buslijn heeft een frequentie van twee 

keer per uur.   

 

Verkeersgeneratie en afwikkeling 

In totaal zullen maximaal 280 woningen worden ontwikkeld. Aangezien het woningbouwprogramma nog   

flexibel  is  wordt  uitgegaan  van  een  worst‐case  situatie  van  de  categorie  "koop,  vrijstaand".  Het 

gehanteerde kencijfer bedraagt, op basis van de  in het  toetsingskader genoemde uitgangspunten, 8,2 

mvt/weekdagetmaal.  Voor  280  woningen  bedraagt  de  maximale  verkeersgeneratie  dan  2.296 

mvt/weekdagetmaal.   

 

Voor de uitbreiding van het bedrijfspand aan de Zegheweg 6 (circa 920 m2) is uitgegaan van de in CROW 

publicatie 317 overeenkomstige functie 'bedrijfsverzamelgebouw'. De berekende verkeersgeneratie voor 

het bedrijfspand bedraagt 72,2 mvt/weekdagetmaal.   

 

Het  verkeer  vanuit  het  plangebied  (inclusief  bedrijf  Zegheweg  6) wordt  afgewikkeld  op  het  nieuw  te 

realiseren kruispunt met de Stationsweg Oost (N224). Het verkeer zal zich naar verwachting evenredig 

verdelen over de Stationsweg Oost (N224) in de richtingen van Woudenberg en Scherpenzeel. De huidige 

intensiteit op de Stationsweg Oost (N224) tussen de Rumelaarseweg en de Laagerfseweg bedroeg in 2016 

11.848 mvt/weekdagetmaal.  De  toekomstige  verkeersintensiteit  op  de  Stationsweg Oost  ligt  inclusief 

autonome groei van 1% per jaar en planontwikkeling tussen de 14.500    ‐ 15.000 mvt/weekdagetmaal. 

Dergelijke  aantallen  kunnen  naar  behoren  worden  afgewikkeld  op  een  gebiedsontsluitingsweg.  Het 

kruispunt  wordt  dusdanig  ingericht  dat  het  de  toekomstige  intensiteit  op  verkeersveilige  wijze  kan 

verwerken.   
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Parkeren 

De parkeerbehoefte van de nieuwe woningen zal geheel binnen het plangebied opgevangen worden. Het 

parkeren wordt voor een deel voorzien op eigen terrein van de grondgebonden woningen. Daarnaast 

voorziet het plan in parkeerkoffers, parkeerpleinen en parkeerplaatsen langs de openbare weg. Op basis 

hiervan  is het aannemelijk dat binnen het plangebied voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd kan 

worden  om  in  de  parkeerbehoefte  te  voorzien.  Om  te  borgen  dat  er  voldoende  parkeergelegenheid 

gerealiseerd  wordt  is  in  de  regels  van  dit  bestemmingsplan  een  parkeerregeling  opgenomen.  Deze 

regeling geldt ook voor de nieuwe woningen die in het lint aan de Stationsweg Oost worden toegevoegd.   

 

Ook  voor de uitbreiding  van de bedrijfsmogelijkheden aan de Zegheweg 6  is het uitgangspunt dat de 

parkeerbehoefte geheel op eigen terrein opgevangen moet worden. Aan de oost‐ en noordzijde van het 

bedrijfsperceel is hier voldoende ruimte voor gereserveerd. Ook rondom de nieuwe locatie van de fruithut 

zullen  voldoende  parkeerplaatsen  aanwezig  moeten  zijn.  Om  te  borgen  dat  er  voldoende 

parkeergelegenheid gerealiseerd wordt, is bovengenoemde parkeerregeling (met eigen normen) ook voor 

deze ontwikkelingen van toepassing en is een aanduiding opgenomen op de verbeelding.   

 

Conclusie 

De ontsluiting van het plangebied is goed en de beoogde ontwikkelingen leiden niet tot een onevenredige 

verkeersgeneratie. Er zijn voldoende mogelijkheden voor parkeren op eigen terrein en in het openbaar 

gebied. Het aspect verkeer en parkeren staat de beoogde ontwikkeling dan ook niet in de weg.   

4.4    Geluid 

Normstelling en beleid 

Woningen zijn op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidsgevoelige functies waarvoor, indien deze 

gelegen  zijn  binnen  de  geluidszone  van  een  gezoneerde weg,  akoestisch  onderzoek  uitgevoerd moet 

worden. Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/uur wegen en woonerven, bevinden zich op grond 

van  de  Wet  geluidhinder  geluidszones  waarbinnen  de  geluidhinder  vanwege  de  weg  getoetst  moet 

worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen of buiten 

stedelijke ligging. De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden 

(L  day‐evening‐night).  Deze  dosismaat wordt weergegeven  in  dB. Deze waarde  vertegenwoordigt  het 

gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 

 

 
Tabel 4.1 Geluidszones wegen (bron: Wet geluidhinder) 

 

Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone van een weg 

geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde 

mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen 

om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende 

doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
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De gemeente heeft in een aantal situaties de bevoegdheid om van deze waarde van 48 dB af te wijken en 

een  hogere  grenswaarde  vast  te  stellen  tot  een  maximum  van  53  dB  tot  respectievelijk  63  dB.  De 

maximum grenswaarde van 53 dB is van toepassing indien sprake is van een buitenstedelijk gebied of van 

een auto(snel)weg; de maximum grenswaarde van 63 dB geldt indien sprake is van een binnenstedelijk 

gebied.   

 

Aftrek artikel 110g Wgh 

Krachtens artikel 3.4 van het Reken‐ en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) 2012 mag het berekende 

geluidsniveau  van  het  wegverkeer  worden  gecorrigeerd  in  verband  met  de  verwachting  dat 

motorvoertuigen  in  de  toekomst  stiller  zullen worden. Voor wegen met  een  representatief  te  achten 

snelheid lager dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB.   

 

Gemeentelijk beleid 

De  gemeente  Woudenberg  heeft  de  'Beleidsregels  hogere  waarden  Wet  geluidhinder  Gemeente 

Woudenberg  2012'  vastgesteld.  Deze  beleidsregels  zijn  de  lokale  uitwerking  van  de  bevoegdheid  van 

burgemeester en wethouders tot het vaststellen van hogere waarden voor geluid op basis van de Wet 

geluidhinder. In het beleid zijn voor de nieuwbouw van woningen de volgende criteria opgenomen voor 

het vaststellen van een hogere waarde: 

1. De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing; 

2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische afscherming voor 

bestaande of nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen; 

3. De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing; 

4. Het betreft een grond‐ of bedrijfsgebonden woning; 

5. Het betreft verspreid liggende woningen buiten de bebouwde kom;   

6. De woningen zijn opgenomen in een uitbreidings‐, inbreidings‐ of herstructureringsplan.   

 

Aanvullend moet de woningen ten minste één geluidsluwe zijde hebben en moeten buitenruimte(n) die 

als verblijfsruimte word(t)(en) gebruikt aan de geluidsluwe zijnde zijn gesitueerd. 

 

Onderzoeken 

Geluidsonderzoek fase 1 

Bureau  LievenseCSO  heeft  in  2016  een  verkennend  akoestisch  onderzoek  uitgevoerd  voor  het 

woongebied Hoevelaar fase 1, zie Bijlage 4.   

 

Inmiddels is de omvang van het plangebied gewijzigd en het programma bijgesteld naar maximaal 280 

woningen. Zodoende heeft Rho Adviseurs een nieuw onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd, zie 

Bijlage  5.  Waar  mogelijk  is  aangesloten  bij  de  gehanteerde  uitgangspunten  van  het  onderzoek  van 

LievenseCSO. Omdat de exacte positie van de woningen flexibel is opgenomen zijn de geluidcontouren in 

beeld gebracht. In dit nieuwe akoestisch onderzoek is tevens nagegaan of de wijziging van de Stationsweg 

Oost leidt tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Er is sprake van reconstructie in de zin 

van de Wgh als de berekende geluidtoename 1,5 dB of meer is.   

 

Conclusies nieuwe woningen fase 1   

Op basis van het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor fase 1 blijkt dat: 

 De berekende geluidbelasting laat zien dat als gevolg van het wegverkeer op de Stationsweg Oost 

hogere waarden moeten worden aangevraagd voor toekomstige woningen in het voorste gedeelte 

van het plangebied. Dit is het deel aan de kant van de Stationsweg Oost, hier kan niet voldaan worden 

aan  de  voorkeursgrenswaarde  van  48  dB. De maximale  ontheffingswaarde  van  63  dB wordt  niet 

overschreden.  Het  achterliggende  deel  van  het  plangebied  voldoet  wel  aan  de 

voorkeursgrenswaarde. 

 Als  gevolg  van  het  wegverkeer  op  de  Randweg  voldoet  het  hele  plangebied  aan  de 
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voorkeursgrenswaarde van 48 dB.   

 Als  gevolg  van  het  wegverkeer  op  het  60  km/u  deel  van  de  Zegheweg  wordt  de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB in een beperkt deel van het plangebied overschreden. Voor dit deel 

zijn hogere waarden benodigd.   

 De  geluidbelasting  als  gevolg  van  de  nieuw  aan  te  leggen  interne  weg  zorgt  alleen  voor  een 

overschrijding  van  de  voorkeursgrenswaarde  in  een  klein  gebied  rondom  deze  weg.  Indien 

woningbouw  wordt  voorzien  in  dit  gebied,  zijn  hogere  waarden  benodigd.  De  maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB wordt aan weerskanten van de weg niet overschreden; 

 De  gecumuleerde  geluidbelasting  draagt  ten  opzichte  van  de  geluidbelasting  voor  de  hoogst 

berekende afzonderlijk bron  (Stationsweg Oost) niet bij aan een vermindering van het akoestisch 

klimaat. 

 

Hogere waarden nieuwe woningen 

Voor het deel waar als gevolg van de Stationsweg Oost, Zegheweg 60 km/u deel en de nieuwe interne 

weg sprake  is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, moeten hogere waarden worden 

vastgesteld.  Op  basis  van  een  concept  stedenbouwkundig  plan  is  inzicht  verkregen  in  de  maximale 

hoeveelheid woningen welke binnen het gebied/contour met een overschrijding realiseerbaar zijn. Hierbij 

is  steeds de bovenste bandbreedte van de geluidcontour gehanteerd als hogere waarden  (worst  case 

benadering). Zie tabel 4.2. De hoeveelheid woningen waar de hogere waarden betrekking op hebben, zijn 

afgeleid uit het concept stedenbouwkundig plan. 

 

 
Tabel 4.2 Te verlenen hogere waarden 

 

*Voor de te verlenen hogere waarden wordt uitgegaan van de hoogst mogelijke geluidbelasting 

binnen de berekende contour. Dit om te voorkomen dat een te lage hogere waarde wordt 

vastgesteld. 

**De locatie van de nieuwe interne weg ligt nog niet vast. Er moet rekening worden gehouden 

met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde in een gebied van 28 meter vanuit de as 

van de weg. Vooruitlopend wordt voorgesteld om voor circa 10 extra woningen een hogere 

waarde vast te stellen. Gelet op de contouren vanuit de as van de weg, is woningbouw pas 

realistisch op een afstand waarin het valt binnen de 48 dB – 51 dB contour.   

 

Conclusies bestaande woningen Stationsweg Oost   

Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder door het fysiek aanpassen van de Stationsweg Oost is van 

toepassing voor de woningen aan de Stationsweg Oost met de adressen 195 en 201 en de Stationsweg 
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West met de adressen 185, 187 en 189. Omdat de woningen aan de Stationsweg Oost (adressen 195 en 

201)  op  een  saneringslijst  (sloop)  staan  is  op  grond  van  de Wet  geluidhinder  geen  sprake meer  van 

reconstructie. Binnen de kaders van de Wet geluidhinder hoeven daarom alleen voor de woningen aan 

de Stationsweg West met de adressen 185, 187 en 189 hogere waarden worden aangevraagd van 52 dB 

voor adres 185, 54 dB voor adres 187 en 56 dB voor adres 189. 

 

Alle benodigde hogere waarden worden vastgesteld voor het bestemmingsplan wordt vastgesteld.   

 

Geluidsonderzoek fase 2 en 3 

Daarnaast is door Bureau LievenseCSO onderzoek gedaan naar de geluidseffecten van wegverkeer door 

de toekomstige fases 2 en 3, zie Bijlage 6. In dit onderzoek is uitgegaan van 925 woningen die op termijn 

onder andere wordt afgewikkeld op de Stationsweg Oost.   

 

De conclusie is dat bij de ontwikkeling van fase 3 voor 6 woningen een hogere waarde aangevraagd dient 

te worden. Ook  in  fase 1  is dit het geval. De aanbeveling  is om eventuele gevelmaatregelen direct  te 

dimensioneren op de hogere waarde van fase 3. Op deze manier worden slechts 1 maal werkzaamheden 

uitgevoerd in de woningen. 

 

Als gevolg van de Zegheweg wordt de maximale ontheffingswaarde voor fase 2 en 3 overschreden omdat 

het  plangebied  voor  deze weg  op  dit moment  beschouwd moet worden  als  buitenstedelijk.  Voor  de 

Zegheweg worden aanvullende tellingen voor het gebied buiten de bebouwde kom geadviseerd. Bij de 

ontwikkeling van fase 2 en 3 dient nader onderzoek uitgevoerd te worden om de exacte geluidswaarde 

op de gevels te bepalen, rekening houdend met het eventueel verlagen van de snelheid van 60 naar 50 

km/uur. Voor het bestemmingsplan voor fase 1 heeft dit geen gevolgen.   

 

Voor de ontsluitingsweg binnen het plangebied kan het verlagen van de wettelijke rijsnelheid overwogen 

worden.  Momenteel  is  uitgegaan  van  een  snelheid  van  50  km/uur.  Indien  wordt  gekozen  voor  een 

snelheid van 30 km/uur, met bijbehorend wegprofiel, is de Wet geluidhinder niet meer van toepassing op 

deze weg. 

 

Conclusie 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB in de beoogde woonwijk in fase 1 wordt overschreden ten gevolge 

van de Stationsweg Oost. Omdat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden, is 

het wel mogelijk een hogere waarde aan te vragen. Tevens is er sprake van reconstructie in de zin van de 

Wgh. Voor de woningen aan de Stationsweg Oost met de adressen 195 en 201 en de Stationsweg West 

met de adressen 185, 187 en 189 zijn om deze reden tevens hogere waarden noodzakelijk. De hogere 

waarden worden vastgelegd in het Kadaster. 

4.5    Bodem 

Normstelling en beleid 

Op grond van het Besluit  ruimtelijke ordening dient  in  verband met de uitvoerbaarheid  van een plan 

rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging dient te 

worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld 

of  er  sprake  is  van  een  saneringsnoodzaak.  In  de Wet  bodembescherming  is  bepaald  dat  indien  de 

desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde  functie, de grond zodanig 

dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht 

saneren).   
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Ten  behoeve  van  ruimtelijke  plannen  dient  ten  minste  het  eerste  deel  van  het  verkennend 

bodemonderzoek, het historisch onderzoek, te worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt 

geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico 

op verontreiniging dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 

 

Onderzoek 

Door LievenseCSO is een quickscan bodemkwaliteit uitgevoerd voor een deel van het plangebied van fase 

1. De rapportage is opgenomen in Bijlage 7. Uit dit onderzoek blijkt dat dit deel van het plangebied, met 

uitzondering op asbest, volledig en voldoende onderzocht is om te concluderen dat het gebied geschikt is 

voor de beoogde bestemming. 

 

Omdat  het  plangebied  richting  het  voorontwerpbestemmingsplan  is  uitgebreid  ten  opzichte  van  het 

plangebied  gehanteerd  door  LievenseCSO  is  aanvullend  bodemonderzoek  uitgevoerd.  Dit  verkennend 

bodemonderzoek  is  bijgevoegd  in  Bijlage  8.  Uit  dit  onderzoek  blijkt  dat  in  de  bovengrond  plaatselijk 

bijmengingen met bodemvreemde materialen (sporen van baksteen) zijn waargenomen. Op het maaiveld 

en  in  het  opgeboorde  bodemmateriaal  zijn  geen  asbestverdachte  materialen  waargenomen.  De 

bovengrond en het grondwater zijn plaatselijk licht verontreinigd, de ondergrond niet. De licht verhoogde 

gehalten en concentraties zijn geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek. 

 

Het  plangebied  is  richting  ontwerpbestemmingsplan  wederom  uitgebreid  met  de  gronden  aan  de 

Stationsweg Oost 195. Ook voor uitbreiding van de bedrijfsgebouwen aan de Zegheweg 6 was voor een 

klein  gedeelte  van het perceel nog geen onderzoek uitgevoerd. Voor deze gronden  is om deze  reden 

aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn bijgevoegd in Bijlage 9. Uit 

dit  onderzoek  blijkt  dat  in  de  bovengrond  plaatselijk  de  gehalten  zink  en  lood  de  desbetreffende 

achtergrondwaarden overschrijden.    In de ondergrond overschrijden plaatselijk de gehalten kwik, zink, 

PAK  en minerale  olie  de  desbetreffende  achtergrondwaarden.  Het  grondwater  is  op  één  locatie  licht 

verontreinigd met barium. De licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond en het grondwater 

geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek. Ter plaatse van enkele 

boringen zijn bodemvreemde materialen aangetroffen. Van het betreffende bodemmateriaal zijn twee 

grond(meng)monsters  samengesteld  die  geanalyseerd  zijn  op  asbest.  Eén  van  de  locaties  dient  als 

asbestverdacht te worden aangemerkt. Nader onderzoek naar asbest wordt uitgevoerd en bijgevoegd bij 

de aanvraag omgevingsvergunning.   

 

Asbestinventarisatie   

Ter plaatse van de boerderij aan de Stationsweg Oost 199a  is een asbestinventarisatie uitgevoerd. De 

rapportage  is  opgenomen  in  Bijlage  10.  Uit  dit  onderzoek  blijkt  dat  asbestverontreinigingen  zijn 

aangetroffen in golfplaten, ander plaatmateriaal en mos. De asbestverontreinigingen vormen geen direct 

risico, wel wordt geadviseerd om de verontreinigingen te saneren en een aanvullend onderzoek uit te 

laten  voeren. Dit  kan  ten  tijde  van de  sloopvergunning. Wanneer de asbestverontreinigingen worden 

gesaneerd zijn er geen belemmeringen voor de beoogde woningen.   

 

Onderzoek naar de kwaliteit van de waterbodem 

Bij de herontwikkeling zullen bestaande watergangen worden gedempt (of verlegd). Gangbaar is dat het 

aanwezige slib wordt verwijderd. Na demping gaat de waterbodem    formeel over naar landbodem. Om 

de  kwaliteit  van  het  slib  én  van  de  onderliggende  vaste  bodem  in  beeld  te  brengen  is  een 

waterbodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn bijgevoegd in Bijlage 11. Uit dit 

onderzoek blijkt dat het slib uit de verschillende watergangen, met uitzondering van het slib uit watergang 

4, verspreidbaar is op de aangrenzende percelen. Hier wordt bij de uitvoering van de plannen rekening 

mee gehouden.   
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Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat het onderzochte deel van het plangebied geschikt 

is voor de beoogde bestemming. De asbestverontreiniging ter hoogte van de Stationsweg Oost 199a zal 

op  termijn  worden  gesaneerd.  De  mogelijke  asbestverontreiniging  in  de  bodem  ter  hoogte  van  de 

Stationsweg Oost 195 wordt nader onderzocht en indien nodig op termijn gesaneerd.   

4.6    Bedrijven en milieuhinder 

Normstelling en beleid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Om  in  de  bestemmingsregeling  de  belangenafweging  tussen  bedrijvigheid  en  nieuwe  woningen  in 

voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009).  In deze publicatie  is een  lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 

bedrijven  en  bedrijfsactiviteiten  zijn  gerangschikt  naar  mate  van  milieubelasting.  Voor  elke 

bedrijfsactiviteit  is de maximale  richtafstand ten opzichte van milieugevoelige  functies aangegeven op 

grond waarvan de categorie‐indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van 

het  omgevingstype  'rustige  woonwijk'.  Milieuzonering  beperkt  zich  tot  de  milieuaspecten  met  een 

ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 

 

Onderzoek 

Het plangebied is, gezien de ligging aan de hoofdinfrastructuur en andere functies direct naast woningen, 

aan te merken als omgevingstype gemengd gebied. In figuur 4.1 zijn de relevante bedrijven in de omgeving 

van het plangebied weergegeven. Bij de aanwezige agrarische bedrijven is het adres groen omkaderd. In 

tabel 4.3 zijn de gegevens van de bedrijven met bijbehorende richtafstanden zoals opgenomen in de VNG‐

publicatie weergegeven. 

 

 
Figuur 4.1 Ligging relevante (agrarische)bedrijven in de omgeving van het plangebied   
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Bij de inrichting van het plangebied dient tussen de beoogde woningen en bestaande bedrijven rekening 

te worden gehouden met de richtafstanden in tabel 4.3. De afstand wordt gemeten tussen de gevel of 

het bouwvlak van de beoogde woning tot aan de bestemmingsgrens van het bedrijf. Indien de woningen 

op kortere afstand gerealiseerd worden dan de aangegeven richtafstand dient onderzocht te worden of 

de  bedrijfsbelangen  niet  belemmerd worden  en  of  ter  plaatse  van  de woningen  een  goed woon‐  en 

leefklimaat gegarandeerd kan worden.   

 

Nr.    Bedrijf  Adres  Type  Afstanden VNG (gemengd 

gebied) 

        Geur  Stof   Geluid  Gevaar 

1  V.O.F. F. 

Hazeleger 

Laagerfseweg 12a  Pluimveehouderij  zie paragraaf 4.7 

2  J.T.M. Holding 

B.V. 

Stationsweg Oost 203  Groothandel 

modelauto's, opslag en 

verkoop vuurwerk 

0  0  10  0 

3  E. Moesbergen 

& Zn bv   

Stationsweg Oost 207    Transportbedrijf/Wareho

using 

0  0  30  10 

4  J.C. van den 

Berg & Zn bv   

Stationsweg Oost 209‐

211   

Export auto's  0  0  10  0 

5  J. de Kruif    Stationsweg Oost 239    Veehouderij  zie paragraaf 4.7 

6  Westermeijer 

's Beheer BV   

Zegheweg 4a    Tijdelijke opslag 

bouwmaterialen en 

kantoorinrichting 

0  0  10  0 

7  G. Hek Sanitair 

en installaties 

BV   

Zegheweg 6    Sanitair en installatie  0  0  10  0 

8  Timmer & 

bouwbedrijf 

Pater BV* 

Zegheweg 8a    Bouwbedrijf  0  10  10  0 

  Amfico BV  Zegheweg 8a  ‐  0  0  0  0 

  G. Pater  Zegheweg 8  ‐  Geen bedrijfsmatige 

activiteiten 

  Van Dijk  Zegheweg 8  Aannemersbedrijf  0  0  10  0 

9  Firma van Raai 

Eierhandel   

Stationsweg West 62  Eierhandel      0  0  10  30 

10  J.J. Ravenhorst  Zegheweg 15    Pluim‐ en 

rundveehouderij 

Zie paragraaf 4.7 

11  J.C. van Ekris 

en J.G. van 

Ekris‐Fokker 

Rumelaarseweg 3  Veehouderij  Zie paragraaf 4.7 

Tabel 4.3 Bedrijven in de omgeving van het plangebied 

 

De bouwvlakken van de beoogde woningen zijn allen geprojecteerd op meer dan 10 meter afstand van 

de  inrichtingsgrens  van  de  betreffende  bedrijven.  Ten  aanzien  van  de  eierhandel  gevestigd  aan  de 

Stationsweg West 62 geldt voor het aspect gevaar een richtafstand van 30 meter  in gemengd gebied. 

Omdat de woningen op grote afstand (> 500 m) gelegen zijn, wordt ook aan deze richtafstand voldaan.   

 

Zegheweg 8 en 8a   

In het kader van het bestemmingsplan 'Zegheweg' (vastgesteld op 28‐03‐2013) is onderzoek gedaan naar 

de bedrijfsactiviteiten op de percelen Zegheweg 8 en 8a. Het bedrijf  is  ingedeeld  in  categorie 3.2. De 

werkzaamheden  van  Van  Dijk  bestaan  uit  voorbereidende  werkzaamheden  voorafgaand  aan  de 
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bouw/verbouw. De overige werkzaamheden  vinden  voornamelijk  plaats  op  locaties  elders. Gezien  de 

werkzaamheden is een indeling in categorie 3.2 niet terecht. Het bedrijf kan aangemerkt worden als een 

aannemersbedrijf uit milieucategorie 2. De bijbehorende richtafstanden zijn opgenomen in tabel 4.2. 

 

Ook het Timmer&bouwbedrijf Pater BV voert zijn werkzaamheden hoofdzakelijk uit op  locaties elders. 

Ook hier gaat het vooral om voorbereidende werkzaamheden. Op grond van het bedrijfsbezoek en de 

gegevens  van  de  Kamer  van  Koophandel  kan  gesteld  worden  dat  de  bedrijfsactiviteiten  van  het 

Timmer&bouwbedrijf Pater BV ook vallen onder milieucategorie 2. Op basis van bovenstaande geldt voor 

deze bedrijven dus een maximale richtafstand van 10 meter en wordt voldaan aan de richtafstand.   

 

Stationsweg Oost 207 

Aan de Stationsweg Oost 207 is het transportbedrijf E. Moesbergen & Zn bv gevestigd. Voor het aspect 

geluid geldt een richtafstand van 30 meter in gemengd gebied. Het bouwvlak voor de nieuwe woningen 

is geprojecteerd op 10 meter van de perceelsgrens van dit bedrijf. Om deze reden is de geluidsuitstraling 

van dit bedrijf onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn bijgevoegd in Bijlage 12. Uit dit onderzoek 

blijkt  dat  er  wordt  voldaan  aan  de  richtwaarden  conform  de  VNG  systematiek  (langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau).   

 

De  nieuw  te  realiseren woningen  leveren  op  een  afstand  van  10 meter  vanaf  de  perceelsgrens  geen 

belemmeringen  op  aan  de  bedrijfsvoering  van  E.  Moesbergen  &  Zn.  Ter  plaatse  van  de  omliggende 

woningen zal tevens sprake zijn van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

 

Detailhandel en lichte horeca 

Voor  detailhandel  en  lichte  horeca  geldt  een  richtafstand  van  0  meter  in  gemengd  gebied.  Deze 

activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving, dat deze aanpandig aan woningen 

kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn 

daarbij toereikend.   

 

Rioolgemaal Zegheweg 

Aan  de  overzijde  van  de  Zegheweg,  ten  noorden  van  het  plangebied  ligt  een  rioolgemaal.  Voor  een 

rioolgemaal geldt een richtafstand van 10 meter in gemengd gebied. De afstand tussen het rioolgemaal 

en het plangebied is circa 20 meter. Aan richtafstand wordt voldaan.   

 

Conclusie 

Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkelingen niet in de weg. 

4.7    Milieuhinder agrarische bedrijven 

Normstelling en beleid 

De  Wet  geurhinder  en  veehouderij  (Wgv)  bevat  het  beoordelingskader  voor  geurhinder  van 

veehouderijen die vergunningplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer (Wm). Het beoordelingskader 

is als volgt: 

 voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld (in de Regeling geurhinder en 

veehouderij (Rgv)) geldt een maximale geurbelasting op een geurgevoelig object; 

 voor andere diercategorieën geldt een minimale afstand van de dierenverblijven ten opzichte van 

geurgevoelige objecten. 

 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (conform Reconstructiewet) en niet‐

concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. De wet 

beschrijft  in artikel 3 de maximale norm voor geurbelasting van een veehouderij  ten opzichte van een 

gevoelig object in vier situaties, deze zijn weergegeven in tabel 4.4. 
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Locatie  Categorie  Concentratiegebied  Niet‐concentratiegebied 

binnen 

bebouwde kom 

diercategorieën Rgv  max. 3 ouE/m³   

   

max. 2 ouE/m³   

  andere 

diercategorieën 

min. 100 m t.o.v. 

geurgevoelig object 

min. 100 m t.o.v. 

geurgevoelig object 

buiten   

bebouwde kom 

diercategorieën Rgv  max. 14 ouE/m³    max. 8 ouE/m³   

  andere 

diercategorieën 

min. 50 m t.o.v. 

geurgevoelig object 

min. 50 m t.o.v. 

geurgevoelig object 

Tabel 4.4 Overzicht geurnormen Wgv 

 

Voor alle stallen gelden minimumafstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde 

van  een  geurgevoelig  object  (artikel  5  Wgv).  Voor  buiten  de  bebouwde  kom  gelegen  geurgevoelige 

objecten  geldt  een  minimumafstand  van  25  meter  en  voor  binnen  de  bebouwde  kom  gelegen 

geurgevoelige objecten geldt een minimumafstand van 50 meter. 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Per 1 januari 2013 zijn agrarische activiteiten onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit gebracht. 

In  het  Activiteitenbesluit  zijn  voor  alle  agrarische  activiteiten,  waaronder  akkerbouwbedrijven  en 

veehouderijen, eisen opgenomen. Voor de veehouderijen is aangesloten bij de systematiek uit de Wgv, 

dat wil zeggen dat in bepaalde gevallen een maximaal toegestane geurbelastingen geldt (diercategorieën 

waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld, bijvoorbeeld varkens en pluimvee) en in andere gevallen 

vaste afstandseisen gelden (diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, waaronder 

melkrundvee). 

 

Onderzoek 

Op korte afstand van het plangebied zijn vier agrarische bedrijven gevestigd (zie tabel 4.2). Het betreft 

twee  veehouderijen,  één  pluimvee‐  en  rundveehouderij  en  één  pluimveehouderij.  De  gemeente 

Woudenberg is gelegen in het concentratiegebied Oost. De toekomstige woningen zijn aan te merken als 

geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom. 

 

Laagerfseweg 12a, Stationsweg Oost 239, Zegheweg 15 en Rumelaarseweg 3   

Op basis van de emissiegegevens uit de vigerende vergunningen is op een aantal punten op de plangrens 

de (cumulatieve) achtergrondbelasting bepaald. In bijlage 1 van Bijlage 13 is deze berekening opgenomen.   

 

Uit de berekening blijkt dat op de plangrens een cumulatieve geurbelasting wordt berekend van maximaal 

3,1 ouE/m³. Aangezien de beoogde woningen binnen het plangebied op grotere afstand zullen komen, zal 

binnen het plangebied worden voldaan aan de geurnorm. Op grond van deze achtergrondbelasting is er 

sprake  van  een  milieukwaliteit  (met  betrekking  tot  geur)  'goed'.  Op  de  plangrens  zijn  geen 

voorgrondbelastingen berekend van individuele bedrijven. Indien wordt aangenomen dat (worst case) de 

voorgrondbelasting gelijk is aan de achtergrondbelasting, dan zou dit leiden tot een milieukwaliteit 'goed'. 

De agrarische bedrijven  leveren hierdoor geen beperkingen op voor de  inrichting van het plangebied. 

Aangezien de agrarische bedrijven  reeds  rekening moeten houden met woningen die op min of meer 

vergelijkbare  of  kortere  afstand  zijn  gelegen,  zullen  de  bedrijven  door  de  beoogde  ontwikkeling  niet 

verder belemmerd worden in hun bedrijfsvoering.   

 

De kortste afstand tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de plangrens bedraagt ter plaatse van 

de Laagerfseweg 12a ca. 150 meter. Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimumafstand van 50 meter. 

De  kortste  afstand  tussen de buitenzijde  van het  dierenverblijf  aan de  Zegheweg 15  en de plangrens 

bedraagt ruim 400 meter. Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimumafstand van 50 meter.   

 

De kortste afstand tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de plangrens bij de Stationsweg Oost 
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239 bedraagt ca. 95 meter. Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimumafstand van 50 meter. De Wet 

geurhinder en veehouderij hanteert echter ook voor diverse veehouderijen een standaard afstand van 

100 meter. De eigenaar van deze veehouderij heeft verzocht  rekening te houden met deze standaard 

afstand.  Om  deze  reden  is  binnen  de  resterende  5  meter  de  mogelijkheid  in  dit  bestemmingplan 

afgenomen hier woningen te realiseren.   

 

Conclusie 

Op basis van de (cumulatieve) achtergrondbelasting is er met betrekking tot geur sprake van een goed tot 

zeer  goed  woon‐  en  leefklimaat.  Ter  plaatse  van  de  beoogde  woningen  zal  sprake  zijn  van  een 

aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat.   

4.8    Ecologie 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 

(hierna: Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier‐ en plantensoorten 

en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland de uitvoering van het plan niet in de weg staan. In 

elk geval moet aannemelijk zijn dat vergunning of ontheffing van de van de bij of krachtens deze wet 

geldende verbodsbepalingen kan worden verkregen voor de activiteiten die met dit bestemmingsplan 

mogelijk worden gemaakt. Dit is anders indien uit de Wnb voortvloeit dat een passende beoordeling moet 

worden gemaakt. Deze dient te zijn verricht ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan.   

 

Normstelling en beleid 

Met de Wnb  zijn  alle bepalingen met betrekking  tot de bescherming  van natuurgebieden en dier‐  en 

plantensoorten  samengebracht  in  één  wet.  De  Wnb  implementeert  diverse  Europeesrechtelijke 

regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 

 

Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 

 Natuurnetwerk Nederland (NNN); 

 Natura‐2000 gebieden. 

 

Natura 2000‐gebieden   

De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk 

van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke 

habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 

Een  bestemmingsplan  dat  afzonderlijk  of  in  combinatie met  andere  plannen  of  projecten  significante 

gevolgen kan hebben voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden  indien uit een 

passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke 

kenmerken  van  het  gebied  niet  zal  aantasten.  Indien  deze  zekerheid  niet  is  verkregen,  kan  het  plan 

worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 

1. alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 

2. het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en 

3. de  nodige  compenserende  maatregelen  worden  getroffen  om  te  waarborgen  dat  de  algehele 

samenhang van het Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 

 

De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 

plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op 

soorten en habitats. 
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Bijzondere nationale natuurgebieden 

De Minister van Economische Zaken (EZ) kan buitenom de gebieden die deel uitmaken van het Europese 

netwerk van natuurgebieden Natura 2000, ook gebieden aanwijzen als Bijzonder nationaal natuurgebied 

wanneer het gebied is opgenomen op een lijst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Habitatrichtlijn 

of  het  gebied  onderwerp  is  van  een  procedure  als  bedoeld  in  artikel  5  van  de  Habitatrichtlijn.  De 

beschermende werking die geldt voor gebieden die behoren tot Natura 2000, geldt in dat geval ook voor 

het bijzondere nationaal natuurgebied. 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden  die  deel  uitmaken  van  het  Natuurnetwerk  Nederland  (NNN)  worden  aangewezen  in  de 

provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 

deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.   

 

Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:   

a. soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;   

b. soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; en   

c. de bescherming van overige soorten.   

 

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen 

van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde 

Staten  (hierna: GS)  kunnen hiervan  ontheffing  verlenen en  bij  verordening  kunnen  Provinciale  Staten 

(hierna:  PS)  vrijstelling  verlenen  van  dit  verbod.  De  voorwaarden waaraan  voldaan moet worden om 

ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en vloeien direct voort uit de 

Vogelrichtlijn.  Verder  is  het  verboden  in  het wild  levende dieren  van  soorten,  genoemd  in  bijlage  IV, 

onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, 

in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan 

ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor 

verlening  van  ontheffing  of  vrijstelling  zijn  opgenomen  in  de  Wnb  en  vloeien  direct  voort  uit  de 

Habitatrichtlijn.   

 

Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 

bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. 

Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot 

ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden.   

 

Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Utrecht 

In  de  provincie  Utrecht  in  het  kader  van  de  ruimtelijke  inrichting  of  ontwikkeling  van  gebieden, 

vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage II bij deze verordening. Het betreft 

aardmuis,  bastaardkikker,  bosmuis,  bunzing,  bruine  kikker,  dwergmuis,  dwergspitsmuis,  egel,  gewone 

bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, 

ondergrondse  woelmuis,  ree,  rosse  woelmuis,  tweekleurige  bosspitsmuis,  veldmuis,  vos,  wezel  en 

woelrat. 
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Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het  plangebied  maakt  geen  onderdeel  uit  van  een  Natura  2000‐gebied  (Vogel‐  of 

Habitatrichtlijngebieden). In de omgeving van het plangebied ligt een aantal Natura 2000‐ gebieden, te 

weten  het  Binnenveld,  Uiterwaarden  Rijntakken  en  Kolland  &  Overlangbroek.  Alle  gebieden  zijn 

aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De Uiterwaarden Rijntakken zijn daarnaast ook aangewezen als 

Vogelrichtlijngebied. De gebieden maken derhalve deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden 

(Natura 2000). In figuur 4.2 zijn deze gebieden ten opzichte van het plangebied weergegeven.   

 

Figuur 4.2 Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000‐gebieden 

 

Het  plangebied  is  ook  geen  onderdeel  van  het  Natuur  Netwerk  Nederland  zoals  vastgelegd  in  de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013‐2028 (herijking 2016) en weergegeven in figuur 4.3. 
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Figuur 4.3 Uitsnede kaart 'Natuur'   

 

Het plangebied  is buiten beschermde natuurgebieden gelegen. Directe effecten  zoals  areaalverlies  en 

versnippering  kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien  afstand  kunnen  tevens  verstoring  van het 

natuurgebied  als  verandering  van  de  waterhuishouding  worden  uitgesloten.  Qua  stikstofdepositie 

genereert het plan geen problemen, het dichtstbijzijnde stikstofgevoelig habitat ligt op een afstand van 

circa 14 kilometer. 

 

Soortenbescherming   

Voor  de  ontwikkeling  van  het  plangebied  zijn  reeds  diverse  onderzoeken  in  het  kader  van  de 

natuurwetgeving  uitgevoerd.  De  onderzoeken  uitgevoerd  in  2016  zijn  allen  gebaseerd  op  de  oude 

wetgeving,  namelijk  de  Flora  en  faunawet  en de Natuurbeschermingswet  1988. Deze  twee  zijn  per  1 

januari 2017 overgegaan in de Wet natuurbescherming.   

 

Quickscan   

In  2016  is  gestart  met  een  quickscan  (zie  Bijlage  14).  Deze  quickscan  is  voor  een  gedeelte  van  het 

plangebied  uitgevoerd,  waarbij  ook  rekening  is  gehouden  met  de  sloop  van  de  bestaande 

bedrijfsbebouwing in het plangebied en het mogelijk dempen en opnieuw graven van watergangen met 

groenstrook. Uit dit onderzoek blijkt dat binnen het plangebied mogelijk florasoorten voorkomen zoals 

de  tongvaren  en  de  rietorchis.  De  geplande  werkzaamheden  zijn  van  dien  aard  dat  eventuele 

groeiplaatsen  vernietigd  worden.  Deze  soorten  zijn  onder  de  Wet  natuurbescherming  niet  meer 

beschermd. De zwaarder beschermde diersoorten die mogelijk ter plaatse van het plangebied voorkomen 

zijn de boommarter, das, diverse soorten vleermuizen, hazelworm en vogels met jaarrond beschermde 

nesten  waaronder  de  huismus,  steenuil  en  kerkuil.  Van  deze  soorten  is  vastgesteld  dat  deze  in  de 

omgeving voorkomen en dat het plangebied geschikt habitat heeft of dat er aanwijzingen zijn (sporen 

e.d.) dat deze soort voorkomt in het plangebied.   

 

Nadere onderzoek ‐ uilen 

Nadere onderzoeken naar de diverse soorten is uitgevoerd in de loop van 2016. In mei is een soortgerichte 

inventarisatie gedaan naar de aanwezigheid van de kerkuil en de steenuil in dit deel van het plangebied. 

Dit  onderzoek  is  bijgevoegd  in  Bijlage  15.  In  het  plangebied  zijn  geen  steenuilen  of  sporen  daarvan 

aangetroffen. Wel is er een vaste verblijfplaats van de steenuil 320 meter ten noorden van het plangebied, 

zie de rapportage Bijlage 16. Door het ontbreken van verse sporen, nesten en/of vaste verblijfplaatsen, 
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maakt  het  plangebied  geen  onderdeel  uit  van  het  essentiële  leefgebied  van  de  steenuil.  De  kerkuil, 

waarvan een verblijfplaats is vastgesteld in een stal van de voormalige boerderij aan de Spoorlaan, maakt 

waarschijnlijk gebruik van het plangebied. Het plangebied heeft daarmee de functie als foerageergebied, 

maar niet als vaste rust‐ of verblijfplaats. Kerkuilen hebben een relatief groot territorium en de afstand 

van het plangebied tot de verblijfplaats aan Spoorlaan is ongeveer 350 meter. De rij geknotte zwarte elzen 

is van belang als essentieel foerageergebied voor de kerkuil. Indien deze groenstrook komt te vervallen 

met  de  planvorming  is  ontheffing  in  het  kader  van  de Wet  natuurbescherming  (voorheen  Flora‐  en 

faunawet) noodzakelijk.   

 

Omdat deze groenstrook met bomen in de planvorming voor fase 1 behouden blijft en waar mogelijk zelfs 

op  locaties  wordt  verbreed,  is  er  geen  sprake  van  aantasting  van  essentieel  foerageergebied  van  de 

kerkuil. De voorgenoemde ontheffing is derhalve in het kader van deze fase niet noodzakelijk. Indien op 

termijn  (ten  behoeve  van  de  ontsluiting  richting  fase  2),  onderbrekingen  in  deze  groenstructuur 

noodzakelijk zijn, dient een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming verkregen te worden. 

Behoud van de noordelijke groenstrook is tevens waardevol als buffer en afscherming ter beperking van 

verstorende effecten (o.a. geluid en licht) van de woningbouwontwikkeling.   

 

Nader onderzoek ‐ overige soorten   

Ook voor de overige soorten is nader onderzoek uitgevoerd. De rapportage is bijgevoegd in Bijlage 17. In 

dit onderzoek zijn de voorgaande uitkomsten ten aanzien van de kerk‐ en steenuil wederom geïntegreerd. 

Daarnaast  is gelet op sporen die duiden op andere (strikter) beschermde soorten die mogelijk gebruik 

maken van het plangebied. Van de onderzochte beschermde soorten maken de volgende soorten geen 

gebruik van het plangebied: boommarter, hazelworm, gierzwaluw, bosuil en huismus, watervleermuis, 

franjestaart  en  baardvleermuis.  In  (de  nabijheid  van)  het  plangebied  komen  wel  de  das,  kerkuil  (zie 

eerder), steenuil (zie eerder), gewone dwergvleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, 

huiszwaluw en zwarte roodstaart voor. Het plangebied bevat voor de das, steenuil en rosse vleermuis 

geen essentiële functies, zoals verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. Geen van de aangetroffen 

vleermuissoorten  heeft  verblijfplaatsen  in  het  plangebied.  Ook  is  er  geen  sprake  van  essentieel 

foerageergebied. De noordelijke groenstrook met de geknotte zwarte elzen heeft wel een functie voor de 

gewone dwergvleermuis,  laatvlieger en grootoorvleermuis  als  vaste  vliegroute. Ook  voor de  kerkuil  is 

eerder vastgesteld deze strook behoort tot essentieel leefgebied. De nesten van de huiszwaluw en zwarte 

roodstaart zijn in principe niet jaarrond beschermd. De rust‐ en verblijfplaatsen van deze soorten kunnen 

echter ook jaarrond beschermd zijn wanneer zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. Met name van voor de huiszwaluw (een soort waarvan de landelijke aantallen sinds 1970 

sterk zijn afgenomen) wordt het aangeraden een alternatieve broedlocatie aan te bieden. Dit kan door 

een zogenoemde til voor zwaluwen te plaatsen op een geschikte locatie nabij het plangebied. Voor de 

zwarte  roodstaart  kan  voldaan worden met  het  ophangen  van  twee  geschikte  ‘open  vogelkasten’  op 

geschikte locaties nabij het plangebied.   

 

Omdat de noordelijke groenstrook inclusief watergang en bomenrij behouden blijft in het kader van de 

voorgenomen  planontwikkeling  in  deze  fase,  is  voor  bovengenoemde  beschermde  soorten  geen 

ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Door meer ruimte te geven voor de 

watergang en een  ruime groenzone  te creëren wordt een buffer  tussen de woningen en de geknotte 

zwarte elzen aangebracht. Uitstraling  van  licht wordt beperkt door gebruik  te maken van aangepaste 

armaturen. Op deze wijze wordt mogelijk verstoring door dynamiek en lichtuitstraling zo veel mogelijk 

beperkt.   

 

Opgemerkt wordt dat enkele soorten die niet ontheffingsplichtig zijn wel speciale aandacht behoeven in 

het kader van de algemene zorgplicht (bijlage 2). Dit zijn onder andere de ree, bastaardkikker en de vos.   

 

Indien op termijn, ten behoeve van de ontsluiting richting fase 2, onderbrekingen in deze groenstructuur 

noodzakelijk zijn, dient een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming verkregen te worden. 
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Mitigerende en compenserende maatregelen zoals het aanbrengen van zogenaamde vleermuis hop‐overs 

worden op dat moment nader uitgewerkt ten behoeve van deze ontheffingsaanvraag.   

 

Nader onderzoek ‐ vervolg 2017 

Omdat in de quickscan uit februari 2016 en de daaropvolgende onderzoeken niet het gehele plangebied 

is onderzocht, zal een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Omdat in het kader van de voorgenomen 

herinrichting van de N224 (Stationsweg Oost) ook enkele bomen gerooid worden, zijn ook deze bomen 

onderdeel  van  dit  onderzoek.  De  resultaten  van  dit  onderzoek  zijn  bijgevoegd  in  Bijlage  18.  Uit  dit 

onderzoek  blijkt  dat  in  de  voorzomer  en  voorherfst  de  gewone  dwergvleermuis  in  lage  dichtheid 

foeragerend voorkomt. Er zijn geen kolonies of vliegroutes aangetroffen in de lente. Ook zijn er geen balts‐ 

en  paarplaatsen  vastgesteld.  In  het  westelijk  deel  van  het  plangebied  zijn  geen  beschermde  vogels 

vastgesteld met  vaste  rust‐  en  verblijfplaatsen.  Tot  slot  zijn  er  geen  aanwijzingen  gevonden  van  het 

voorkomen van de steenmarter of andere marters zoals de bunzing. 

 

Conclusie   

Ten  behoeve  van  het  aspect  ecologie  zijn  vanaf  2016  meerdere  onderzoeken  uitgevoerd  (zowel 

quickscans als vervolgonderzoek).  In het kader van de voorgenomen ontwikkeling blijft de noordelijke 

groenstrook inclusief watergang en bomenrij behouden. Hierdoor is er geen sprake van aantasting van 

essentieel  foerageergebied  van  de  kerkuil  en  wordt  de  vliegroute  voor  aanwezige  vleermuizen  niet 

verstoord.  Voor  het  overige  vormt  het  aspect  ecologie  geen  belemmering  voor  voorgenomen 

ontwikkelingen.   

4.9    Water 

Waterbeheer en watertoets 

De  initiatiefnemer  dient  in  een  vroeg  stadium  overleg  te  voeren  met  de  waterbeheerder  over  een 

ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met 

duurzaam  waterbeheer.  Het  plangebied  ligt  binnen  het  beheersgebied  van  het  Waterschap  Vallei  & 

Veluwe, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen 

van het bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over de waterparagraaf.   

 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 

waterhuishouding,  allen  met  als  doel  een  duurzaam  waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief).  Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 

waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 

 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21) 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Waterwet 

Provinciaal 

 Provinciaal Waterplan 

 Provinciale Structuurvisie 

 Verordening Ruimte 
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Waterschapsbeleid 

Sinds 1 januari 2013 zijn de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe gefuseerd. Op 30 september 2015 is 

het  Waterbeheerprogramma  2016‐2021  vastgesteld.  Het  Waterbeheerprogramma  'Partnerschap  als 

watermerk' geeft de beoogde koers aan. Er zijn zes uitdagingen geformuleerd: 

1. Omgaan met klimaatverandering. 

2. Groeiende aandacht voor hergebruik van grondstoffen. 

3. Toenemend gebruik van nieuwe grondstoffen. 

4. Krimp en groei van de bevolking. 

5. Technische kennis wordt schaarser. 

6. Veranderende houding in de samenleving. 

 

Deze uitdagingen zijn groot. Zo groot dat het Waterschap dit niet alleen aan kan en samen met inwoners, 

waterpartners  en  het  bedrijfsleven  wil  komen  tot  het  gewenste  resultaat.  Naast  bovengenoemde 

uitdagen zijn ook ambities geformuleerd. Bepalend voor het werk van het Waterschap in de komende 

jaren zijn de volgende ambities: 

 Samenwerken: we werken samen. 

 Beschermen: we beschermen tegen overstromingen. 

 Geen overlast: we voorkomen watertekort en ‐ overlast. 

 Schoon water: we zorgen voor schoon water in een natuurlijke omgeving. 

 Scheiden: we scheiden regenwater en rioolwater. 

 Hergebruiken: we halen waardevolle stoffen uit het water. 

 Samenhang: we brengen samenhang aan in het beheer van waterstromen. 

 

Gemeentelijk beleid 

Om  tot  een  samenhangend  waterbeleid  te  komen  heeft  de  gemeente Woudenberg  samen  met  het 

voormalige waterschap Vallei & Eem het Waterplan opgesteld. Het waterplan beschrijft een integrale visie 

op de inrichting en het beheer van het water in Woudenberg en geeft een overzicht van maatregelen die 

nodig  zijn  om  deze  visie  te  realiseren.  Dit  heeft  geleid  tot  een  betere  afstemming  van  geplande 

activiteiten,  alsmede  tot  tal  van nieuwe  initiatieven  voor  verdere  verbetering  van de  leefomgeving  in 

Woudenberg. Het waterplan bestaat uit meerdere documenten, te weten: 

 de watervisie 2003‐2015 waarin doelen en ontwikkelingen zijn beschreven; 

 het uitvoeringsplan, waarin de maatregelen zijn uitgewerkt; 

 de jaarlijks op te stellen operationele programma's met de uit te voeren maatregelen. 

 

Huidige situatie 

Algemeen 

Het  plangebied  ligt  ten  oosten  van  Woudenberg  en  bestaat  hoofdzakelijk  uit  landbouwgronden  en 

agrarische bebouwing. De hoogte van het maaiveld (www.ahn.nl) varieert van 3,6 tot 4,4 m +NAP. 

 

Bodem en grondwater 

Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse van het plangebied grotendeels uit 

hoge  zwarte  enkeerdgronden.  Een  klein  deel  aan  de  noordwest  kant  van  het  plangebied  bestaat  uit 

beekeerdgronden. De ondiepe leemlaag die hier aanwezig is kan de infiltratie van neerslag hinderen en 

mogelijk effect hebben op drainage (als die dieper ligt).   

 

De  gemiddelde  grondwaterstanden  worden  aangegeven  door  middel  van  zogenaamde 

grondwatertrappen (I t/m VII). Ter plaatse is de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 20 en 40 

cm  onder  maaiveld  voor  de  natste  delen.  Dit  komt  overeen  met  grondwatertrap  IIIb  waarbij  wordt 

uitgegaan van 25 ‐ 40 cm onder maaiveld. Heel lokaal zijn er nattere plekken met een gemiddelde hoogste 

grondwaterstand van minder dan 25 cm. Verder is ook grondwatertrap VI aanwezig. Dit betekent dat de 

gemiddeld  hoogste  grondwaterstand  tussen  40  ‐  80  cm onder maaiveld  ligt  en  de  gemiddeld  laagste 

grondwaterstand dieper dan 120 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen.   
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Waterkwantiteit 

Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn diverse watergangen aanwezig. In figuur 4.4 is 

een uitsnede opgenomen van de legger wateren van het Waterschap Vallei & Veluwe.   

 

Voor oppervlaktewaterlichamen A geldt een beschermingszone aan beide zijden van 5 meter, gemeten 

vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam. Deze categorie watering is niet gelegen binnen of in 

de directe omgeving van het plangebied. Hier zijn voornamelijk C‐watergangen aanwezig. De noordrand 

van  het  plangebied  wordt  begrensd  door  een  B‐watergang.  Voor  deze  watergangen  gelden  geen 

beschermingszones.   

 

 
Figuur 4.4 Legger wateren (Waterschap Vallei & Veluwe) 

 

Veiligheid en waterkeringen 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen primaire‐ of regionale waterkeringen aanwezig. Het 

plangebied is dan ook niet gelegen binnen de kern‐ of beschermingszone van een waterkering. Ook ligt 

het gebied niet in een drinkwaterbeschermingsgebied.   

 

Afvalwaterketen en riolering 

Het plangebied is deels aangesloten op de aanwezige gemeentelijke riolering.   

 

Toekomstige situatie 

Algemeen 

De exacte inrichting van het plangebied is nog niet bekend. Als gevolg van de ontwikkeling zal een groot 

deel van het plangebied verhard worden. Ook zullen enkele C‐watergangen gedempt worden. 

 

Voor waterberging in stedelijk gebied is volgens de uitgangspunten van het waterschap 600 m3 berging 

per hectare verharding nodig. De exacte inrichting van het plangebied is nog onbekend. Hierdoor is de 

oppervlakte  verharding  en  benodigde watercompensatie  in  deze  planfase  lastig  te  bepalen. Naast  de 

benodigde watercompensatie als gevolg van de toename in verharding dient ook het oppervlak aan te 

dempen watergangen gecompenseerd te worden. Het te graven oppervlak dient minimaal gelijk te zijn 

aan het te dempen oppervlak.   

 

In de algemene uitgangspunten notitie van het waterschap is aangegeven dat voor situaties waar in de 

eerste  fase van het proces de exacte oppervlakte aan verharding nog onbekend  is een vuistregel  kan 

worden gehanteerd. Het waterschap adviseert om in dit geval 10% van het oppervlak van het plangebied 

te 'reserveren' voor waterberging. Uit de praktijk blijkt dit vaak nodig is om de benodigde hoeveelheid 

water in het plangebied te kunnen vasthouden en zo de afvoer vanuit het gebied niet te laten toenemen. 
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Door  het  'reserveren'  van  ruimte  voor  waterberging  (al  dan  niet  in  combinatie  met  groen)  worden 

moeilijke keuzes later in het proces voorkomen.   

 

Het plangebied en directe omgeving betreft een deel van het watersysteem waar geen waterpeilen zijn 

vastgelegd  (geen  peilbesluit).  Er  is  hoofdzakelijk  sprake  van  een  systeem.  Een  goed  werkend 

watersysteem in Hoevelaar fase 1 moet voldoen aan het volgende: 

 Voldoende doorstroming in gangbare en drogere perioden; 

 Voldoende waterbergingscapaciteit bij hevige buien; 

 Voldoende ruimte voor onderhoud. 

 

Concept uitwerking waterberging   

De opzet van het plan is zodanig dat de bestaande secundaire watergang op de noordgrens van fase 1 

wordt  verbreed  ten  behoeve  van  de  benodigde  waterberging.  In  beginsel  (zie  boven)  is  een 

wateroppervlak  van  10%  van  het  plangebied  nodig.  Echter  door  de  aanleg  van  een  dergelijke  forse 

watergang  kan  de  doorstroming  van  de  watergang  in  gangbare  en  drogere  perioden  niet  worden 

gegarandeerd. Dit resulteert in stilstaand water wat in stedelijk gebied onwenselijke is en kan resulteren 

in een slechte waterkwaliteit.   

 

Daarom wordt voorgesteld het watervoerende deel van de bestaande secundaire watergang enigszins te 

verbreden en daarnaast een verlaagde 'vooroever' aan te leggen aan de zuidzijde van de watergang. Het 

watervoerende  deel  van  de  watergang  zal  voldoende  waterdiepte  en  voldoende  doorstroming 

garanderen. De vooroever is in normale en droge situaties niet watervoerend (groen) en zal alleen ten 

tijde van (hevige) regenval benut worden ten behoeve van de opvang van hemelwater. Op deze manier 

ontstaat een flexibel maar robuuste waterberging die voorziet in voldoende waterbergingscapaciteit en 

in droge periode voor voldoende doorstroming en een goede ruimtelijke kwaliteit.   

 

 
Figuur 4.5 Impressie doorsnede watergang   

 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het toepassen 

van zink, lood, koper en PAK's‐houdende bouwmaterialen. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

De beoogde ontwikkeling is niet van invloed op de waterveiligheid in de omgeving.   

 

Afvalwaterketen en riolering 

Conform  de  Leidraad  Riolering  en  vigerend  waterschapsbeleid  is  het  voor  nieuwbouw  gewenst  een 

gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie 

terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater 

wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 

 hemelwater vasthouden voor benutting, 
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 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater.   

 

Waterbeheer 

Voor  aanpassingen  aan  het  bestaande watersysteem  dient  bij  het waterschap  vergunning  te worden 

aangevraagd op grond van de "Keur". Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, 

het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is 

ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen  in acht dient  te worden 

genomen.  Dit  betekent  dat  binnen  de  beschermingszone  niet  zonder  ontheffing  van  het  waterschap 

gebouwd,  geplant  of  opgeslagen  mag  worden.  De  genoemde  bepaling  beoogt  te  voorkomen  dat  de 

stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan‐ of afvoer en/of berging van water wordt 

gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de 

"Keur". Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw 

gecontroleerd en gehandhaafd. 

 

Conclusie 

De  ontwikkeling  heeft  naar  verwachting  geen  negatieve  gevolgen  voor  het  waterhuishoudkundige 

systeem ter plaatse. 

4.10    Luchtkwaliteit 

Normstelling en beleid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de  Wet 

milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer  (Wm) bevat grenswaarden voor  zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 

ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 

(jaar‐ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.5 

weergegeven.   

 

Stof  Toetsing van  Grenswaarde 

stikstofdioxide 

(NO2) 

jaargemiddelde 

concentratie 

40 µg/m³ 

fijn stof (PM10)  jaargemiddelde 

concentratie 

40 µg/m³ 

  24‐uurgemiddelde 

concentratie 

max.  35  keer  p.j.  meer  dan 

50 µg / m³ 

fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde 

concentratie 

25 µg /m³ 

Tabel 4.5 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

 

Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wm  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 

hebben voor de  luchtkwaliteit  onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 

leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekende 

mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

 

Besluit niet in betekende mate 

In dit Besluit niet in betekende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor 

de  luchtkwaliteit  niet  aan  de  grenswaarden  hoeft  te  worden  getoetst.  Hierbij  worden  2  situaties 

onderscheiden: 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 
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1,2 µg/m³); 

 een  project  valt  in  een  categorie  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden;  deze 

categorieën  betreffen  onder  andere  woningbouw  met  niet  meer  dan  1.500  woningen  bij  één 

ontsluitingsweg  en  3.000  woningen  bij  twee  ontsluitingswegen,  kantoorlocaties  met  een  bruto 

vloeroppervlak  van  niet  meer  dan  100.000  m2  bij  één  ontsluitingsweg  en  200.000  m2  bij  twee 

ontsluitingswegen. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

 

Onderzoek 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 280 woningen mogelijk en een uitbreiding van 

het bedrijf aan de Zegheweg 6 met 920 m2. Het aantal woningen valt ruim onder de drempelwaarde van 

1.500 woningen,  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden  voor  luchtkwaliteit.  De  overige 

ontwikkelingen  zijn  dusdanig  beperkt  dat  ook  deze  ontwikkelingen  (in  combinatie  met  de  beoogde 

woningen)  niet  in  betekenende  mate  zullen  bijdragen.  Er  wordt  dan  ook  voldaan  aan  de 

luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet noodzakelijk.   

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

plangebied gegeven. Dit  is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool 2017 die bij het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma  Luchtkwaliteit  hoort.  De  dichtstbijzijnde  maatgevende  weg  betreft  de 

Stationsweg Oost (N224), ten zuiden van het plangebied. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat direct langs 

deze weg  in  2016  de  jaargemiddelde  concentraties  stikstofdioxide  en  fijn  stof  ruimschoots  onder  de 

grenswaarden  uit  de Wet  milieubeheer  zijn  gelegen.  De  concentraties  luchtverontreinigende  stoffen 

bedragen 24,2 µg/m3 voor NO2, 20,8 voor PM10 (met 9 overschrijdingsdagen per jaar) en 12,3 voor PM2,5. 

Hierdoor is er ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat.   

 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter 

plaatse is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

4.11    Externe veiligheid 

Normstelling en beleid 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende 

het hele  jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met 

risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een 

groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke 

stoffen  betrokken  zijn.  De  norm  voor  het  GR  is  een  oriëntatiewaarde.  Het  bevoegd  gezag  heeft  een 

verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde 

voor  kwetsbare  objecten  en  een  richtwaarde  voor  beperkt  kwetsbare  objecten.  Beide  liggen  op  een 
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niveau van 10‐6 per  jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze normen worden 

voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 

 

Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 

aanzien  van  het  GR  in  het  invloedsgebied  van  de  inrichting.  De  in  het  externe  veiligheidsbeleid 

gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.   

 

Circulaire effectafstanden LPG tankstations 

Per 29 juni 2016 is de 'Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG‐tankstations voor besluiten met 

gevolgen voor de effecten van een ongeval'  in werking getreden. In deze circulaire wordt het bevoegd 

gezag voor LPG‐tankstations gevraagd om naast het hanteren van de risicoafstanden uit de Revi rekening 

te houden met de effectafstanden uit deze circulaire. De circulaire maakt deel uit van een pakket aan 

maatregelen dat bestaat uit drie onderdelen, te weten het verkleinen van de afstanden in de Revi, een 

effectgerichte  benadering  in  de  circulaire  en  een  Safety  Deal  met  betrekking  tot  de  hittewerende 

bekleding.  De  circulaire  is  niet  van  toepassing  op  besluiten  die  geen  of  uitsluitend  positieve 

veiligheidsconsequenties hebben in relatie tot bepaalde effecten van ongevalsscenario's.    Daarnaast is 

de circulaire niet van toepassing op LPG‐tankstations voor zover op basis van het Bevi de risicoafstanden 

worden bepaald door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), bijvoorbeeld als er sprake is van 

een combinatie van Bevi‐plichtige activiteiten. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de regeling Basisnet in werking 

getreden. Het Bevt vormt de wet‐ en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Het 

Basisnet beoogt voor de  lange termijn  (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid  te bieden over het 

maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het transport van gevaarlijke 

stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg 

en Basisnet Water. Het Bevt en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en 

nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10‐5 per jaar ter plaatse 

van  kwetsbare  en  beperkt  kwetsbare  objecten  en  een  streefwaarde  van  10‐6  per  jaar.  Voor  nieuwe 

situaties geldt de 10‐6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, en als richtwaarde bij beperkt 

kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn veiligheidsafstanden (PR 10‐6 contour) 

opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 

 

Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Hiermee 

wordt  geanticipeerd  op  de  beperkingen  voor  ruimtelijke  ontwikkelingen  die  samenhangen met  deze 

plasbrandaandachtsgebieden. Het Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 meter vanaf de rand van 

het tracé  in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Er geldt een 

oriënterende waarde voor het groepsrisico en onder voorwaarden een verantwoordingsplicht  tot 200 

meter binnen de transportroute.   

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR 

gelden. Op grond van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen als bij ontwikkelingen 

inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg van het transport 

van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Onderzoek 

In  de  directe  omgeving  van  het  plangebied  zijn  diverse  risicovolle  inrichtingen  aanwezig,  zoals 

weergegeven  in  figuur  4.6.  Ook  zijn  er  in  de  omgeving  twee  hoge  druk  aardgastransportleidingen 

aanwezig, waarvan één door het plangebied loopt. Tot slot worden er gevaarlijke stoffen vervoerd over 

de N224.   
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Ter  beoordeling  van  de  externe  veiligheidsaspecten  in  relatie  tot  de  woningbouwplannen,  is  door 

LievenseCSO in april 2016 een quickscan externe veiligheid uitgevoerd. In dit onderzoek is uitgegaan van 

220  nieuwe woningen  in  een  kleiner  plangebied. De wijzigingen  (o.a.  aantal woningen  en  begrenzing 

plangebied) ten opzichte van dit eerder uitgevoerde onderzoek zijn hieronder nader getoetst. Om deze 

reden is de quickscan aangepast en opnieuw bijgevoegd in Bijlage 19.   

 

 
Figuur 4.6 Uitsnede professionele risicokaart ter hoogte van het plangebied   

 

De volgende risicovolle bronnen zijn beoordeeld: 

 Van  Apeldoorn  B.V.  Parallelweg  6:  bedrijf  waar  gevaarlijke  stoffen  worden  opgeslagen, 

getransporteerd en afgevuld. 

 Autobedrijf Van Aalten, Parallelweg 24: tankstation waar onder andere LPG wordt verhandeld.   

 V.O.F. F. Hazeleger Laagerfseweg 12a: pluimveehouderij waar propaan is opgeslagen (24 m3) 

 Provinciale weg N224: weg waarover transport van gevaarlijke stoffen met stofcategorie code (LF1, 

LF2 (brandbare en zeer brandbare vloeistoffen) en GF3 (licht ontvlambare gassen) plaats vindt. 

 Hoge druk aardgastransportleidingen: buisleidingen waardoor aardgas wordt getransporteerd met 

een maximale werkdruk van 40 bar, in beheer bij Gasunie Transport Services BV. 

 

Uit de quickscan blijkt dat voor alle beoordeelde bronnen geldt dat de contour voor het plaatsgebonden 

risico  van 10‐6  per  jaar het plangebied niet  overlapt. Hieronder wordt per  risicobron  ingegaan op het 

groepsrisico waarbij wordt uitgegaan van maximaal 280 woningen, de uitbreiding van het bedrijf aan de 

Zegheweg 6 en de begrenzing van het plangebied in dit bestemmingsplan.   

 

Van Apeldoorn B.V.   

Voor Van Apeldoorn is een QRA opgesteld. Als gevolg hiervan is geen noemenswaardige stijging van het 

groepsrisico waarneembaar. Gelet op de ruime afstand tussen het bedrijf en de beoogde woningen zal 
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ook het toevoegen nieuwe woningen zeer beperkt van invloed zijn op de hoogte van het groepsrisico.   

 

Autobedrijf Van Aalten 

Voor  het  tankstation  is  de  doorzet  aan  LPG  beperkt  tot  maximaal  1.000  m3  per  jaar.  Voor  het 

plaatsgebonden risico van 10‐6 per jaar gelden de afstanden uit tabel 4.6. 

   

Doorzet (m3 per jaar)  Afstand (m) vanaf 

vulpunt 

Afstand (m) vanaf 

ondergronds of ingeterpt 

reservoir 

Afstand (m) vanaf 

afleverzuil 

1.000 of meer  110  25  15 

500 ‐ 1000  45  25  15 

Tabel 4.6 Veiligheidsafstanden voor het PR, bijlage 1 van de Revi 

 

Voor het groepsrisico moet rekening worden gehouden met een invloedsgebied van 150 meter.   

 

Daarnaast wordt in de Circulaire LPG‐tankstations verzocht om naast het hanteren van de afstanden voor 

het plaatsgebonden risico bij het nemen van een nieuw ruimtelijk besluit rekening te houden met een 

effectafstand  van  60 meter  als  gevolg  van  een  fakkelbrand  tot  (beperkt)  kwetsbare  objecten.  Dit wil 

zeggen  dat  deze  afstand  in  beginsel  aangehouden  moet  worden,  maar  dat  gemotiveerd  afwijken  is 

toegestaan op grond van veiligheidsargumenten. Daarnaast wordt verzocht om rekening te houden met 

een  effectafstand  van  150  meter  als  gevolg  van  een  BLEVE  tot  zeer  kwetsbare  objecten.  De 

effectafstanden worden gemeten vanaf het vulpunt van het LPG‐tankstation.   

 

Aangezien  het  tankstation  op  ruim  400 meter  afstand  van  het  plangebied  is  gelegen,  wordt  er  ruim 

voldaan aan bovengenoemde afstanden.   

 

V.O.F. F. Hazeleger Laagerfseweg 12a 

Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de aanwezige opslagtank. Dit is na vergroting van het 

plangebied nog steeds het geval.   

 

Provinciale weg N224 

In  de  Handleiding  Risicoanalyse  Transport  (HART)  zijn  vuistregels  opgenomen  waarmee  inzicht  kan 

worden gegeven in de risicosituatie langs transportroutes zoals de N224. Op basis van de vuistregels volgt 

dat 10% van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. 

 

Hoge druk aardgastransportleidingen 

De hogedruk aardgasleiding W‐520‐06 heeft een invloedsgebied van 95 meter. Deze leiding is op circa 250 

afstand gelegen en vormt dan ook geen belemmering. De hogedruk aardgasleiding W‐520‐01 ligt in het 

plangebied en heeft een invloedsgebied van 200 meter. Door LievenseCSO is daarom een QRA uitgevoerd. 

Daaruit blijkt dat het groepsrisico 0,022 * de oriëntatiewaarde bedraagt. Deze toename van het aantal 

personen leidt niet tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde.   

 

Verantwoording groepsrisico 

Voor het groepsrisico geldt geen harde norm maar een oriëntatiewaarde en een verantwoordingsplicht. 

Omdat het groepsrisico in geen van de beschouwde situaties hoger is dan 0,1 * de oriëntatiewaarde is 

geen volledige verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Wel dient aandacht te worden besteedt 

aan de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. In het kader van het wettelijk vooroverleg zal over 

deze aspecten aanvullend advies worden ingewonnen bij de Veiligheidsregio Utrecht. 

 

Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 

De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten, in hoeverre zij in staat 

zijn  hun  taken  goed  uit  te  kunnen  voeren  en  om  daarmee  verdere  escalatie  van  een  incident  te 
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voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 

en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Ten aanzien 

van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening hanteert de regionale brandweer de richtlijnen 

zoals beschreven in de NVBR publicatie “Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid”.   

 

Via de beoogde verkeersstructuur kunnen hulpdiensten het gebied bereiken via de Stationsweg Oost. 

Daarnaast wordt er een calamiteitenroute gerealiseerd die aansluit op de Zegheweg. De bewoners en 

andere gebruikers van het gebied kunnen bij calamiteiten gebruik maken van deze wegen en tevens via 

andere fietsverbindingen. 

 

Zelfredzaamheid 

Het uitganspunt is dat de meerderheid van de aanwezige personen binnen het plangebied zelfredzaam 

zullen  zijn. Aanwezige  kinderen  en  ouderen worden beschouwd  als minder  zelfredzame personen.  Er 

wordt uitgegaan van het feit dat de ouders/verzorgers de kinderen en ouderen kunnen begeleiden zodat 

zij gezamenlijk kunnen vluchten. In het kader van een effectieve zelfredzaamheid kan het hulpsysteem 

'Hartveilig Wonen' gehanteerd worden waarbij vrijwilligers opgeroepen kunnen worden om iemand te 

reanimeren in afwachting van een ambulance.   

4.12    Kabels en leidingen 

Normstelling en beleid 

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 

dient  rond  dergelijke  leidingen  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen  mogelijke 

beperkingen gelden.   

 

Onderzoek 

In  paragraaf  4.11  is  reeds  ingegaan  op  in  de  omgeving  aanwezige  risicorelevante  leidingen.  In  het 

plangebied  is  een  hogedruk  aardgastransportleiding  van  de  Gasunie  aanwezig.  Door  middel  van  het 

opnemen van de dubbelbestemming 'Leiding ‐ Gas' worden de belangen van het Gasunie en de aanwezige 

leiding beschermd. 

 

Er  zijn  verder  geen  overige  planologisch  relevante  buisleidingen,  hoogspanningsverbindingen  of 

straalpaden aanwezig. Er wordt geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen de uitvoering van het 

plan niet in de weg staat.   

4.13    Archeologie en cultuurhistorie 

Normstelling en beleid 

Erfgoedwet 

Sinds 1 juli 2016 is de Wet op de archeologische monumentenzorg vervangen door de Erfgoedwet. De 

uitgangspunten uit het 'Verdrag van Malta' blijven in de Erfgoedwet de basis van de Nederlandse omgang 

met  archeologie.  De  Erfgoedwet  regelt  de  bescherming  van  archeologisch  erfgoed  in  de  bodem,  de 

inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Voor gebieden waar 

archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische 

waarden  aanwezig  zijn,  dient  door  de  initiatiefnemer  voorafgaand  aan  bodemingrepen  archeologisch 

onderzoek  te worden uitgevoerd. De  uitkomsten  van  het  archeologisch  onderzoek dienen  vervolgens 

volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van 

het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een 

goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven 

en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden 

behoort. 
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Besluit ruimtelijke ordening 

Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in de toelichting van elk bestemmingsplan een 

beschrijving te worden gegeven van de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden van het 

plangebied. 

 

Gemeentelijk beleid 

Voor het grondgebied van de gemeente Woudenberg en de gemeente Renswoude is een archeologische 

verwachtings‐ en beleidsadvieskaart opgesteld (RAAP 2010). 

 

Onderzoek en conclusie   

Explosieven   

In het kader van het bestemmingsplan is een vooronderzoek uitgevoerd naar het risico op het aantreffen 

van  conventionele  explosieven  in  het  plangebied,  zie  Bijlage  22.  Het  was  namelijk  niet  bekend  of  er 

rekening gehouden dient te worden met het aantreffen van conventionele explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog in deze gebieden.   

 

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 oorlogshandelingen 

hebben plaatsgevonden, waardoor conventionele explosieven 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 conventionele explosieven 

in  de  bodem  zijn  achtergebleven.  Het  onderzoeksgebied  is  onverdacht  op  het  aantreffen  van 

conventionele  explosieven.  Voor  de  bodemroerende  activiteiten  in  de  bouwfase  geldt  dan  ook  geen 

inspanningsverplichting tot nader onderzoek. 

 

Vliegtuigresten 

Uit  het  uitgevoerd  onderzoek  naar  de mogelijke  aanwezigheid  van  conventionele  explosieven  uit  de 

Tweede Wereldoorlog bleek dat ten westen van het plangebied, aan de Stationsweg nabij de Zegheweg, 

op 24 december 1944 een Hawker Typhoon is neergestort. Het toestel ontplofte in de lucht waarna de 

wrakstukken  over  een  grote  afstand  werden  verspreid.  Hierdoor  kunnen  tevens  wrakstukken  in  het 

plangebied  terecht  zijn  gekomen.  Om  het  ontplofte  vliegtuig  in  relatie  tot  het  plangebied  middels 

getuigen‐ en detectieonderzoek verder in kaart te brengen is nader onderzoek uitgevoerd, zie Bijlage 23. 

Enkele metaalobjecten  zijn  tijdens dit  onderzoek  aangetroffen, waarvan  één  object  (een  kaliber  huls) 

direct gekoppeld kon worden aan oorlogshandelingen. Er is geen noodzaak tot nader onderzoek.   
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Archeologie 

Door  Archeodienst  is  een  archeologisch  bureauonderzoek  uitgevoerd,  zie  Bijlage  20.  Uit  dit 

bureauonderzoek  blijkt  dat  er  archeologisch  vervolg  onderzoek  nodig  is.  Een  nader  inventariserend 

veldonderzoek is uitgevoerd en bijgevoegd in Bijlage 21. Dit onderzoek bevestigt de aanwezigheid van 

enkeerd‐ en beekeergronden die zijn gevormd in dekzandafzettingen. 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. Daarom blijft een hoge verwachting gelden 

voor archeologische resten en sporen uit de periode Laat‐Paleolithicum‐Middeleeuwen. In het centrale 

deel van het plangebied is een dekzandkop aangetroffen en op de flanken komt een relatief intacte bodem 

voor in de vorm van een geconserveerde podzolbodem onder het esdek. Voor deze dekzandkop geldt een 

hoge  verwachting  voor  archeologische  resten  en  sporen  uit  de  periode  Laat‐Paleolithicum  – 

Middeleeuwen. In de noordoosthoek van het terrein wijst de afwijkende bodemopbouw op de voormalige 

Pantherstellung. Voor deze zone blijft een hoge verwachting gelden voor resten of sporen van militaire 

stellingen uit de Tweede Wereldoorlog. Op de zuidoostelijke grens van het plangebied zijn op basis van 

een diep geroerde bodem beperkte aanwijzingen gevonden voor een voormalige weg uit de 19e eeuw. 

Voor  deze  zone  blijft  een  lage  tot  middelmatige  verwachting  gelden  voor  archeologische  resten  of 

grondsporen uit  de Nieuwe  tijd.  In  de noordoostelijke hoek  geldt  daarnaast  een hoge  archeologische 

verwachting op resten uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis van de resultaten van het inventariserend 

veldonderzoek wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te laten voeren indien binnen het plangebied 

werkzaamheden worden uitgevoerd die dieper reiken dan 30 cm onder maaiveld. Ten behoeve van de 

bescherming  van  mogelijk  aanwezige  archeologische  waarden  in  het  plangebied  is  een 

dubbelbestemming opgenomen. Het vervolgonderzoek zal bestaan uit een proefsleuvenonderzoek. Dit 

onderzoek  wordt  uitgevoerd  na  vaststelling  van  het  bestemmingsplan  en  voor  aanvraag 

omgevingsvergunning.   

 

Het  plangebied  is  richting  ontwerpbestemmingsplan  uitgebreid.  Voor  deze  gronden  is  tevens  een 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is bijgevoegd in Bijlage 24. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de bodem in het plangebied grotendeels diep verstoord is. Slechts 

op één punt geldt nog een mogelijke archeologische verwachting. Ten behoeve van de bescherming van 

mogelijk aanwezige archeologische waarden in het plangebied is een dubbelbestemming opgenomen.   
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Hoofdstuk 5    Juridische planbeschrijving 

5.1    Inleiding 

Voor  het  bestemmingsplan  is  gebruik  gemaakt  van  de  in  de  Wet  ruimtelijke  ordening  opgenomen 

standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012). 

 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 

planregels  vormen  samen  het  juridisch  bindende  gedeelte  van  het  bestemmingsplan.  Beide 

planonderdelen moeten in onderlinge samenhang worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de 

bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik 

gekoppeld. 

 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De 

toelichting  van  dit  bestemmingsplan  geeft  een  weergave  van  de  beweegredenen,  de 

onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. 

Tot  slot  maken  de  bijlagen  bij  de  toelichting  en  regels  onlosmakelijk  onderdeel  uit  van  het 

bestemmingsplan. 

5.2    Juridische planbeschrijving 

De  juridische  regeling  bestaat  uit  vier  hoofdstukken.  Het  eerste  hoofdstuk  bevat  de  definities  van 

begrippen die voor het algemene begrip, de  leesbaarheid en uitleg van het plan van belang zijn.  In dit 

eerste hoofdstuk is ook uitleg over de wijze van meten opgenomen. In het tweede hoofdstuk wordt op 

de bestemmingen en hun gebruik ingegaan. Het derde hoofdstuk gaat in op de algemene regels, zoals een 

algemene regel voor het gebruik van de gronden die op vrijwel alle bestemmingen van toepassing zijn. De 

overgangs‐ en slotregels maken onderdeel uit van het vierde hoofdstuk.   

5.2.1    Inleidende regels 

Conform  SVBP  2012  en  de  gemeentelijke  standaard  bevatten  de  inleidende  regels  artikelen  met  de 

begripsbepalingen en de wijze van meten. 

5.2.2    Bestemmingsregels 

In  deze  paragraaf  komen  alle  (enkel)bestemmingen  aan  de  orde.  Het  betreft  een  indeling  van 

bestemmingen in hoofdgroepen waarin de meest voorkomende functies kunnen worden ondergebracht. 

De  indeling  in  hoofdgroepen  maakt  het  raadplegen  van  een  bestemmingsplan  en  het  zoeken  naar 

bepaalde functies eenvoudiger. 

 

De gronden van het gehele plangebied hebben een positieve bestemming. Een positieve bestemming 

betekent dat gebruik van de gronden voor de verschillende bestemmingen direct mogelijk is. Bovendien 

betekent  het  dat  oprichting  van  gebouwen  direct  mogelijk  is  nadat  het  bevoegd  gezag  een 

omgevingsvergunning  voor  de  activiteit  bouwen  heeft  verleend.  Hieronder  volgt  per  toegepaste 

bestemming een korte toelichting.   
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Artikel 3 Bedrijf 

De  bedrijfsgronden  gelegen  aan  de  Stationsweg  Oost  211‐213  en  Zegheweg  6  zijn  onderdeel  van 

voorliggend  bestemmingsplan.  De  gronden  zijn  bestemd  ten  behoeve  van  bedrijfsdoeleinden  in  de 

milieucategorie  1  en  2  zoals  opgenomen  in  de  bij  dit  bestemmingsplan  behorende  Staat  van 

Bedrijfsactiviteiten. Ten behoeve van deze bedrijfsactiviteiten zijn onzelfstandige kantoren toegestaan. 

Ook mag er één bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan‐huis‐

gebonden beroepen, per bedrijf  aanwezig  zijn  ter plaatse van de daarvoor opgenomen aanduidingen. 

Voor de bedrijfswoning aan de Stationsweg Oost 211‐213 geldt dat deze bedrijfswoning uitsluitend op de 

eerste verdieping aanwezig mag zijn.   

 

Ter  plaatse  van  de  Stationsweg  Oost  211‐213  is  een  ruim  bouwvlak  opgenomen  met  een 

bebouwingspercentage van 75% en een maximum bouwhoogte van 12 meter voor bedrijfsgebouwen. Ter 

plaatse van de Zegheweg 6 is er sprake van een bebouwingpercentage van 100% en geldt een maximum 

bouwhoogte  van  6  meter  voor  bedrijfsgebouwen.  Voor  overkappingen  geldt  een  lagere  toegestane 

bouwhoogte.   

 

Artikel 4 Groen 

Rondom het bedrijf aan de Zegheweg 6 is een groenbestemming opgenomen om een groene zone richting 

de woningen te borgen. Tevens is het hier mogelijk één bedrijfswoning op te richten binnen de daarvoor 

opgenomen bepalingen.   

 

Artikel 5 Verkeer 

De  gronden  behorend  bij  de  Stationsweg  Oost  (N224)  en  benodigd  ten  behoeve  van  de  voorziene 

herinrichting (met ruimte voor fietspaden, voetpaden en groenvoorzieningen) zijn bestemd als 'Verkeer'. 

Gebouwen  en  overkappingen  zijn  uitsluitend  toegestaan  ten  behoeve  van  het  openbaar  vervoer, 

nutsvoorzieningen en fietsenstallingen.   

 

Artikel 6 Water 

De reeds bestaande watergang op de noordgrens van het plangebied is als zodanig bestemd. Door de 

watergang ruim te    bestemmen is een verbreding voor de benodigde waterberging mogelijk. Op deze 

gronden  zijn  bouwwerken,  geen  gebouwen  toegestaan  ten  behoeve  van  waterhuishoudkundige 

voorzieningen zoals keermuren, duikers en bruggen.   

 

Artikel 7 Woongebied 

Ten  behoeve  van  de  gewenste  flexibiliteit  ten  aanzien  van  de  toekomstige  inrichting  van  het  nieuwe 

woongebied,  is  in  dit  bestemmingsplan  gekozen  voor  de  bestemming  'Woongebied'.  De  bestemming 

'Woongebied' betreft een globale eindbestemming. Binnen de bestemming zijn de gronden bestemd voor 

woondoeleinden, maar ook voor andere doeleinden die binnen het woongebied passen, zoals wegen en 

paden, groenvoorzieningen, water en openbare nutsvoorzieningen. Voorzieningen ten behoeve van het 

opwekken, transporteren en vasthouden van duurzame energie zijn tevens expliciet toegestaan binnen 

deze bestemming.   

 

Binnen de bestemming is niet gedetailleerd vastgelegd waar de woningen gesitueerd mogen worden, wel 

is vastgelegd dat dit er maximaal 272 mogen zijn. De andere 8 woningen om te komen tot 280 woningen 

zijn  bestemd  aan  de  Stationsweg  Oost.  Binnen  de  gehele  bestemming  zijn  zowel  vrijstaande,  twee‐

aaneen, aaneengebouwde of gestapelde woningen toegestaan, zolang deze worden gebouwd binnen het 

bouwvlak.  Onder  andere  in  verband  met  de  omliggende  bedrijven  aan  de  Stationsweg  Oost  en  de 

Zegheweg is het bouwvlak tussen de 5 en 15 meter teruggelegd.   
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Voor  de  plaatsing  van  bijbehorende  bouwwerken,  bouwwerken  geen  gebouwen  zijnde  (zoals 

overkappingen) en erf‐ en terreinafscheidingen zijn regels opgenomen ten aanzien van locatie, hoogte 

en/of oppervlakte.   

 

Ook ten behoeve van aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn regels 

opgenomen in dit bestemmingsplan. 

 

Artikel 8 Leiding ‐ Gas 

Binnen deze dubbelbestemming valt de leiding zelf alsmede de bebouwingsvrije zone van 4 meter die aan 

weerszijden  van  het  hart  van  de  leiding  aangehouden moet  worden.  Op  deze  gronden mogen  geen 

gebouwen en/of bouwwerken worden gerealiseerd die niet ten diensten staan van de leiding. Van deze 

bouwregels  kan  met  een  omgevingsvergunning  worden  afgeweken. Hiervoor  dient  vooraf  advies 

ingewonnen te worden bij de leidingbeheerder. 

 

Artikel 9 Waarde ‐ Archeologie 2 

Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van mogelijk aanwezige archeologische waarden 

in het plangebied.   

5.2.3    Algemene regels 

De algemene regels betreffen regels die voor het hele plangebied gelden en bestemmingsoverschrijdend 

zijn.  Het  gaat  hierbij  om  de  algemene  bouwregels,  de  algemene  gebruiksregels,  algemene 

afwijkingsregels, algemene wijzigingsregels en overige regels. 

 

Artikel 10 Anti‐dubbeltelregel 

Deze  regel  is  opgenomen  om  te  voorkomen  dat,  wanneer  volgens  een  bestemmingsplan  bepaalde 

gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het 

opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan 

een soortgelijke eis wordt gesteld. 

 

Artikel 11 Algemene bouwregels 

In  dit  artikel  zijn  twee  algemene  regels  opgenomen met  betrekking  tot  bestaande  maatvoering  en 

ondergronds bouwen. 

 

Artikel 12 Algemene gebruiksregels 

In dit artikel zijn algemene bepalingen over strijdig gebruik opgenomen. 

 

Artikel 13 Algemene afwijkingsregels 

In  dit  artikel  zijn  algemene  afwijkingsregels  opgenomen  met  betrekking  tot  maatvoering,  antenne‐

installaties en kleine gebouwen.   

 

Artikel 14 Algemene wijzigingsregels 

In  dit  artikel  is  een  wijzigingsbevoegdheid  opgenomen  ter  plaatse  van  de  bedrijfsgronden  aan  de 

Stationsweg 211‐213 en ter plaatse van een gedeelte van de bestemming Woongebied. Bij beëindiging 

van  de  bedrijfsactiviteiten  en  indien  alle  aanwezige  bebouwing  wordt  gesloopt,  mogen  hier,  na 

vaststelling van een wijzigingsplan, ook grondgebonden woningen gerealiseerd worden. Ten behoeve van 

een betere positionering van deze woningen is het onder andere toegestaan de bouwvlakken te wijzigen.   

 

Tevens  is  een  algemene  wijzigingsbevoegdheid  opgenomen  om,  onder  voorwaarden,  de 

bestemmingsgrenzen te wijzigen.   
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Artikel 15 Overige regels 

In  dit  artikel  zijn  bepalingen  opgenomen  wat  betreft  het  moeten  voorzien  in  voldoende 

parkeergelegenheid binnen de verschillende enkelbestemmingen. 

5.2.4    Overgangs‐ en slotregel 

In artikel 3.2.1 van het Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor 

bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit bestemmingsplan. De slotregel geeft aan op 

welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen worden aangehaald. 
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Hoofdstuk 6    Uitvoerbaarheid 

6.1    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Voortraject 

Het  is  van  belang  dat  burgers,  bedrijven  en  maatschappelijke  organisaties  worden  betrokken  bij  de 

totstandkoming van een bestemmingsplan. In het voortraject van de planvorming is in het kader van het 

opstellen van het Masterplan overleg plaatsgevonden met stakeholders (grondeigenaren, aangrenzende 

bedrijven) en overlegpartners. Voor omwonenden is een inloopavond met betrekking tot het Masterplan 

georganiseerd.  De  avond  was  positief,  over  het  algemeen  is  er  draagvlak  voor  de 

woningbouwontwikkeling. 

 

In  het  proces  van  het  opstellen  van  het  stedenbouwkundig  plan  voor  fase  1  zijn  drie  werksessies 

georganiseerd waar diverse overlegpartners aan deel hebben genomen. Daarnaast is er met omliggende 

bedrijven en omwonenden individueel overleg geweest over het op te stellen stedenbouwkundig plan en 

bestemmingsplan.   

 

Overleg ex artikel 3.1.1 Bro   

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijke vooroverleg ex artikel 3.1.1 lid 1 Bro 

worden  toegezonden  aan  de  overlegpartners  zoals  de  Provincie  Utrecht  en  het  Waterschap.  De 

ingekomen reacties zijn samengevat en van beantwoording voorzien in de nota zoals bijgevoegd in Bijlage 

25.   

 

Inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen reacties 

zijn samengevat en van beantwoording voorzien in de nota zoals bijgevoegd in Bijlage 25.   

 

Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Tevens is in deze periode op 11 

april  een  inloopavond  gehouden  voor  belangstellenden.  De  ingekomen  reacties  op  het 

ontwerpbestemmingsplan zijn samengevat en van beantwoording voorzien in de nota zoals bijgevoegd in 

Bijlage 26.   
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6.2    Economische uitvoerbaarheid 

Grondexploitatie, verwerving en kostenverhaal 

Regelgeving 

Belangrijk  onderdeel  van  de Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro)  zijn  de  regels  omtrent  grondexploitatie. 

Daarin wordt  een  exploitatieplan  verplicht  gesteld  indien  nieuwe  bouwplannen  rechtstreeks mogelijk 

worden  gemaakt  door  middel  van  een  bestemmingsplan  en  er  voor  de  gemeente  sprake  is  van 

verhaalbare  kosten  (kostensoortenlijst Besluit  ruimtelijke ordening).  Een exploitatieplan  is  niet  vereist 

indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd (bijvoorbeeld door het sluiten van overeenkomsten van 

grondexploitatie  met  alle  eigenaren  in  het  exploitatiegebied,  waar  bouwmogelijkheden  gerealiseerd 

kunnen worden of volledig grondeigendom). 

 

Kostenverhaal 

Met  de  beoogde  ontwikkelaars  van  het  plangebied  zal  een  privaatrechtelijke  overeenkomst  worden 

gesloten waarin  de  (financiële)  afspraken  over  het  plan  zijn  vastgelegd,  inclusief  kostenverhaal.  Deze 

overeenkomst  wordt  aangemerkt  als  anterieure  overeenkomst.  Het  is  derhalve  niet  nodig  om  een 

exploitatieplan vast te stellen.   

 

Financiële uitvoerbaarheid 

Regelgeving 

In artikel 3.1.6. van het Bro is bepaald dat in de toelichting van het bestemmingsplan inzicht moet worden 

gegeven in de uitvoerbaarheid. Hieronder wordt mede de financiële uitvoerbaarheid verstaan. 

 

Toetsing 

De kosten voor de uitvoering van de bouwplannen liggen volledig bij de ontwikkelende partijen. Kosten 

voor de nog uit te voeren onderzoeken zoals het proefsleuvenonderzoek liggen bij de gemeente zelf. Hier 

zijn financiële middelen beschikbaar voor gesteld. Geconcludeerd wordt dat er voldoende middelen zijn 

om de ontwikkeling tot uitvoering te brengen. Het plan is daarmee financieel uitvoerbaar. 

 

 



bijlagen bij de Toelichting
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Bijlage 1    Masterplan Hoevelaar   
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Bijlage 2    M.e.r‐beoordelingsnotitie 
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1. Inleiding 3 

1.1. Aanleiding 

 
Ten oosten van de kern Woudenberg ligt woningbouwlocatie Hoevelaar. Het gebied zal conform het 
Masterplan Hoevelaar (2015), in 3 fases worden ontwikkeld. Ten behoeve van fase 1 wordt een 
bestemmingsplan opgesteld om de beoogde ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken. Dit 
bestemmingsplan omvat de realisatie van in totaal 280 woningen. 
 
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op 2000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van maximaal 280 
woningen en blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde. Ook wanneer rekening wordt gehouden met 
het gehele gebied Hoevelaar (1.000 woningen) wordt de drempelwaarde uit het Besluit m.e.r. niet 
overschreden. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-
beoordeling'. Dit document bevat deze beoordeling. 
 
Naast de realisatie van woningen wordt ook de N224 heringericht, een fruithut verplaatst en het 
bedrijfsperceel aan de Zegheweg 6 uitgebreid. Deze ontwikkelingen zullen in deze m.e.r-beoordeling in 
samenhang met de beoogde woningbouw worden beschouwd. Tevens zal een doorkijk worden gegeven 
naar de potentiële milieueffecten bij totale realisatie van plan Hoevelaar (fases 1 t/m 3).  
 
De gemeente heeft in het kader van de Structuurvisie Woudenberg 2030 in 2011 een  
milieueffectrapportage uitgevoerd. Daarbij is het realiseren van 1.000 woningen ten oosten van 
Woudenberg als basisvariant bestudeerd naast nog twee andere varianten. Deze milieueffectrapportage 
dekt niet de lading van de nadere uitwerking van het woningbouwplan in een bestemmingsplan. 
Onderhavige notitie voorziet hierin.  
 
 

1.2. Wat houdt een m.e.r.- beoordeling in?  

De wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, 
een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke nadelige 
gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag 
rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling, te weten:  

 de plaats van het project;  

 de kenmerken van het project;  

 de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 
 
Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet door het bevoegd gezag (de gemeente Woudenberg) een 
m.e.r-beoordelingsbeslissing worden genomen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, 
gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 
(milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het 
bestemmingsplan opgenomen. 
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1.3. Leeswijzer 

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  

 beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en kenmerken van het project; 

 licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  

 geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling.  
 
Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van de informatie uit het voorontwerp-
bestemmingsplan dat is opgesteld om de beoogde woningbouw mogelijk te maken. 
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2. Plaats en kenmerken van het project 5 

2.1. Plaats van het project 

 
Hoevelaar fase 1 is het meest zuidelijk gelegen gedeelte van de nieuwe woonwijk en grenst direct aan 
de N224 en de westelijk gelegen nieuwbouw wijk Het Groene Woud. Het plangebied omvat de 
agrarische gronden ten noorden en oosten van de woningen en bedrijfspanden aan de N224 en de 
Zegheweg. Naast deze gronden is tevens een deel van de N224 onderdeel van het plangebied evenals 
het perceel behorend bij het adres Stationsweg Oost 201 en de bedrijfsgronden aan de Zegheweg 6 en 
de Stationsweg Oost 211-213. Ten noordoosten van het plangebied ligt het bedrijventerrein Parallelweg. 
Ten zuiden van het plangebied en de N224 bevinden zich nog diverse bedrijven en woningen ter hoogte 
van de Laagerfseweg. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1 en 2.  
 

 
Figuur 1. Luchtfoto plangebied (blauwe cirkel) en omgeving 
 

 
Figuur 2. Indicatieve begrenzing plangebied (rode omlijning) 
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Het plangebied is niet gelegen in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde status (figuur 3- 
7). 
 
 

 
Figuur 3. Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van grondwaterbeschermingsgebieden. Bron: 
Provincie Utrecht 
 

 
Figuur 4. Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van stiltegebieden. Bron: Provincie Utrecht 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied (Vogel- of 
Habitatrichtlijngebieden). In de omgeving van het plangebied ligt een aantal Natura 2000- gebieden, te 
weten het Binnenveld, Uiterwaarden Rijntakken en Kolland & Overlangbroek. Alle gebieden zijn 
aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De Uiterwaarden Rijntakken zijn daarnaast ook aangewezen als 
Vogelrichtlijngebied. De gebieden maken derhalve deel uit van het Europese netwerk van 
natuurgebieden (Natura 2000). In figuur 5 zijn deze gebieden ten opzichte van het plangebied 
weergegeven.  
 
Het plangebied is ook geen onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (zie figuur 6). 
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Figuur 5. Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Bron: Aerius 
Calculator 
 

  
Figuur 6. Ligging plangebied (rode cirkel) t.o.v. Natuurnetwerk Nederland. Bron: Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013-2028  
 
Het plangebied heeft een lage tot hoge archeologische verwachtingswaarde (zie figuur 7). 
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Figuur 7. Archeologische verwachtingswaarde plangebied (blauwe cirkel) 
 

2.2. Kenmerken van het project 

Woningbouw Hoevelaar fase 1 en Stationsweg Oost (N224) 

In de structuurvisie Woudenberg 2030 is de nieuwe ruimtelijke invulling van het gebied ten oosten van 

Woudenberg beschreven. In vervolg op de structuurvisie is het Masterplan Hoevelaar vastgesteld. In het 

masterplan is geschetst op welke wijze de woningbouwontwikkeling Hoevelaar zal worden 

vormgegeven. De woningbouwlocatie Hoevelaar omvat in totaal de realisatie van maximaal 1.000 

woningen in de periode tot 2030 binnen het gebied dat wordt omsloten door de provinciale weg N224, 

de Zegheweg en de voormalige spoordijk (figuur 8). Hoevelaar sluit aan op de in 2018 af te ronden 

nieuwbouw wijk Het Groene Woud. Het masterplan heeft geen juridische status maar vormt wel het 

gemeentelijke beleidskader op basis waarvan het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan is 

opgesteld. 

 

 
Figuur 8. Masterplan Hoevelaar 
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Het beoogde programma voor de eerste fase is maximaal 280 woningen, waarvan 25 als particulier 

initiatief bij de Zegheweg 6 en in het lint aan de Stationsweg Oost. De woningen worden voornamelijk 

uitgevoerd als grondgebonden woningen. Mogelijk komen er enkele gestapelde woningen in 

bouwvolumes van maximaal 12 meter hoog. De vormgeving richt zich op een aantrekkelijke woonwijk in 

een passende dichtheid met dorpse principes, waar groen en water een prominente plek krijgen. In het 

bestemmingsplan voor fase 1 is gekozen voor een globale bestemming om ruimte te geven aan de 

stedenbouwkundige invulling, de locaties van de beoogde woningen en ruimtereservering voor wegen, 

water en groenstructuren.  
 

De bestaande woon- en bedrijfskavels aan de randen van het plangebied worden ingepast in de 

planvorming op basis van milieuzonering. Daarom is het bouwvlak van de bestemming 'Wonen' aan de 

randen 5 tot 15 meter teruggelegd zodat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en de 

bedrijfsvoering niet wordt beperkt. De bestaande houtwallen en sloten zijn oost-west georiënteerd en 

vormen deels de noordelijke grens van fase 1 van de ontwikkeling. Deze noordelijke grens zal tevens in 

de nieuwe planvorming behouden en versterkt worden.  

 

Zegheweg 6 

Het bestaande gebouw van sanitair- en installatiebedrijf G. Hek zal worden uitgebreid met circa 920 m2 

(figuur 9). Om dit mogelijk te maken wordt in het bestemmingsplan een deel van het perceel ten oosten 

van de bestaande bedrijfsbebouwing ten behoeve van bedrijfsdoeleinden bestemd. Om milieuhinder te 

voorkomen zal rekening worden gehouden met een richtafstand van 10 meter tot de beoogde 

woningen. 

 

 
Figuur 9. Beoogde uitbreiding (donkergrijze bebouwing) sanitair en installatiebedrijf G. Hek indicatief 

 

Stationsweg Oost 201 
De bestaande fruithut wordt richting het westen verplaatst. Hierdoor komt er op het perceel aan de 
Stationsweg Oost 201 ruimte voor de toevoeging van twee woningen. Naast detailhandel en ruimte voor 
opslag zal tevens lichte horeca toegestaan worden ter hoogte van de nieuwe locatie van de fruithut. 
Boven de fruithut wordt het tevens mogelijk om te wonen. Voor detailhandel en lichte horeca geldt een 
richtafstand van 0 meter in gemengd gebied. Deze activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend voor 
hun omgeving, dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het 
Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend. 
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Wegenstructuur 

De hoofdstructuur voor het gemotoriseerd verkeer is aangesloten op de Stationsweg Oost (N224). Vanaf 

deze weg wordt het plangebied voor fase 1 ontsloten. Op termijn vormt deze weg ook de toegang naar 

fase 2 en 3. Een calamiteitenontsluiting is voorzien richting de Zegheweg. De langzaam 

verkeersverbindingen worden ingevoegd om een relatie te kunnen leggen met het omringende 

landschap, de kern met de voorzieningen en Hoevelaar te voorzien van slingerende noord-zuid routes 

waaraan de nieuwe buurten ook met elkaar verbonden kunnen worden.  

 

 
Figuur 10 Wegenstructuur Masterplan Hoevelaar 

 

Ter plaatse van de N224 komt een nieuw kruispunt met stoplichten en voorsorteerstroken om de 

nieuwe woonwijk te ontsluiten. Tevens wordt een parallelweg aangelegd voor de ten zuiden van de weg 

gelegen woningen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Daarnaast zullen de uitritten van de 

percelen aan de noordzijde van de N224 worden aangesloten op de nieuwe woonwijk waardoor ook 

minder conflicten op de N224 ontstaan.  

 

Het bedrijfsperceel aan de Zegheweg 6 blijft in de toekomst via de Zegheweg ontsloten. Ook komt er 

een extra ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer richting de interne gebiedsontsluitingsweg in de 

nieuwe woonwijk. 
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3. Kenmerken van de milieueffecten 13 

Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. 
Daarnaast worden cumulatieve effecten met ontwikkelingen in de omgeving nader onderzocht.  
 
Het is gebruikelijk de milieueffecten van de beoogde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De 
referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief de effecten van ontwikkelingen in de omgeving 
waarvan de realisatie zeker is (autonome ontwikkelingen). In de directe omgeving van het plangebied is 
enkel de westelijk gelegen nieuwbouwwijk ‘Het Groene Woud’ bekend. Het bijbehorende 
bestemmingsplan is reeds vastgesteld. Tevens zijn de meeste woningen al gerealiseerd (365 van de 483 
woningen). Daarom wordt deze ontwikkeling verder niet in dit hoofdstuk beschouwd. Verder zijn geen 
vaststaande autonome ontwikkelingen voorzien die van invloed kunnen zijn op de effectbeoordeling van 
de beoogde ontwikkelingen.  
 
De effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie uit het voorontwerp-
bestemmingsplan dat is opgesteld ten behoeve van de beoogde ontwikkeling. Voor een uitgebreidere 
analyse en onderliggende onderzoeksrapporten wordt verwezen naar dit plan.  
 
Verkeer 
De maximale verkeersgeneratie van fase 1 bedraagt 2.296 mvt/weekdagetmaal. Voor de uitbreiding van 
het bedrijf aan de Zegheweg wordt uitgegaan van een extra verkeergeneratie van 72,2 
mvt/weekdagetmaal. Het verkeer vanuit het plangebied wordt afgewikkeld op het nieuw te realiseren 
kruispunt met de Stationsweg Oost (N224). Het verkeer zal zich naar verwachting evenredig verdelen 
over de Stationsweg Oost (N224) in de richtingen van Woudenberg en Scherpenzeel. De huidige 
intensiteit op de Stationsweg Oost (N224) tussen de Rumelaarseweg en de Laagerfseweg bedroeg in 
2016 11.848 mvt/weekdagetmaal. De toekomstige verkeersintensiteit op de Stationsweg Oost ligt 
inclusief autonome groei van 1% per jaar en planontwikkeling tussen de 14.500  - 15.000 
mvt/weekdagetmaal. Dergelijke aantallen kunnen naar behoren worden afgewikkeld op een 
gebiedsontsluitingsweg. Het kruispunt wordt dusdanig ingericht dat de toekomstige intensiteit op 
verkeersveilige wijze kan worden verwerkt. 
 
De parkeerbehoefte van de nieuwe woningen zal geheel binnen het plangebied opgevangen worden. 
Daarnaast voorziet het plan in parkeerkoffers, parkeerpleinen en parkeerplaatsen langs de openbare 
weg. Om te borgen dat er voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt is in de regels van het 
bestemmingsplan een parkeerregeling opgenomen. Ook voor de uitbreiding van de 
bedrijfsmogelijkheden aan de Zegheweg 6 is het uitgangspunt dat de parkeerbehoefte geheel op eigen 
terrein opgevangen moet worden. Aan de oost- en noordzijde van het bedrijfsperceel is hier voldoende 
ruimte voor gereserveerd. Ook rondom de nieuwe locatie van de fruithut zullen voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. 
 
Geluid 
Bureau LievenseCSO heeft in 2016 een verkennend akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het 
woongebied Hoevelaar fase 1. Door een aangepast programma is door Rho adviseurs opnieuw 
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd. Omdat de positie van de woningen flexibel is 
opgenomen, zijn de geluidcontouren in beeld gebracht. Op basis van dit verkennende onderzoek zijn de 
volgende conclusies van toepassing:  
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- Als  gevolg  van  het  wegverkeer  op   de  Stationsweg  Oost moeten hogere waarden 

worden aangevraagd voor toekomstige woningen in het voorste gedeelte van het 
plangebied. De  maximale  ontheffingswaarde  van  63  dB  wordt  niet overschreden. Het 
achterliggende deel van het plangebied voldoet wel aan de voorkeursgrenswaarde; 

- Voor het deel waar als gevolg van de Stationsweg Oost sprake is van een overschrijding van 
de voorkeursgrenswaarde moet een hogere waarde worden vastgesteld. Op basis van een 
concept stedenbouwkundig plan is inzicht verkregen in de maximale hoeveelheid 
woningen welke binnen dit gebied realiseerbaar zijn. Op basis van de geluidcontouren 
blijkt dat de geluidbelasting hier tussen de 48 dB – 63 dB ligt. Uitgaande van een 'worst 
case' situatie is woningbouw in dit gebied ten alle tijde mogelijk indien voor 50 potentiële 
woningen een hogere waarde van 63 dB wordt vastgesteld;  

- Als gevolg van het wegverkeer op de Zegheweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
voor enkele woningen in het plangebied op een van de gevels overschreden. Voor 
maximaal 6 woningen wordt derhalve voorgesteld een hogere waarde van maximaal 63 dB 
vast te stellen.  

- Als gevolg van het wegverkeer op de Randweg wordt voor een enkele woningen de 
voorkeursgrenswaarde overschreden. Voor maximaal 3 woningen wordt derhalve 
voorgesteld een hogere waarde van maximaal 63 dB vast te stellen.  

- De geluidbelasting als gevolg van de nieuw aan te leggen interne weg zorgt alleen voor een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde in een klein gebied rondom deze weg. Ten 
behoeve van deze interne weg zijn tevens hogere waarden benodigd. Voorgesteld wordt 
voor circa 10 extra woningen een hogere waarde vast te stellen van 63 dB. De maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB wordt aan weerskanten van de weg niet overschreden; 

- De gecumuleerde geluidbelasting draagt ten opzichte van de geluidbelasting voor de 
hoogst berekende afzonderlijk bron (Stationsweg Oost) niet bij aan een vermindering van 
het akoestisch klimaat; 

- Reconstructie in de zin van de Wgh door het fysiek aanpassen van de Stationsweg Oost is 
van toepassing voor de woningen aan de Stationsweg Oost met de adressen 195 en 201 en 
de Stationsweg West met de adressen 185, 187 en 189. Binnen de kaders van de Wet 
geluidhinder dienen hogere waarden voor deze woningen te worden verleend.  

 
Omdat de te verlenen hogere waarden maximaal zijn, wordt voorgesteld voorafgaand aan het indienen 
van de omgevingsvergunning voor het bouwen nogmaals akoestisch onderzoek te doen op de 
uiteindelijke gevels van de woningen om op dat moment te bepalen welke waarden van toepassing zijn 
en welke akoestische maatregelen getroffen dienen te worden om te voldoen aan een wettelijk 
binnenklimaat van 33 dB. 

 
Bodem en water 
Bodem 
Uit de uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat het onderzochte deel van het plangebied geschikt is voor 
de beoogde bestemming. Wel zijn ter plaatse van de boerderij aan de Stationsweg Oost 199a 
asbestverontreinigingen aangetroffen. De asbestverontreinigingen vormen geen direct risico en zullen 
op termijn worden gesaneerd. Daarnaast zullen de beoogde ontwikkelingen (met name woningbouw) 
geen negatief effect hebben op de bodem. Het plangebied is richting ontwerpbestemmingsplan 
wederom uitgebreid. Voor deze gronden wordt bodemonderzoek nog uitgevoerd. Dit onderzoek wordt 
ingevoegd voor vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
Water 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn diverse B- en C-watergangen aanwezig 
waarvoor geen beschermingszones gelden. Het plangebied ligt ook niet in een beschermingszone van 
een waterkering of grondwaterbeschermingsgebied.  
 
Als gevolg van de ontwikkeling zal een groot deel van het plangebied verhard worden. Voor 
waterberging in stedelijk gebied is volgens de uitgangspunten van het waterschap 600 m3 berging per 
hectare verharding nodig. De exacte inrichting van het plangebied is nog onbekend. Ook zullen enkele C-
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watergangen gedempt worden, dit moet worden gecompenseerd. Het te graven oppervlak dient 
minimaal gelijk te zijn aan het te dempen oppervlak.  

 
In de algemene uitgangspunten notitie van het waterschap is aangegeven dat voor situaties waar in de 
eerste fase van het proces de exacte oppervlakte aan verharding nog onbekend is een vuistregel kan 
worden gehanteerd. Het waterschap adviseert om in dit geval 10% van het oppervlak van het 
plangebied te 'reserveren' voor waterberging. Uit de praktijk blijkt dit vaak nodig om de benodigde 
hoeveelheid water in het plangebied te kunnen vasthouden en zo de afvoer vanuit het gebied niet te 
laten toenemen.  
 

De opzet van het plan is zodanig dat de bestaande secundaire watergang op de noordgrens van fase 1 

wordt verbreed ten behoeve van de benodigde waterberging. In beginsel is een wateroppervlak van 

10% van het plangebied nodig. Echter door de aanleg van een dergelijke forse watergang kan de 

doorstroming van de watergang in gangbare en drogere perioden niet worden gegarandeerd. Dit 

resulteert in stilstaand water wat in stedelijk gebied onwenselijke is en kan resulteren in een slechte 

waterkwaliteit.  

 
Daarom wordt voorgesteld het watervoerende deel van de bestaande secundaire watergang enigszins 
te verbreden en daarnaast een verlaagde 'vooroever' aan te leggen aan de zuidzijde van de watergang. 
Het watervoerende deel van de watergang zal voldoende waterdiepte en voldoende doorstroming 
garanderen. De vooroever is in normale en droge situaties niet watervoerend (groen) en zal alleen ten 
tijde van (hevige) regenval benut worden ten behoeve van de opvang van hemelwater. Op deze manier 
ontstaat een flexibele maar robuuste waterberging die voorziet in voldoende waterbergingscapaciteit 
en in droge periode voor voldoende doorstroming en een goede ruimtelijke kwaliteit. 
 
Natuur 
Gebiedsbescherming 
Gezien de relatief grote afstand tot Natura 2000-gebieden (14 kilometer tot stikstofgevoelige 
habitattypen) hebben de geplande werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling geen invloed op de 
beschermde habitatsoorten en –typen ter plaatse van deze gebieden.  
 
Soortenbescherming 
Ten behoeve van de beoogde ontwikkelingen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In deze onderzoeken 
is rekening gehouden met sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing en het mogelijk dempen van 
watergangen. Uit de quickscan van 2016 blijken ter plaatse mogelijk diverse beschermde soorten 
aanwezig te zijn zoals boommarter, das, verschillende soorten vleermuizen, hazelworm en vogels met 
jaarrond beschermde nesten waaronder de huismus, steenuil en kerkuil. In mei 2016 is een 
soortgerichte inventarisatie gedaan naar de aanwezigheid van de kerkuil en de steenuil. Daaruit blijkt 
dat het plangebied gebruikt wordt als foerageergebied. De aanwezige rij geknotte zwarte elzen is van 
belang als essentieel foerageergebied voor de kerkuil. Deze groenstrook, inclusief watergang, zal 
behouden blijven. Er zal een ruime groenzone worden gecreëerd tussen de woningen en de geknotte 
zwarte elzen.  
 
Ook voor overige soorten is nader onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in (de nabijheid van) het 
plangebied de das, kerkuil (zie eerder), steenuil (zie eerder), gewone dwergvleermuis, 
grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, huiszwaluw en zwarte roodstaart voorkomen. Het 
plangebied bevat voor de das, steenuil en rosse vleermuis geen essentiële functies, zoals 
verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. Geen van de aangetroffen vleermuissoorten heeft 
verblijfplaatsen in het plangebied. Ook is er geen sprake van essentieel foerageergebied. De noordelijke 
groenstrook met de geknotte zwarte elzen heeft wel een functie voor de gewone dwergvleermuis, 
laatvlieger en grootoorvleermuis als vaste vliegroute. De nesten van de huiszwaluw en zwarte 
roodstaart zijn in principe niet jaarrond beschermd. De rust- en verblijfplaatsen van deze soorten 
kunnen echter ook jaarrond beschermd zijn wanneer zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen. Met name voor de huiszwaluw wordt aanbevolen een alternatieve 
broedlocatie aan te bieden. Dit kan door een zogenoemde til voor zwaluwen te plaatsen op een 
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geschikte locatie nabij het plangebied. Voor de zwarte roodstaart kan voldaan worden met het 
ophangen van twee geschikte ‘open vogelkasten’ op geschikte locaties nabij het plangebied. 
 
Omdat in de quickscan uit februari 2016 en de daaropvolgende onderzoeken niet het gehele plangebied 
is onderzocht, is in 2017 een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat in de 
voorzomer en voorherfst de gewone dwergvleermuis in lage dichtheid foeragerend voorkomt. Er zijn 
geen kolonies of vliegroutes aangetroffen in de lente. Ook zijn er geen balts- en paarplaatsen 
vastgesteld. In het westelijk deel van het plangebied zijn geen beschermde vogels vastgesteld met vaste 
rust- en verblijfplaatsen. Tot slot zijn er geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van de 
steenmarter of andere marters zoals de bunzing. 
 
Luchtkwaliteit 
De beoogde ontwikkeling (280 woningen en uitbreiding bedrijfsbebouwing) zal niet in betekenende 
mate bijdragen aan de concentratie luchtverontreinigende stoffen. De overige ontwikkelingen die in 
hoofdstuk 2 zijn beschreven zijn dusdanig beperkt dat ook deze ontwikkelingen (in combinatie met de 
beoogde woningen) niet in betekenende mate zullen bijdragen. Tevens blijkt uit de NSL-monitoringstool 
dat ter plaatse van het plangebied ruimschoots aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer wordt 
voldaan.  
 
Externe veiligheid 

De beoogde ontwikkelingen zullen ten aanzien van het aspect ‘externe veiligheid’ naar verwachting 

geen negatief effect  hebben op omliggende (beperkt) kwetsbare objecten. Uit de quickscan van 

LievenseCSO blijkt dat voor alle beoordeelde bronnen de plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar het 

plangebied niet overlapt. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van het groepsrisico van Van 

Apeldoorn B.V., de N224 en twee hogedruk aardgasleidingen van de Gasunie (W-520-06 en W-520-01).  

 
Gelet op de ruime afstand tussen het bedrijf Van Apeldoorn en de beoogde woningen zal het toevoegen 
van nieuwe woningen zeer beperkt van invloed zijn op de hoogte van het groepsrisico. Op basis van de 
vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) blijkt dat het groepsrisico van de N224 
lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. De hogedruk aardgasleiding W-520-06 heeft een 
invloedsgebied van 95 meter. Deze leiding is op circa 250 afstand gelegen en vormt dan ook geen 
belemmering. De hogedruk aardgasleiding W-520-01 ligt in het plangebied en heeft een invloedsgebied 
van 200 meter. Door LievenseCSO is daarom een QRA uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het groepsrisico 
0,013 * de oriëntatiewaarde bedraagt. In totaal worden 280 woningen gerealiseerd in plaats van 220. 
Deze toename zal naar verwachting niet leiden tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Deze 
conclusie dien te worden bevestigd voor vaststelling van het bestemmingsplan middels een aan te 
passen rapportage. Uit de verantwoording van het groepsrisico (zie bestemmingsplan) blijkt dat de 
zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid als voldoende worden beschouwd.  
 
Cultuurhistorie en archeologie 
Cultuurhistorie 
In het onderzoeksgebied zijn mogelijk elementen van de Grebbelinie aanwezig en lag een deel van de 
Pantherstellung. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen in de geraadpleegde bronnen dat door de 
aanwezigheid van deze verdedigingslinies conventionele explosieven in de bodem zijn achtergebleven. 
Uit het uitgevoerd onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog bleek dat ten westen van het plangebied, aan de Stationsweg nabij de Zegheweg, 
op 24 december 1944 een Hawker Typhoon is neergestort. Het toestel ontplofte in de lucht waarna de 
wrakstukken over een grote afstand werden verspreid. Hierdoor kunnen tevens wrakstukken in het 
plangebied terecht zijn gekomen. Daarom is nader onderzoek uitgevoerd. Enkele metaalobjecten zijn 
tijdens dit onderzoek aangetroffen, waarvan één object (een kaliber huls) direct gekoppeld kon worden 
aan oorlogshandelingen. Er is geen noodzaak tot nader onderzoek. 
 
Archeologie 
Gedeeltelijk geldt een dubbelbestemming ter bescherming van mogelijke archeologische waarden in het 
gebied. Door Archeodienst is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Uit dit bureauonderzoek 
blijkt dat archeologisch vervolg onderzoek nodig is. Dit vervolgonderzoek is reeds uitgevoerd. Hieruit 
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blijkt dat voor delen van het plangebied een hoge verwachting geldt op resten uit diverse tijden. Ter 
bescherming van mogelijk aanwezige archeologische waarden is een dubbelbestemming opgenomen in 
het bestemmingsplan.    
 
Het plangebied is richting ontwerpbestemmingsplan uitgebreid. Voor deze gronden wordt nog een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt ingevoegd voor vaststelling van het 
bestemmingsplan. Ook hier is vooralsnog een dubbelbestemming opgenomen. 
 
Doorkijk totale plan Hoevelaar 
Naast fase 1 dient in de m.e.r-beoordeling ook het gehele plan ‘Hoevelaar’ beschouwd te worden, 
bestaande uit 3 fases. Er zullen in totaal 1.000 woningen worden gerealiseerd (inclusief fase 1). Gezien 
de hiervoor beschreven effecten zal de beoogde woningbouw met name van invloed zijn op de toename 
van verkeer. Ten aanzien van luchtkwaliteit zal de realisatie van 1.000 woningen niet in betekenende 
mate bijdragen aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Met de herinrichting van de N224 
wordt tevens rekening gehouden met de totale realisatie van plan Hoevelaar. Gelet op de ruime afstand 
tot stikstofgevoelige habitattypen zal stikstofdepositie eveneens geen probleem zijn. Ten aanzien van 
soortenbescherming is wel nader onderzoek noodzakelijk bij de concrete inrichting van fase 2 en 3. Ten 
aanzien van geluid is door LievenseCSO ook onderzoek uitgevoerd naar fase 2 en 3. Daaruit blijkt dat 
hogere waarde moet worden aangevraagd bij enkele woningen. Als gevolg van de Zegheweg wordt de 
maximale ontheffingswaarde voor fase 2 en 3 overschreden omdat het plangebied voor deze weg op dit 
moment beschouwd moet worden als buitenstedelijk. Voor de Zegheweg worden aanvullende tellingen 
voor het gebied buiten de bebouwde kom geadviseerd. Bij de ontwikkeling van fase 2 en 3 dient nader 
onderzoek uitgevoerd te worden om de exacte geluidswaarde op de gevels te bepalen, rekening 
houdend met het eventueel verlagen van de snelheid van 60 naar 50 km/uur.  
 
Mitigerende maatregelen  
Uit dit hoofdstuk blijkt dat ten aanzien van soortenbescherming voor de huiszwaluw en zwarte 
roodstaart een alternatieve broedlocatie moet worden aangeboden. Voor archeologie wordt in het 
bestemmingsplan een regeling opgenomen om archeologische waarden te beschermen. Verder zijn 
naast de mitigerende maatregelen die reeds in het plan zijn opgenomen (zoals de aanpassing van de 
N224 en behoud van de groenstrook met zwarte elzen en watergang) geen aanvullende mitigerende 
maatregelen noodzakelijk.  
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4. Conclusie  

Uit de informatie in deze notitie blijkt dat de omvang van het project, niet leidt tot belangrijke nadelige 
milieugevolgen. De wegenstructuur wordt aangepast om zodoende over voldoende capaciteit te 
beschikken om de extra motorvoertuigbewegingen te kunnen verwerken. Het plangebied is niet gelegen 
in kwetsbaar gebied. De belangrijkste milieugevolgen zijn de eventuele effecten op beschermde soorten 
en wellicht op archeologische waarden. Door rekening te houden met de genoemde mitigerende 
maatregelen, kunnen belangrijke negatieve milieugevolgen worden uitgesloten. Er is dan ook geen 
aanleiding voor het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure. 
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Bijlage 3    M.e.r.‐beoordelingsbeslissing 

   



COLLEGEBESLUIT         

 

    

 

Onderwerp    : Mer-beoordelingsnotitie Hoevelaar fase 1 

 

 

 

 

    Het college van de Gemeente Woudenberg, 

gelezen het voorstel d.d. 22 maart 2018; 

Overwegende dat: 

 

- De gemeente Woudenberg voornemens is het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de 

realisatie van fase 1 Hoevelaar ter inzage te leggen; 

- Voor dit project Hoevelaar fase 1 in gevolge categorie D11.2  van bijlage D Beluit m.e.r. een 

vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht geldt; 

- Uit de mer-beoordelingsnotitie blijkt dat bij de realisatie van Hoevelaar fase 1 geen 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 

 

 

    Gelet op: 

 

Het bepaalde in de Wet milieubeheer (artikel 7.16 t/m artikel 7.20) en het Beluit 

milieueffectrapportage; 

b e s l u i t :  

Dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld ten behoeve van de realisatie van 

Hoevelaar fase 1. 

Vastgesteld op 27 maart 2018 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

drs S.M.T. van der Marck 

 

T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 
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Bijlage 4    Akoestisch onderzoek fase 1 LievenseCSO 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Woudenberg is voornemens het gebied Hoevelaar te ontwikkelen en hier 

woningen te realiseren. De gemeente heeft hiervoor een Masterplan opgesteld 

(Masterplan Hoevelaar Woudenberg, Atelier Dutch, december 2014) Ter voorbereiding op 

deze ontwikkeling vraagt de gemeente om inzicht in de verschillende milieu- en 

omgevingsaspecten die van belang zijn voor het op te stellen bestemmingsplan.  
 
Het doel van de quickscan is het bieden van inzicht in de effecten van wegverkeer  ten 

behoeve van het opstellen van een bestemmingsplan. De quickscan geluid bestaat uit twee 

onderdelen: 

• reconstructietoets voor bestaande woningen in verband met de wijziging van de 

Stationsweg Oost; 

• toets nieuwe situatie voor de toekomstige woningen.  

1.2 Plangebied 

Het plangebied Hoevelaar ligt ten oosten van Woudenberg en wordt omsloten door de 

provinciale weg N224, de Zegheweg en de voormalige spoordijk.  

  

 

Fase 1 heeft een oppervlakte van circa 9 ha. Fase 1 betreft de bouw van circa 220 

woningen. 

Figuur 1-1 plangebied Hoevelaar fase 1 (gele contour) 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht en is onze werkwijze vermeld evenals 

de uitgangspunten die we daarbij hanteren. 

Hoofdstuk 3 bevat de resultaten en in hoofdstuk 4 staan de conclusies en worden de 

consequenties en aandachtspunten voor de herontwikkeling benoemd. 
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2 Werkwijze 

2.1 Wettelijk kader 

2.1.1 Wet geluidhinder algemeen 

De Wet geluidhinder (hierna: Wgh) beoogt de burger te beschermen tegen te hoge 

geluidbelastingen. In deze wet zijn onder meer de normen voor geluid als gevolg van weg- 

en railverkeerslawaai en industrielawaai vastgelegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening 

gehouden te worden met de in de Wgh opgenomen grenswaarden en bepalingen. In de 

Wgh gelden voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarden voor de 

geluidbelasting op de gevel van een geluidgevoelige bestemming.  

2.1.1.1 Geluidgevoelige bestemming 

Tot de geluidgevoelige bestemmingen worden gerekend woningen, andere 

geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen.  

 

De grenswaarden zijn niet van toepassing op een zogenaamde dove gevel. Dit is: 

• een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met 

een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het 

verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB (voor weg- en 

spoorweglawaai), alsmede; 

• een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen 

aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

2.1.1.2 Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde 

In de Wgh zijn (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting afkomstig van 

verschillende geluidsbronnen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maar niet 

van de maximale ontheffingswaarde kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde 

worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (art. 110a lid 1 Wgh). Een dergelijke ontheffing 

wordt een hogere waarde genoemd.  

Wanneer ook de maximale te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in 

principe geen bouw van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk 

tenzij deze worden voorzien van dove gevels of andere (geluid reducerende) maatregelen.  

 

Meestal is het bevoegd gezag Burgemeester en Wethouders (hierna B&W) van de 

gemeente waarin het plan is gelegen. De Wgh dan wel het aanhangend “Besluit 

geluidhinder” bevat gronden op basis waarvan mag worden afgeweken van de 

voorkeursgrenswaarden. De bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde vindt 

echter slechts toepassing indien zogenoemde bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen 

onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard 

(art. 110a lid 5 Wgh). Om dit aan te kunnen tonen geldt een onderzoeksplicht. Dit houdt in 

dat in ieder geval een onderzoek moet worden uitgevoerd naar de geluidbelasting zonder 

geluidreducerende maatregelen.  
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Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarden moet de effectiviteit van maatregelen 

worden onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot de ten hoogst toelaatbare 

geluidbelasting respectievelijk de voorkeursgrenswaarde. 

 

Ten slotte kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de bevoegdheid tot 

het vaststellen van hogere waarden alleen in bij die maatregel aan te geven gevallen kan 

worden toegepast (art. 110a lid 5 Wgh). Deze algemene maatregel van bestuur is het 

Besluit geluidhinder waarin in hoofdstuk 5 bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot 

een verzoek om een hogere waarde als bedoeld in art. 110a lid 3 Wgh. In een “Hogere 

waarde beleid” kan het bevoegd gezag aangeven in welke situaties en onder welke 

voorwaarden zij zal meewerken aan een verzoek.  

2.1.1.3 Cumulatie 

Art. 110f Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening wordt 

gehouden met de cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve 

geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in art. 1.4 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in genoemd voorschrift wordt deze 

rekenmethode toegepast indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. 

Daarbij moet vastgesteld worden of er sprake is van relevante blootstelling aan meerdere 

bronnen. Dit is alleen het geval indien de voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden 

bronnen wordt overschreden.  

 

Conform art 1.5 Bgh kan de gemeente alleen een hogere waarde vaststellen indien 

cumulatie van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare 

geluidbelastingen.  

2.1.2 Wegverkeerslawaai 

2.1.2.1 Zones langs wegen 

De Wgh stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. 

Het gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen aandacht aan het geluid dient te 

worden besteed wordt de geluidzone genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van 

het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang 

van de geluidzone is opgenomen in art. 74 Wgh. De definities van stedelijk en 

buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in art. 1 Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt 

aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een 

auto(snel)weg voor zover liggend binnen de bebouwd kom. Conform art. 74 lid 2 bevindt 

zich geen zone langs wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt of langs 

wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2 Wgh). In  

Tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de zonebreedtes.  
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Tabel 2.1  Zonebreedte aan weerszijde van de weg 

Type gebied Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Stedelijk 1 of 2 200 

3 of meer 350 

Buitenstedelijk 1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 

2.1.2.2 Toetsingsgrootheden 

De geluidbelasting vanwege een weg wordt berekend in de Europese dosismaat L day-

evening-night (Lden) in dB. De dagperiode is gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, de 

avondperiode bestaat uit de periode gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur en de 

nachtperiode is gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur. Het Lden houdt rekening met een 

straffactor voor de avond- en nachtperiode omdat het geluid in de avond- en nachtperiode 

als hinderlijker wordt ervaren dan overdag. De bepaling van het Lden verloopt volgens het 

gestelde in art 1 Wgh. 

 

De berekende geluidbelasting wordt gepresenteerd als een afgeronde waarde waarbij geldt 

dat een berekende waarde die eindigt op 0,50 wordt afgerond naar de meest nabij gelegen 

even waarde. Een berekende geluidbelasting van 48,50 dB wordt dus afgerond 

gepresenteerd als 48 dB.  

2.1.2.3 Aftrek  art. 110g Wgh 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende 

maatregelen aan motorvoertuigen is het de verwachting dat het wegverkeer in de 

toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Op basis van art. 110g 

Wgh kan de Minister een aftrek vaststellen voor het in de toekomst stiller worden van 

motorvoertuigen. De aftrek als bedoeld in art. 110g Wgh staat vermeld in art. 3.4 van het 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en bedraagt: 

• 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 

zonder aftrek conform art 110g Wgh 56 dB is; 

• 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 

zonder aftrek conform art 110g Wgh 57 dB is; 

• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de 

bovenstaande waarden; 

• 5 dB voor overige wegen; 

• 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevel.  

2.1.3 Grenswaarden nieuwe situatie 

In Tabel 2.2 volgt een overzicht van de diverse grenswaarden die van toepassing zijn voor 

nieuwe situaties binnen de zone van een weg. 
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Tabel 2.2 overzicht voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde 

Situatie Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffingswaarde 

[dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

bestaande weg woning nog niet 

geprojecteerd 

48 63 53 

bestaande weg te bouwen woning bij 

agrarisch bedrijf 

48 nvt 58 

bestaande weg vervangende 

nieuwbouw 

48 68 58/63* 

nieuwe weg woning aanwezig of in 

aanbouw 

48 63 58 

* De ontheffingswaarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van een auto(snel)weg gelegen 

binnen de bebouwde kom 

 

Een nog niet geprojecteerde woning is een woning waarvoor het geldende 

bestemmingsplan het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

niet toestaat. Een woning in aanbouw is een nog niet aanwezige woning waarvoor de 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is afgegeven. 

2.1.4 Reconstructie 

De Wgh houdt er rekening mee dat niet iedere wijziging aan een weg ook tot een verhoging 

van de geluidbelasting leidt. Daarom bepaalt de Wgh dat een toetsing aan grenswaarden 

uitsluitende plaatsvindt indien er sprake is van een reconstructie zoals gedefinieerd in de 

Wgh. 

 

Overeenkomstig de Wgh is er sprake van een reconstructie: 

• indien er een fysieke wijziging aan de weg plaatsvindt en de geluidbelasting in de 

toekomst ten opzichte van de situatie zonder reconstructie met 2 dB of meer 

wordt verhoogd.  

• Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de reconstructie van een weg 

zal leiden tot een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer vanwege 

andere wegen dan de te reconstrueren weg of – als een weg gedeeltelijk wordt 

gereconstrueerd – vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan.  

 

Voor het bepalen van de toename van de geluidbelasting wordt voor de situatie zonder 

reconstructie uitgegaan van de geluidbelasting 1 jaar voor het fysiek wijziging. Als 

toekomstige situatie wordt uitgegaan van de geluidbelasting 10 jaar na wijziging. Indien in 

het verleden een hogere waarde is vastgesteld voor een woning gelegen binnen de zone 

van de weg dan geldt als geluidbelasting in de situatie voor reconstructie de laagste waarde 

van: 

• de berekende geluidbelasting 1 jaar voor wijziging óf  

• de eerder vastgestelde hogere waarde.  

Indien in de situatie zonder reconstructie de geluidbelasting lager is dan 48 dB, wordt de 

toename van de geluidbelasting bepaald ten opzicht van 48 dB. Een toename van de 

geluidbelasting tot 48 dB wordt altijd acceptabel geacht.  
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De maximaal toelaatbare geluidbelasting is onder andere afhankelijk van de geluidbelasting 

voor wijziging van de weg en eventueel reeds vastgestelde hogere waarden, zie Tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3 Maximale ontheffingswaarde bij reconstructies (woningen) 

Situatie Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB] 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Eerder hogere waarde vastgesteld conform art. 100a lid 1b Wgh 63 58 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende 

geluidbelasting ≤ 55 dB conform art. 100a lid 1b Wgh 

63 58 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende 

geluidbelasting > 55 dB conform art. 100a lid 1b Wgh 

68 68 

Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (art 90 

Wgh) conform art. 100a lid 2 Wgh 

68 68 

2.1.5 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Woudenberg heeft de “Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder 

Gemeente Woudenberg 2012” vastgesteld. Deze beleidsregels zijn de lokale uitwerking van 

de bevoegdheid van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van hogere waarden 

voor geluid op basis van de Wet geluidhinder. In het beleid zijn voor de nieuwbouw van 

woningen de volgende criteria opgenomen voor het vaststellen van een hogere waarde: 

1. De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing; 

2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische 

afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen. 

3. De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing. 

4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning. 

5. Het betreft verspreid liggende woningen buiten de bebouwde kom. 

6. De woningen zijn opgenomen in een uitbreidings-, inbreidings- of 

herstructureringsplan. 

 

Aanvullend moet de woningen ten minste één geluidsluwe zijde hebben en moeten 

buitenruimte(n) die als verblijfsruimte word(t)(en) gebruikt aan de geluidsluwe zijnde zijn 

gesitueerd. Dove gevels moeten zo veel als mogelijk worden vermeden. Indien dove gevels 

niet zijn te vermijden wordt erna gestreefd het aantal dove gevels te beperken tot 

maximaal één per woning.  

 

Omdat op dit moment de invulling van het plan met woningen nog niet bekend is, kan nog 

niet getoetst worden aan het gemeentelijk geluidbeleid. Indien hogere waarden 

noodzakelijk zijn, bieden de bovenstaande criteria 2 en 6 voldoende aanknopingspunten 

voor het vaststellen van een hogere waarde. 

2.1.6 Geluidsituatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing 

Indien van toepassing wordt naast de cumulatie in het kader van de Wgh, in het kader van 

een goede ruimtelijke onderbouwing, de cumulatie van alle relevante (zoneplichtige en 

niet-zoneplichtige) wegen inzichtelijk gemaakt.  
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2.2 Werkwijze 

2.2.1 Aangeleverde stukken 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

• digitale tekeningen van het plangebied; 

• top 10 vector gegevens van het nationaal geoloket. 

2.2.2 Gegevens wegverkeerslawaai 

Door de gemeente Woudenberg zijn telgegevens uit 2015 verstrekt met betrekking tot de 

omringende wegen. Op basis van een autonome groei van 1% per jaar zijn de 

verkeersintensiteiten voor de toekomstige jaren berekend. Het betreft de jaartallen 2016 

als 1 jaar voor realisatie (reconstructietoets) en 2028 als maatgevend jaar 10 jaar na 

realisatie.
1
 Met behulp van de CROW rekentool verkeersgeneratie is de verkeersgeneratie 

van de nieuwbouw bepaald. Voor de verdeling over de verschillende voertuigcategorieën 

en perioden (dag-, avond- en nacht) wordt aangesloten bij de aanleverde telgegevens.   

 

Voor de reconstructietoets moet een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie 1 jaar 

voor wijziging (2016) en de situatie 10 jaar na wijziging (2028 is het maatgevend jaar in 

verband met de bouw van de woningen). De situatie na wijziging heeft betrekking op de 

verkeersintensiteiten inclusief de verkeersgeneratie van de woningen. Aanvullend is op 

verzoek van de gemeente Woudenberg alleen het effect van het wijzigen van de weg 

bepaald. Hiervoor is voor de situatie na wijziging gebruik gemaakt van de 

verkeersintensiteiten inclusief autonome groei maar exclusief verkeersgeneratie van de 

woningen.   

 

In Tabel 2.4 wordt een algemeen overzicht van de verkeersgegevens getoond. Voor vrijwel 

alle wegen is uitgegaan van een standaard wegdekverharding (DAB), voor de Randweg en 

de Stationsweg Oost is uitgegaan van SMA 0/8 (Gelderlandmengsel) als wegdekverharding. 

In bijlage 2 zijn de aangeleverde telgegevens voor 2015 opgenomen.  

 

Tabel 2.4 Algemeen overzicht verkeersgegevens 

Weg Intensiteit 2016 Intensiteit 2028 

autonoom 

Intensiteit 2028  

inclusief plan 

Snelheid 

[km/uur] 

Zegheweg Nvt 621 649 30/60 

Rumelaarseweg Nvt 411 429 50/60 

Laagerfseweg Nvt 1.610 1.610 30 

Landaasweg Nvt 390 390 30 

Parallelweg Nvt 3.473 3.473 50 

Randweg Nvt 13.690 14.306 50/80 

Stationsweg Oost 

(Rumelaarseweg-Laagerfseweg) 

11.848 13.351 13.948 50 

Stationsweg Oost 

(Laagerfseweg-Parallelweg) 

Nvt 13.233 13.828 50 

Ontsluitingsweg plangebied Nvt 0 1.194 50 

                                                           
1
 In 2018 zijn alle woningen van fase 1 gerealiseerd. 
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Op basis van de representatief te achten snelheid bedraagt de aftrek conform art. 110g 

Wgh 5 dB voor alle wegen met uitzondering van de Randweg. Voor de Randweg geldt dat 

de aftrek afhankelijk is van de berekende geluidbelasting. In dit onderzoek wordt de 

geluidbelasting op het plangebied inzichtelijk gemaakt in de vorm van contouren. Voor de 

Randweg wordt de contour inzichtelijk gemaakt met een aftrek conform art. 110g Wgh van 

2 dB (worst case). 

 

Op het kruispunt van de nieuwe ontsluitingsweg plangebied – Stationsweg Oost wordt een 

verkeerslicht geplaatst.  

2.2.3 Eerder vastgestelde hogere waarden 

Op dit moment (februari 2016) zijn voor de woningen aan de Stationsweg Oost geen ten 

hoogst toelaatbare waarden (hogere waarden) vastgesteld. Wel is ten behoeven van de 

eindmelding en B-lijst een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op deze 

woningen.
2
 Het is de bedoeling dat de berekende geluidbelastingen in dit onderzoek in de 

toekomst als hogere waarden worden vastgesteld. Het is echter onbekend wanneer dit zal 

gebeuren. Het is dus mogelijk dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan hogere 

waarden van toepassing zijn die momenteel nog niet zijn vastgesteld. In het kader van dit 

onderzoek wordt aangesloten bij de huidige situatie waarbij nog geen hogere waarden zijn 

vastgesteld. Wel wordt beoordeeld of de conclusies op basis van de huidige situatie 

wijzigen indien de hogere waarden wel zijn vastgesteld. Daarom wordt onderstaand een 

overzicht gegeven van de toekomstige hogere waarden. 

 

Tabel 2.5 Overzicht toekomstige hogere waarden 

Adres Hoogte [m] Toekomstige hogere waarde [dB] 

Stationsweg Oost 126 1,5 62 

 4,5 62 

Stationsweg Oost 134 1,5 62 

 4,5 62 

Stationsweg Oost 142 1,5 62 

 4,5 62 

Stationsweg Oost 195 1,5 60 

 4,5 61 

Stationsweg Oost 201 1,5 61 

 4,5 62 

 

Uit het akoestisch onderzoek van Metz blijkt dat ook een hogere waarde vastgesteld moet 

worden voor de Stationsweg Oost 203A. Het bijbehorende rekenpunt is op de gevel van het 

gebouw behorende bij dit adres gelegd. Het betreft echter een bedrijfsgebouw. De woning 

heeft het adres Stationsweg Oost 203. De geluidbelasting op deze woning is echter niet 

bepaald.  

                                                           
2
 Raadgevens ingenieursbureau Metz B.V., Geluidsbelastingen wegverkeer eindmelding- en B-lijst-

woningen aan de Stationsweg Oost te Woudenberg, 3 juni 2014 met Erratum d.d. 24 maart 2015. 
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2.2.4 Rekenmethode 

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden op de gevels van woningen zijn uitgevoerd 

conform het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”, zoals bedoeld in art. 110 Wgh. 

Gezien de situatie ter plaatse is voor de berekeningen gebruik gemaakt van standaard 

rekenmethode II uit bijlage III voor wegverkeerslawaai.  

2.2.5 Akoestisch overdrachtsmodel 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v3.11 

van DGMR. 

 

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 

• Bodemfactor algemeen: 0,5 (half harde - half zachte bodem); 

• Zichthoek: 2 graden; 

• Maximaal aantal reflecties: 1; 

• Meteorologische correctie: conform standaard; 

• Luchtdemping: conform standaard. 

 

Het invallend geluidniveau is bepaald op gevels van bestaande op een hoogte van 1.5, 4.5 

en 7.5 meter boven plaatselijk maaiveld. Ter plaatse van het plangebied is de 

geluidbelasting inzichtelijk gemaakt in de vorm van contouren. Hiervoor zijn met behulp 

van rekengrids met een onderlinge afstand van 10x10 m berekeningen uitgevoerd op 1.5, 

4.5 en 7.5 m boven plaatselijk maaiveld.  

 

De invoergegevens van het akoestisch overdrachtsmodel zijn opgenomen in bijlage 3. In 

bijlage 4 wordt het akoestisch overdrachtsmodel grafisch weergegeven.  
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3 Resultaten 

3.1 Reconstructie 

Het onderzoeksgebied voor de reconstructie bestaat uit het gebied waar de feitelijke 

wijziging van de weg plaatsvindt vermeerderd met 1/3 van de zonebreedte (in dit geval 1/3 

van 200 meter). Aan weerszijden van de weg bedraagt het onderzoeksgebied 200 meter. In 

het kader van dit onderzoek is alleen de geluidbelasting op de eerstelijnsbebouwing langs 

de Stationsweg Oost inzichtelijk gemaakt. In onderstaand Figuur 3-1 is de afbakening van 

het onderzoekgebied weergegeven inclusief ligging van de toetspunten.  

 

 

Voor bestaande woningen langs de Stationsweg Oost wordt nagegaan of de wijziging van 

deze weg leidt tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Hiervoor wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de geluidbelasting in 2016 voor wijziging van de weg en de 

geluidbelasting in 2028, 10 jaar na wijziging van de weg inclusief verkeersgeneratie als 

gevolg van de nieuwe woningen.  

 

In Tabel 3.1 wordt voor de toetspunten op de eerstelijnsbebouwing een overzicht gegeven 

van de berekende geluidbelasting op de maatgevende hoogte. De ligging van de 

toetspunten is weergegeven in Figuur 3-1. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de 

berekeningsresultaten op alle toetspunten en alle waarneemhoogten.  Tussen haakjes 

Figuur 3-1 Afbakening onderzoeksgebied reconstructie en ligging toetspunten 
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worden de vast te stellen hogere waarden weergegeven en de toename ten opzichte 

daarvan. Alle heersende waarden zijn lager dan de eventueel vast te stellen hogere 

waarden, op basis van de Wgh wordt daarom de toetsing altijd uitgevoerd ten opzichte van 

de heersende waarde. 

 

Tabel 3.1 Berekende geluidbelasting als gevolg van Stationsweg Oost  

Toetspunt Hoogte [m] Geluidbelasting inclusief aftrek 

conform art. 110g Wgh [Lden in dB] 

Verschil [dB] Geluidbelasting in 2028 

exclusief aftrek conform art. 

110 g Wgh [Lden in dB] 2016 2028 

1 1,5 56,40 57,80 1,4 62,80 

2 1,5 58,16 (61) 60,85 2,69 (-0,15) 65,85 

3 1,5 53,69 56,29 2,6 61,29 

4 1,5 51,98 53,87 1,89 58,87 

5 1,5 56,22 (60) 58,12 1,9 (-1,88) 63,12 

6 1,5 60,68 62,11 1,43 67,11 

7 1,5 56,03 57,51 1,48 62,51 

8 4,5 53,82 54,45 0,63 59,45 

9 4,5 54,24 54,85 0,61 59,85 

10 4,5 51,27 51,92 0,65 56,92 

11 1,5 46,58 47,25 0,67 53,25 

12 1,5 59,54 60,57 1,03 65,57 

13 7,5 58,13 58,78 0,65 63,78 

14 4,5 58,58 (62) 59,02 0,44 (-2,98) 64,02 

15 1,5 48,33 49,09 0,76 54,09 

16 1,5 47,88 48,67 0,79 53,67 

17 4,5 58,01 (62) 58,77 0,76 (-3,23) 63,77 

18 4,5 60,59 61,28 0,69 66,28 

19 1,5 57,06 (62) 57,79 0,73 (-4,21) 62,79 

20 1,5 55,49 56,22 0,73 61,22 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de geluidbelasting met maximaal 2,69 dB toeneemt in 

toetspunt 2 er is daarmee sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 

In totaal is op 4 toetspunten sprake van een toename van de geluidbelasting met 1,5 dB of 

meer. Het betreft de toetspunten ter plaatse van de woningen Stationsweg Oost 195 en 

201. Ten opzichte van de vast te stellen hogere waarden is bij geen enkele woning sprake 

van een reconstructie.  

 

Ter informatie is alleen het effect van de wijziging van de weg inzichtelijk gemaakt, dus 

exclusief de verkeersgeneratie als gevolg van de nieuwbouw. Dit effect is inzichtelijk 

gemaakt in Tabel 3.2. Omdat hier geen kruisend verkeer plaatsvindt, is het effect van de 

verkeersregelinstallatie buiten beschouwing gelaten.  
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Tabel 3.2 Berekende geluidbelasting als gevolg van Stationsweg Oost zonder plan 

Toetspunt Hoogte [m] Geluidbelasting inclusief aftrek 

conform art. 110g Wgh [Lden in dB] 

Verschil [dB] Geluidbelasting in 2028 

exclusief aftrek conform art. 

110 g Wgh [Lden in dB] 2016 2028 

1 1,5 56,40 57,44 1,04 62,44 

2 1,5 58,16 (61) 60,24 2,08 (-0,76) 65,24 

3 1,5 53,69 55,68 1,99 60,68 

4 1,5 51,98 53,58 1,6 58,58 

5 1,5 56,22 (60) 57,85 1,63 (-2,15) 62,85 

6 1,5 60,68 61,92 1,24 66,92 

7 1,5 56,03 57,32 1,29 62,32 

8 4,5 53,82 54,26 0,44 59,26 

9 4,5 54,24 54,66 0,42 59,66 

10 4,5 51,27 51,73 0,46 56,73 

11 1,5 46,58 47,06 0,48 52,06 

12 1,5 59,54 60,38 0,84 65,38 

13 7,5 58,13 58,59 0,46 63,59 

14 4,5 58,58 (62) 58,73 0,15 (-3,27) 63,73 

15 1,5 48,33 48,73 0,4 53,73 

16 1,5 47,88 48,3 0,42 53,3 

17 4,5 58,01 (62) 58,19 0,18 (-3,81) 63,19 

18 4,5 60,59 60,9 0,31 65,9 

19 1,5 57,06 (62) 57,6 0,54 (-4,4) 62,6 

20 1,5 55,49 56,03 0,54 61,03 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ook zonder invloed van het plan bij de woningen 

Stationsweg Oost 195 en 201 als gevolg van de wegaanpassing sprake is van een 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.  

3.2 Nieuwe situatie 

De geluidbelasting op het plangebied is inzichtelijk gemaakt in de vorm van contouren per 

weg waarop de Wet geluidhinder van toepassing is (dus wegen met een wettelijke 

rijsnelheid van meer dan 30 km/uur). Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting 

inzichtelijk gemaakt.  

 

In onderstaande figuren Figuur 3-2 tot en met Figuur 3-5 wordt per weg de maatgevende 

contouren weergegeven. Dit zijn de contouren die op de grootste afstand van de rand van 

het plangebied zijn gelegen.  In elk figuur wordt de contour voor de voorkeursgrenswaarde 

en de maximale ontheffingswaarde weergegeven na aftrek conform art 110g Wgh. In 

bijlage 6 zijn de contouren voor alle waarneemhoogten opgenomen.  
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Uit Figuur 3-2 blijkt dat de ontsluitingsweg naar het plangebied een geluidbelasting in het 

plangebied veroorzaakt van meer dan 48 dB Lden. Het is daarmee niet uitgesloten dat voor 

woningen binnen het plangebied een hogere waarde noodzakelijk is als gevolg van de 

hoofdweg in het plangebied. Op dit moment is de exacte ligging van de weg ten opzichte 

van de woningen nog niet bekend. Zodra meer bekend is met betrekking tot de ligging van 

de weg ten opzichte van de woningen is aanvullend akoestisch onderzoek noodzakelijk. Ter 

plaatse van de bestaande woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB.  

 

Voor de contouren van de Parallelweg en de 30 km/uur wegen wordt verwezen naar bijlage 

6. De geluidbelasting op het plangebied als gevolg van deze wegen is lager dan 48 dB Lden. 

 

In Figuur 3-3 wordt de ligging van de maatgevende contour voor de Stationsweg Oost 

inzichtelijk gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-2 Contouren Ontsluitingsweg 1,5 m hoogte 
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Uit Figuur 3-3 blijkt dat de geluidbelasting op het plangebied hoger is dan 48 dB Lden maar 

lager dan 63 dB Lden. Dit betekent dat voor een aantal woningen in het plangebied een 

hogere waarde als gevolg van de Stationsweg oost noodzakelijk is. Zodra de ligging van de 

woningen bekend is, kan de geluidbelasting op de afzonderlijke woningen worden bepaald.  

 

Uit bijlage 6 blijkt dat als gevolg van de Randweg in het gehele plangebied de 

geluidbelasting lager is dan 48 dB Lden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-3 Contour Stationsweg Oost 7,5 m hoogte 
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In Figuur 3-4 is de maatgevende contour van de Zegheweg weergegeven. Het betreft de 

contour als gevolg van het deel van de Zegheweg buiten de bebouwde kom (snelheid 60 

km/uur). De aangeleverde verkeersgegevens zijn afkomstig van een telpunt binnen de 

bebouwde kom. Gezien het beperkt aantal woningen op het deel binnen de bebouwde 

kom, is aangenomen dat deze verkeersintensiteiten ook van toepassing zijn op het deel 

buiten de bebouwde kom. Uit het figuur blijkt dat zowel de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB Lden als de maximale ontheffingswaarde van 53 dB Lden wordt overschreden. Dit betekent 

dat in een deel van het plangebied geen woningen gerealiseerd mogen worden. In een 

ander deel van het plangebied zijn hogere waarden noodzakelijk als gevolg van de 

Zegheweg. Nader akoestisch onderzoek moet inzicht geven in de geluidbelasting op deze 

woningen. Het verdient aanbeveling om in het kader van dit onderzoek ook tellingen uit te 

voeren voor de Zegheweg buiten de bebouwde kom.  

 

In de figuren is niet ingegaan op de geluidbelasting als gevolg van het plan op bestaande 

woningen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt kwalitatief aangegeven 

wat de invloed van het plan is op de geluidbelasting op bestaande woningen. De invloed 

van het plan is het grootst op de Stationsweg Oost omdat de ontsluitingsweg van het 

plangebied op deze weg aansluit. Op basis van het verschil in verkeersintensiteiten wordt 

geconcludeerd dat de geluidbelasting op woningen aan de Stationsweg Oost en langs de 

Randweg met ongeveer 1 dB toeneemt. Bij andere wegen wordt een minder groot effect 

verwacht.  

 

Tot slot wordt in Figuur 3-5 de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt.  

Figuur 3-4 Contour Zegheweg 1,5 m hoogte 
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Uit Figuur 3-5 blijkt dat de cumulatieve geluidbelasting op een deel van het plangebied 

hoger is dan 53 dB Lden. De invulling van het plangebied met woningen is van grote invloed 

op de geluidbelasting in het plangebied. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 

invulling met veel aaneengesloten bebouwing langs de randen. Er zijn zeker mogelijkheden 

om het plangebied akoestisch te optimaliseren.   

 

 

  

Figuur 3-5 Cumulatieve contour 7,5 m hoogte 
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4 Conclusies 

Op basis van deze quickscan moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een 

reconstructie in verband met de aanleg van een ontsluitingsweg naar het plangebied. Voor 

de Stationsweg Oost is gerekend met een stil wegdektype. Andere maatregelen zijn vanuit 

stedenbouwkundig en financieel oogpunt niet mogelijk. Het is daarom noodzakelijk om 

voor 2 woningen een hogere waarde aan te vragen.  

 

Voor het plangebied geldt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden als gevolg van 

de volgende wegen: 

• Stationsweg Oost; 

• Zegheweg; 

• Ontsluitingsweg in het plangebied. 

 

Als gevolg van de Zegheweg wordt de maximale ontheffingswaarde overschreden omdat 

het plangebied voor deze weg op dit moment beschouwd moet worden als buitenstedelijk.  

 

Nader onderzoek naar de geluidbelasting op de woningen is noodzakelijk ten behoeve van 

het vaststellen van de hogere waarden. Een akoestisch afschermende bebouwing is van 

invloed op het aantal aan te vragen hogere waarden. Het is daarom verstandig om niet 

alleen stedenbouwkundig maar ook akoestisch te kijken naar de invulling van het 

plangebied.  

 

Voor de Zegheweg worden aanvullende tellingen voor het gebied buiten de bebouwde kom 

geadviseerd. Momenteel mag een deel van het plangebied niet bebouwd worden omdat de 

geluidbelasting als gevolg van de Zegheweg hoger is dan de maximale ontheffingswaarde. 

Dit komt omdat dit deel van de weg is gelegen buiten de bebouwde kom. Het verplaatsen 

van de grens van de bebouwde kom is een oplossing voor dit probleem. Formeel is dan wel 

een reconstructie-onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting op bestaande woningen. 

Het is de verwachting dat het verplaatsen van het bord in combinatie met het verlagen van 

de snelheid van 60 naar 50 km/uur niet leidt tot een reconstructie in de zin van de Wet 

geluidhinder.  

 

Voor de ontsluitingsweg binnen het plangebied kan het verlagen van de wettelijke 

rijsnelheid overwogen worden. Momenteel is uitgegaan van een snelheid van 50 km/uur. 

Indien wordt gekozen voor een snelheid van 30 km/uur, met bijbehorend wegprofiel, is de 

Wet geluidhinder niet meer van toepassing op deze weg.    



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Ligging plangebied 
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Bijlage 2  Aangeleverde telgegevens 

 



Intensiteitenoverzicht

Weg: Zeghweg
Wegvak: Tussen Stationsweg West en Huisstede
Richting 1: Huisstede
Richting 2: Stationsweg West
Periode: 2015

Intensiteitenverloop per uur 2015

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
05:00 - 06:00 3 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 4 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
06:00 - 07:00 13 1 0 14 3 0 0 3 16 1 0 17 10 0 0 10 2 0 0 2 12 0 0 12 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
07:00 - 08:00 22 1 1 24 8 1 1 10 30 2 2 34 17 1 1 19 6 0 1 7 23 1 2 26 4 0 0 4 1 0 0 1 5 0 0 5
08:00 - 09:00 20 1 1 22 18 0 1 19 38 1 2 41 17 1 1 19 14 0 0 14 31 1 1 33 10 0 0 10 5 0 0 5 15 0 0 15
09:00 - 10:00 15 1 1 17 13 2 1 16 28 3 2 33 14 1 1 16 13 2 1 16 27 3 2 32 12 1 0 13 13 1 0 14 25 2 0 27
10:00 - 11:00 14 1 1 16 16 2 1 19 30 3 2 35 15 1 1 17 16 2 1 19 31 3 2 36 16 1 0 17 18 1 0 19 34 2 0 36
11:00 - 12:00 16 1 1 18 20 2 1 23 36 3 2 41 16 1 1 18 20 1 1 22 36 2 2 40 17 1 0 18 21 0 0 21 38 1 0 39
12:00 - 13:00 15 1 1 17 17 2 1 20 32 3 2 37 15 1 1 17 19 1 1 21 34 2 2 38 14 1 0 15 24 1 0 25 38 2 0 40
13:00 - 14:00 17 1 1 19 17 1 1 19 34 2 2 38 16 1 0 17 17 1 1 19 33 2 1 36 14 0 0 14 14 1 0 15 28 1 0 29
14:00 - 15:00 17 1 1 19 19 1 1 21 36 2 2 40 17 1 1 19 20 1 1 22 37 2 2 41 18 0 0 18 22 1 0 23 40 1 0 41
15:00 - 16:00 20 1 2 23 33 2 1 36 53 3 3 59 19 1 1 21 30 1 1 32 49 2 2 53 18 0 0 18 22 0 0 22 40 0 0 40
16:00 - 17:00 22 1 1 24 31 1 1 33 53 2 2 57 19 1 1 21 28 1 1 30 47 2 2 51 14 0 0 14 20 0 0 20 34 0 0 34
17:00 - 18:00 21 1 0 22 35 1 1 37 56 2 1 59 18 1 0 19 28 0 1 29 46 1 1 48 12 0 0 12 13 0 0 13 25 0 0 25
18:00 - 19:00 14 0 0 14 17 0 0 17 31 0 0 31 13 0 0 13 15 0 0 15 28 0 0 28 9 0 0 9 11 0 0 11 20 0 0 20
19:00 - 20:00 14 0 0 14 17 0 0 17 31 0 0 31 12 0 0 12 14 0 0 14 26 0 0 26 5 0 0 5 4 0 0 4 9 0 0 9
20:00 - 21:00 7 0 0 7 11 0 0 11 18 0 0 18 7 0 0 7 10 0 0 10 17 0 0 17 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13
21:00 - 22:00 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 2 0 0 2 4 0 0 4 6 0 0 6
22:00 - 23:00 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8
23:00 - 24:00 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

Totaal 260 12 11 283 291 15 11 317 551 27 22 600 239 11 9 259 267 10 10 287 506 21 19 546 185 4 0 189 208 5 0 213 393 9 0 402

Totaal Ri. 1 Ri. 2 Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Zeghweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 TotaalRi. 2



Intensiteitenoverzicht

Weg: Rumelaarseweg
Wegvak: Tussen N224 Randweg en Rottegatssteeg
Richting 1: Rottegatssteeg
Richting 2: N224 Randweg
Periode: 19 november t/m 7 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 - 05:00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
05:00 - 06:00 3 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 4 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
06:00 - 07:00 7 0 0 7 2 1 2 5 9 1 2 12 6 0 0 6 1 1 1 3 7 1 1 9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
07:00 - 08:00 13 1 1 15 5 1 1 7 18 2 2 22 10 1 0 11 4 0 1 5 14 1 1 16 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
08:00 - 09:00 16 1 1 18 12 1 1 14 28 2 2 32 13 0 1 14 9 1 1 11 22 1 2 25 4 0 0 4 4 0 1 5 8 0 1 9
09:00 - 10:00 9 2 1 12 7 1 0 8 16 3 1 20 9 1 1 11 6 1 0 7 15 2 1 18 7 0 0 7 5 1 0 6 12 1 0 13
10:00 - 11:00 9 1 1 11 8 1 0 9 17 2 1 20 9 1 1 11 8 1 0 9 17 2 1 20 11 1 1 13 6 0 0 6 17 1 1 19
11:00 - 12:00 11 1 1 13 8 1 0 9 19 2 1 22 11 1 1 13 8 1 0 9 19 2 1 22 10 1 1 12 7 1 0 8 17 2 1 20
12:00 - 13:00 11 1 1 13 10 1 0 11 21 2 1 24 11 1 1 13 9 1 0 10 20 2 1 23 10 0 1 11 6 1 0 7 16 1 1 18
13:00 - 14:00 12 1 1 14 9 2 1 12 21 3 2 26 11 1 1 13 8 1 1 10 19 2 2 23 10 0 1 11 6 0 0 6 16 0 1 17
14:00 - 15:00 13 1 2 16 12 1 1 14 25 2 3 30 13 1 2 16 11 1 1 13 24 2 3 29 11 1 1 13 8 0 1 9 19 1 2 22
15:00 - 16:00 16 1 1 18 14 1 1 16 30 2 2 34 14 1 1 16 12 1 1 14 26 2 2 30 10 0 0 10 8 0 0 8 18 0 0 18
16:00 - 17:00 18 2 3 23 14 1 1 16 32 3 4 39 15 1 2 18 12 1 1 14 27 2 3 32 8 0 1 9 9 0 0 9 17 0 1 18
17:00 - 18:00 14 1 1 16 16 1 1 18 30 2 2 34 12 1 1 14 14 1 1 16 26 2 2 30 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13
18:00 - 19:00 11 0 1 12 10 0 1 11 21 0 2 23 10 0 1 11 9 0 1 10 19 0 2 21 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12
19:00 - 20:00 10 0 1 11 8 0 0 8 18 0 1 19 9 0 1 10 7 0 0 7 16 0 1 17 5 0 0 5 4 0 0 4 9 0 0 9
20:00 - 21:00 9 1 0 10 6 0 0 6 15 1 0 16 8 0 0 8 6 0 0 6 14 0 0 14 6 0 0 6 3 0 0 3 9 0 0 9
21:00 - 22:00 5 0 0 5 3 0 0 3 8 0 0 8 5 0 0 5 3 0 0 3 8 0 0 8 4 0 0 4 3 0 0 3 7 0 0 7
22:00 - 23:00 4 0 0 4 7 0 0 7 11 0 0 11 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
23:00 - 24:00 2 0 0 2 4 0 0 4 6 0 0 6 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

Totaal 194 14 16 224 156 13 10 179 350 27 26 403 176 10 14 200 141 11 9 161 317 21 23 361 121 3 6 130 96 3 2 101 217 6 8 231

Verkeerstellingen Rumelaarseweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 TotaalRi. 2 Totaal



Intensiteitenoverzicht

Weg: Laagerfseweg
Wegvak: Tussen N224 Stationsweg Oost en Klein Landaas
Richting 1: Klein Landaas
Richting 2: N224 Stationsweg
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 4 0 0 4 3 0 0 3 7 0 0 7 8 0 0 8 6 0 0 6 14 0 0 14
01:00 - 02:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3
03:00 - 04:00 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3
04:00 - 05:00 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
05:00 - 06:00 12 1 1 14 8 2 1 11 20 3 2 25 9 0 0 9 6 1 1 8 15 1 1 17 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3
06:00 - 07:00 19 2 2 23 23 3 4 30 42 5 6 53 15 2 1 18 17 2 3 22 32 4 4 40 3 0 0 3 4 0 0 4 7 0 0 7
07:00 - 08:00 45 3 4 52 44 3 3 50 89 6 7 102 34 2 3 39 34 2 2 38 68 4 5 77 9 0 0 9 8 0 0 8 17 0 0 17
08:00 - 09:00 45 5 3 53 53 5 4 62 98 10 7 115 37 4 2 43 43 4 3 50 80 8 5 93 18 1 0 19 18 1 1 20 36 2 1 39
09:00 - 10:00 36 5 3 44 37 5 3 45 73 10 6 89 34 4 3 41 36 4 3 43 70 8 6 84 30 1 2 33 33 1 1 35 63 2 3 68
10:00 - 11:00 37 6 3 46 34 6 3 43 71 12 6 89 38 5 3 46 34 5 2 41 72 10 5 87 39 2 2 43 36 0 1 37 75 2 3 80
11:00 - 12:00 38 7 3 48 44 5 3 52 82 12 6 100 40 5 3 48 43 4 3 50 83 9 6 98 44 2 3 49 43 2 2 47 87 4 5 96
12:00 - 13:00 40 4 3 47 39 4 3 46 79 8 6 93 40 3 2 45 38 3 3 44 78 6 5 89 40 1 1 42 34 1 2 37 74 2 3 79
13:00 - 14:00 45 5 3 53 45 4 4 53 90 9 7 106 40 4 3 47 42 3 3 48 82 7 6 95 29 2 1 32 36 1 1 38 65 3 2 70
14:00 - 15:00 49 6 4 59 43 5 4 52 92 11 8 111 47 5 3 55 44 4 3 51 91 9 6 106 41 2 0 43 46 2 0 48 87 4 0 91
15:00 - 16:00 53 5 4 62 49 5 3 57 102 10 7 119 49 4 3 56 47 4 2 53 96 8 5 109 40 0 1 41 42 2 0 44 82 2 1 85
16:00 - 17:00 75 3 4 82 63 3 3 69 138 6 7 151 64 2 3 69 55 3 2 60 119 5 5 129 35 1 1 37 36 1 1 38 71 2 2 75
17:00 - 18:00 76 4 4 84 50 2 2 54 126 6 6 138 60 3 3 66 43 1 1 45 103 4 4 111 22 0 0 22 25 0 1 26 47 0 1 48
18:00 - 19:00 44 2 2 48 37 1 2 40 81 3 4 88 37 2 1 40 33 1 1 35 70 3 2 75 21 0 0 21 25 0 0 25 46 0 0 46
19:00 - 20:00 38 1 2 41 36 1 1 38 74 2 3 79 32 1 1 34 31 1 1 33 63 2 2 67 17 0 0 17 16 0 0 16 33 0 0 33
20:00 - 21:00 25 1 1 27 23 1 1 25 48 2 2 52 24 1 1 26 21 1 0 22 45 2 1 48 21 0 0 21 15 0 0 15 36 0 0 36
21:00 - 22:00 16 1 1 18 17 0 0 17 33 1 1 35 13 0 0 13 15 0 0 15 28 0 0 28 7 0 0 7 11 0 0 11 18 0 0 18
22:00 - 23:00 16 1 0 17 16 0 0 16 32 1 0 33 15 1 0 16 14 0 0 14 29 1 0 30 11 1 0 12 11 0 0 11 22 1 0 23
23:00 - 24:00 8 1 0 9 7 0 1 8 15 1 1 17 8 0 0 8 7 0 1 8 15 0 1 16 7 0 0 7 8 0 0 8 15 0 0 15

Totaal 721 63 47 831 673 55 45 773 1,394 118 92 1,604 644 48 35 727 611 43 34 688 1,255 91 69 1,415 450 13 11 474 461 11 10 482 911 24 21 956

Verkeerstellingen Laagerfseweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 TotaalRi. 2 Totaal



Intensiteitenoverzicht

Weg: Landaasweg
Wegvak: Tussen N224 Stationsweg Oost en klein Landaas
Richting 1: N224 Stationsweg Oost
Richting 2: Klein Landaas
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 4 4 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0 6
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 - 06:00 0 0 0 0 5 1 0 6 5 1 0 6 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 - 07:00 7 1 2 10 15 1 1 17 22 2 3 27 5 1 2 8 11 0 1 12 16 1 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:00 - 08:00 7 2 1 10 13 2 1 16 20 4 2 26 5 1 1 7 10 1 1 12 15 2 2 19 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4
08:00 - 09:00 7 2 1 10 9 1 1 11 16 3 2 21 6 1 1 8 7 1 1 9 13 2 2 17 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
09:00 - 10:00 10 3 1 14 10 3 1 14 20 6 2 28 9 2 1 12 8 2 1 11 17 4 2 23 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11
10:00 - 11:00 9 2 1 12 10 2 1 13 19 4 2 25 8 1 1 10 9 2 1 12 17 3 2 22 6 0 1 7 7 1 1 9 13 1 2 16
11:00 - 12:00 12 2 1 15 9 2 1 12 21 4 2 27 11 2 1 14 10 2 1 13 21 4 2 27 9 1 0 10 12 0 1 13 21 1 1 23
12:00 - 13:00 11 2 1 14 10 2 1 13 21 4 2 27 10 1 1 12 10 2 1 13 20 3 2 25 8 0 0 8 9 0 0 9 17 0 0 17
13:00 - 14:00 10 2 1 13 12 3 1 16 22 5 2 29 9 2 1 12 11 2 1 14 20 4 2 26 8 0 0 8 8 0 0 8 16 0 0 16
14:00 - 15:00 12 1 2 15 11 2 1 14 23 3 3 29 11 1 1 13 11 1 1 13 22 2 2 26 6 0 0 6 11 0 0 11 17 0 0 17
15:00 - 16:00 10 2 1 13 13 2 2 17 23 4 3 30 9 2 1 12 11 1 1 13 20 3 2 25 6 0 0 6 8 0 0 8 14 0 0 14
16:00 - 17:00 25 2 1 28 13 3 2 18 38 5 3 46 19 1 1 21 11 2 2 15 30 3 3 36 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11
17:00 - 18:00 20 1 0 21 11 2 1 14 31 3 1 35 15 1 0 16 9 2 0 11 24 3 0 27 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8
18:00 - 19:00 7 0 0 7 5 0 0 5 12 0 0 12 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4
19:00 - 20:00 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
20:00 - 21:00 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 2 0 0 2 4 0 0 4 6 0 0 6
21:00 - 22:00 2 0 0 2 5 0 0 5 7 0 0 7 2 0 0 2 4 0 0 4 6 0 0 6 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4
22:00 - 23:00 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3
23:00 - 24:00 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Totaal 167 22 13 202 167 26 14 207 334 48 27 409 141 16 12 169 144 18 12 174 285 34 24 343 80 1 1 82 86 1 2 89 166 2 3 171

Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Landaasweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 2 Totaal



Intensiteitenoverzicht

Weg: Parallelweg
Wegvak: Tussen De Nort en N224 Stationsweg Oost
Richting 1: De Nort
Richting 2: N224 Stationsweg Oost
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 3 6 0 0 6
01:00 - 02:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
02:00 - 03:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3
03:00 - 04:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
04:00 - 05:00 4 0 0 4 0 0 2 2 4 0 2 6 4 0 0 4 0 0 1 1 4 0 1 5 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4
05:00 - 06:00 11 1 0 12 6 1 5 12 17 2 5 24 8 1 0 9 5 1 4 10 13 2 4 19 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4
06:00 - 07:00 44 2 3 49 5 6 6 17 49 8 9 66 33 2 2 37 5 4 5 14 38 6 7 51 6 0 0 6 4 0 1 5 10 0 1 11
07:00 - 08:00 78 5 4 87 20 6 6 32 98 11 10 119 62 4 3 69 15 5 5 25 77 9 8 94 22 1 1 24 3 0 1 4 25 1 2 28
08:00 - 09:00 128 6 5 139 51 6 6 63 179 12 11 202 106 5 4 115 47 5 5 57 153 10 9 172 53 1 2 56 38 2 3 43 91 3 5 99
09:00 - 10:00 112 8 8 128 87 9 6 102 199 17 14 230 101 6 6 113 79 7 6 92 180 13 12 205 73 2 3 78 60 2 4 66 133 4 7 144
10:00 - 11:00 121 10 9 140 114 10 9 133 235 20 18 273 116 8 8 132 102 8 8 118 218 16 16 250 104 2 5 111 74 4 6 84 178 6 11 195
11:00 - 12:00 120 10 10 140 128 11 10 149 248 21 20 289 116 8 10 134 121 10 8 139 237 18 18 273 107 3 9 119 105 6 6 117 212 9 15 236
12:00 - 13:00 104 9 10 123 117 7 10 134 221 16 20 257 101 7 8 116 115 6 8 129 216 13 16 245 93 2 4 99 109 4 5 118 202 6 9 217
13:00 - 14:00 135 9 9 153 115 10 11 136 250 19 20 289 120 7 8 135 105 8 10 123 225 15 18 258 82 2 4 88 81 2 5 88 163 4 9 176
14:00 - 15:00 131 10 12 153 137 11 11 159 268 21 23 312 122 8 10 140 125 8 9 142 247 16 19 282 101 2 4 107 96 2 4 102 197 4 8 209
15:00 - 16:00 129 9 14 152 141 10 13 164 270 19 27 316 118 7 11 136 128 8 10 146 246 15 21 282 90 2 3 95 94 3 4 101 184 5 7 196
16:00 - 17:00 119 9 12 140 158 10 14 182 277 19 26 322 109 7 10 126 138 8 11 157 247 15 21 283 86 1 4 91 88 3 4 95 174 4 8 186
17:00 - 18:00 94 6 8 108 158 5 10 173 252 11 18 281 82 5 6 93 132 4 9 145 214 9 15 238 52 1 1 54 68 1 8 77 120 2 9 131
18:00 - 19:00 77 4 6 87 86 3 5 94 163 7 11 181 64 3 5 72 73 2 4 79 137 5 9 151 31 0 0 31 38 1 0 39 69 1 0 70
19:00 - 20:00 63 2 6 71 71 1 3 75 134 3 9 146 50 2 4 56 58 1 2 61 108 3 6 117 18 1 0 19 25 0 0 25 43 1 0 44
20:00 - 21:00 32 2 2 36 46 1 1 48 78 3 3 84 26 1 2 29 36 1 1 38 62 2 3 67 10 1 0 11 11 0 1 12 21 1 1 23
21:00 - 22:00 14 1 2 17 22 1 0 23 36 2 2 40 12 1 1 14 16 0 0 16 28 1 1 30 5 0 0 5 3 0 0 3 8 0 0 8
22:00 - 23:00 7 0 1 8 10 0 1 11 17 0 2 19 6 0 1 7 8 0 0 8 14 0 1 15 4 0 0 4 3 0 0 3 7 0 0 7
23:00 - 24:00 3 0 1 4 3 0 0 3 6 0 1 7 3 0 1 4 3 0 0 3 6 0 1 7 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

Totaal 1,530 103 122 1,755 1,479 108 129 1,716 3,009 211 251 3,471 1,363 82 100 1,545 1,315 86 106 1,507 2,678 168 206 3,052 952 21 40 1,013 910 30 52 992 1,862 51 92 2,005

TotaalRi. 2 Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Parallelweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Totaal Ri. 1 Ri. 2



Intensiteitenoverzicht

Weg: N224 Randweg
Wegvak: Tussen Europaweg en Rumelaarseweg
Richting 1: Rumelaarseweg
Richting 2: Europaweg 
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 18 2 2 22 15 2 1 18 33 4 3 40 29 2 2 33 24 2 1 27 53 4 3 60 55 2 1 58 46 2 1 49 101 4 2 107
01:00 - 02:00 6 1 1 8 5 0 1 6 11 1 2 14 11 1 1 13 9 0 1 10 20 1 2 23 23 1 1 25 21 0 0 21 44 1 1 46
02:00 - 03:00 4 0 2 6 5 0 2 7 9 0 4 13 5 1 1 7 6 0 1 7 11 1 2 14 8 1 0 9 10 0 0 10 18 1 0 19
03:00 - 04:00 5 1 1 7 3 0 3 6 8 1 4 13 6 1 1 8 4 0 2 6 10 1 3 14 8 1 0 9 6 0 1 7 14 1 1 16
04:00 - 05:00 22 1 1 24 12 4 9 25 34 5 10 49 17 1 1 19 11 3 6 20 28 4 7 39 5 0 0 5 6 0 0 6 11 0 0 11
05:00 - 06:00 52 3 2 57 70 9 23 102 122 12 25 159 40 3 2 45 52 6 17 75 92 9 19 120 11 1 1 13 8 1 1 10 19 2 2 23
06:00 - 07:00 164 10 8 182 293 31 47 371 457 41 55 553 123 8 6 137 221 23 35 279 344 31 41 416 21 2 1 24 41 3 3 47 62 5 4 71
07:00 - 08:00 341 20 17 378 510 36 45 591 851 56 62 969 260 15 13 288 380 27 34 441 640 42 47 729 58 3 4 65 55 5 6 66 113 8 10 131
08:00 - 09:00 393 24 18 435 576 33 29 638 969 57 47 1,073 319 19 14 352 447 26 22 495 766 45 36 847 135 6 3 144 124 8 7 139 259 14 10 283
09:00 - 10:00 322 25 19 366 372 36 27 435 694 61 46 801 311 20 15 346 323 29 21 373 634 49 36 719 282 7 7 296 201 11 6 218 483 18 13 514
10:00 - 11:00 299 28 25 352 309 35 25 369 608 63 50 721 297 24 20 341 301 27 19 347 598 51 39 688 292 12 9 313 280 10 6 296 572 22 15 609
11:00 - 12:00 302 28 26 356 329 32 26 387 631 60 52 743 308 23 22 353 340 26 20 386 648 49 42 739 320 10 12 342 368 12 7 387 688 22 19 729
12:00 - 13:00 331 23 22 376 328 26 25 379 659 49 47 755 322 19 17 358 332 23 20 375 654 42 37 733 300 11 6 317 341 13 7 361 641 24 13 678
13:00 - 14:00 382 30 26 438 336 32 25 393 718 62 51 831 360 23 20 403 335 24 20 379 695 47 40 782 304 8 6 318 332 6 6 344 636 14 12 662
14:00 - 15:00 388 32 32 452 374 34 24 432 762 66 56 884 374 25 24 423 369 27 19 415 743 52 43 838 338 9 6 353 357 9 4 370 695 18 10 723
15:00 - 16:00 475 33 44 552 401 29 23 453 876 62 67 1,005 430 26 32 488 378 23 18 419 808 49 50 907 318 9 3 330 322 8 5 335 640 17 8 665
16:00 - 17:00 650 37 54 741 461 25 20 506 1,111 62 74 1,247 547 28 40 615 414 20 15 449 961 48 55 1,064 288 5 3 296 296 7 4 307 584 12 7 603
17:00 - 18:00 678 23 35 736 523 18 15 556 1,201 41 50 1,292 548 18 26 592 442 14 13 469 990 32 39 1,061 224 5 3 232 238 4 9 251 462 9 12 483
18:00 - 19:00 392 14 27 433 321 13 11 345 713 27 38 778 338 11 19 368 278 11 8 297 616 22 27 665 203 3 1 207 171 4 2 177 374 7 3 384
19:00 - 20:00 302 9 19 330 256 7 8 271 558 16 27 601 257 7 14 278 226 6 6 238 483 13 20 516 145 4 1 150 152 3 1 156 297 7 2 306
20:00 - 21:00 177 6 11 194 186 6 5 197 363 12 16 391 166 6 8 180 180 6 4 190 346 12 12 370 138 3 1 142 166 3 2 171 304 6 3 313
21:00 - 22:00 141 4 7 152 151 5 5 161 292 9 12 313 127 3 5 135 134 4 4 142 261 7 9 277 91 2 0 93 91 2 1 94 182 4 1 187
22:00 - 23:00 134 3 4 141 135 4 4 143 269 7 8 284 124 3 3 130 124 3 3 130 248 6 6 260 100 2 1 103 95 2 1 98 195 4 2 201
23:00 - 24:00 67 3 2 72 72 3 3 78 139 6 5 150 68 3 2 73 70 3 2 75 138 6 4 148 70 2 0 72 64 2 1 67 134 4 1 139

Totaal 6,045 360 405 6,810 6,043 420 406 6,869 12,088 780 811 13,679 5,387 290 308 5,985 5,400 333 311 6,044 10,787 623 619 12,029 3,737 109 70 3,916 3,791 115 81 3,987 7,528 224 151 7,903

Verkeerstellingen Parallelweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 TotaalRi. 2 Totaal



Intensiteitenoverzicht

Weg: N224 Stationsweg Oost
Wegvak: Tussen Runmelaarseweg en Laagerfseweg
Richting 1: Laagerfseweg
Richting 2: Runmelaarseweg
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 16 2 2 20 13 2 1 16 29 4 3 36 26 2 2 30 21 2 1 24 47 4 3 54 51 4 2 57 43 2 1 46 94 6 3 103
01:00 - 02:00 6 1 1 8 5 0 1 6 11 1 2 14 11 1 1 13 10 0 1 11 21 1 2 24 24 1 1 26 22 1 0 23 46 2 1 49
02:00 - 03:00 4 0 2 6 4 0 2 6 8 0 4 12 6 1 1 8 6 0 2 8 12 1 3 16 10 1 0 11 10 0 1 11 20 1 1 22
03:00 - 04:00 5 1 1 7 4 0 3 7 9 1 4 14 6 1 1 8 4 0 2 6 10 1 3 14 7 1 1 9 7 0 1 8 14 1 2 17
04:00 - 05:00 20 2 1 23 13 4 9 26 33 6 10 49 15 1 1 17 11 3 7 21 26 4 8 38 5 0 1 6 5 0 0 5 10 0 1 11
05:00 - 06:00 43 5 3 51 77 8 24 109 120 13 27 160 34 4 3 41 57 6 18 81 91 10 21 122 10 1 1 12 8 1 0 9 18 2 1 21
06:00 - 07:00 141 15 8 164 308 28 46 382 449 43 54 546 106 11 7 124 232 20 34 286 338 31 41 410 19 2 2 23 42 2 2 46 61 4 4 69
07:00 - 08:00 301 29 19 349 513 32 44 589 814 61 63 938 230 22 15 267 383 24 34 441 613 46 49 708 53 5 4 62 59 5 6 70 112 10 10 132
08:00 - 09:00 355 29 21 405 570 30 29 629 925 59 50 1,034 291 23 16 330 440 23 22 485 731 46 38 815 130 9 4 143 116 5 5 126 246 14 9 269
09:00 - 10:00 297 32 20 349 382 35 27 444 679 67 47 793 291 26 16 333 329 28 21 378 620 54 37 711 275 10 7 292 198 10 4 212 473 20 11 504
10:00 - 11:00 289 34 25 348 302 30 23 355 591 64 48 703 284 29 21 334 296 24 18 338 580 53 39 672 273 15 11 299 281 9 5 295 554 24 16 594
11:00 - 12:00 286 36 26 348 329 31 25 385 615 67 51 733 296 29 22 347 335 24 20 379 631 53 42 726 319 13 12 344 349 8 8 365 668 21 20 709
12:00 - 13:00 312 30 21 363 326 23 24 373 638 53 45 736 304 25 17 346 336 19 20 375 640 44 37 721 286 12 8 306 361 11 9 381 647 23 17 687
13:00 - 14:00 368 36 25 429 335 29 23 387 703 65 48 816 346 28 19 393 332 22 18 372 678 50 37 765 293 10 6 309 324 6 6 336 617 16 12 645
14:00 - 15:00 377 38 31 446 374 31 23 428 751 69 54 874 366 30 24 420 370 24 18 412 736 54 42 832 340 11 7 358 360 7 4 371 700 18 11 729
15:00 - 16:00 441 45 43 529 393 28 23 444 834 73 66 973 402 35 32 469 369 22 18 409 771 57 50 878 305 11 3 319 309 7 5 321 614 18 8 640
16:00 - 17:00 610 47 58 715 457 21 19 497 1,067 68 77 1,212 516 36 43 595 405 17 15 437 921 53 58 1,032 282 8 5 295 275 8 3 286 557 16 8 581
17:00 - 18:00 648 33 39 720 507 17 16 540 1,155 50 55 1,260 522 26 29 577 423 13 13 449 945 39 42 1,026 207 7 3 217 213 4 6 223 420 11 9 440
18:00 - 19:00 373 20 27 420 319 13 11 343 692 33 38 763 323 16 20 359 269 11 8 288 592 27 28 647 200 5 2 207 144 4 0 148 344 9 2 355
19:00 - 20:00 280 14 19 313 252 5 8 265 532 19 27 578 241 11 14 266 220 5 6 231 461 16 20 497 142 6 2 150 141 3 1 145 283 9 3 295
20:00 - 21:00 158 11 11 180 185 6 6 197 343 17 17 377 150 9 9 168 177 5 5 187 327 14 14 355 132 5 2 139 155 2 1 158 287 7 3 297
21:00 - 22:00 130 7 7 144 153 4 4 161 283 11 11 305 117 7 5 129 134 3 3 140 251 10 8 269 83 4 1 88 88 2 0 90 171 6 1 178
22:00 - 23:00 125 4 5 134 137 4 4 145 262 8 9 279 117 3 4 124 127 3 3 133 244 6 7 257 96 2 0 98 103 2 2 107 199 4 2 205
23:00 - 24:00 62 4 3 69 67 3 3 73 129 7 6 142 64 4 2 70 67 3 2 72 131 7 4 142 67 3 0 70 66 2 1 69 133 5 1 139

Totaal 5,647 475 418 6,540 6,025 384 398 6,807 11,672 859 816 13,347 5,064 380 324 5,768 5,353 301 309 5,963 10,417 681 633 11,731 3,609 146 85 3,840 3,679 101 71 3,851 7,288 247 156 7,691

TotaalRi. 2 Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Parallelweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Totaal Ri. 1 Ri. 2



Intensiteitenoverzicht

Weg: N224 Stationsweg Oost
Wegvak: Tussen Laagerfseweg en Landaasweg
Richting 1: Landaasweg
Richting 2: Laagerfseweg
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 17 2 2 21 14 1 1 16 31 3 3 37 27 2 2 31 23 2 1 26 50 4 3 57 51 2 1 54 45 2 1 48 96 4 2 102
01:00 - 02:00 6 1 1 8 5 0 1 6 11 1 2 14 11 1 1 13 10 0 1 11 21 1 2 24 24 1 1 26 21 1 0 22 45 2 1 48
02:00 - 03:00 4 0 2 6 4 0 2 6 8 0 4 12 6 0 1 7 6 0 2 8 12 0 3 15 9 1 0 10 10 0 0 10 19 1 0 20
03:00 - 04:00 6 1 1 8 3 0 2 5 9 1 3 13 6 1 1 8 4 0 2 6 10 1 3 14 7 1 1 9 6 0 1 7 13 1 2 16
04:00 - 05:00 22 1 1 24 13 3 9 25 35 4 10 49 18 1 1 20 11 3 6 20 29 4 7 40 7 0 1 8 6 0 0 6 13 0 1 14
05:00 - 06:00 42 4 2 48 69 8 23 100 111 12 25 148 33 3 2 38 52 6 17 75 85 9 19 113 10 1 1 12 8 0 1 9 18 1 2 21
06:00 - 07:00 153 11 8 172 290 27 43 360 443 38 51 532 115 8 6 129 218 20 31 269 333 28 37 398 20 1 2 23 39 2 3 44 59 3 5 67
07:00 - 08:00 321 20 17 358 499 33 45 577 820 53 62 935 244 15 14 273 371 25 34 430 615 40 48 703 51 3 4 58 51 4 6 61 102 7 10 119
08:00 - 09:00 373 24 19 416 540 30 30 600 913 54 49 1,016 303 19 15 337 421 23 23 467 724 42 38 804 126 7 4 137 122 7 6 135 248 14 10 272
09:00 - 10:00 316 26 19 361 360 34 26 420 676 60 45 781 302 21 15 338 313 27 20 360 615 48 35 698 268 8 5 281 195 10 5 210 463 18 10 491
10:00 - 11:00 299 29 25 353 316 32 23 371 615 61 48 724 287 24 20 331 303 26 18 347 590 50 38 678 259 10 8 277 272 9 6 287 531 19 14 564
11:00 - 12:00 299 29 25 353 329 30 26 385 628 59 51 738 299 24 21 344 338 24 20 382 637 48 41 726 299 9 12 320 358 11 6 375 657 20 18 695
12:00 - 13:00 314 24 21 359 323 26 26 375 637 50 47 734 302 20 17 339 325 21 21 367 627 41 38 706 273 10 7 290 328 10 7 345 601 20 14 635
13:00 - 14:00 372 30 26 428 337 28 26 391 709 58 52 819 347 23 20 390 332 22 20 374 679 45 40 764 285 7 6 298 320 6 6 332 605 13 12 630
14:00 - 15:00 379 32 31 442 375 32 24 431 754 64 55 873 365 25 24 414 368 25 18 411 733 50 42 825 328 7 6 341 350 7 5 362 678 14 11 703
15:00 - 16:00 457 34 43 534 396 28 25 449 853 62 68 983 412 26 32 470 371 22 19 412 783 48 51 882 298 8 4 310 308 7 5 320 606 15 9 630
16:00 - 17:00 620 38 54 712 455 23 22 500 1,075 61 76 1,212 520 29 40 589 404 18 17 439 924 47 57 1,028 272 4 4 280 279 6 4 289 551 10 8 569
17:00 - 18:00 647 24 35 706 508 17 18 543 1,155 41 53 1,249 522 18 26 566 428 14 15 457 950 32 41 1,023 208 4 4 216 229 4 9 242 437 8 13 458
18:00 - 19:00 379 15 24 418 317 13 11 341 696 28 35 759 325 11 18 354 271 10 8 289 596 21 26 643 191 3 2 196 157 3 1 161 348 6 3 357
19:00 - 20:00 287 9 17 313 246 5 8 259 533 14 25 572 244 8 13 265 218 5 6 229 462 13 19 494 135 4 1 140 148 4 1 153 283 8 2 293
20:00 - 21:00 160 6 10 176 178 6 6 190 338 12 16 366 150 5 8 163 175 5 5 185 325 10 13 348 125 3 1 129 168 3 2 173 293 6 3 302
21:00 - 22:00 133 4 6 143 144 4 5 153 277 8 11 296 119 3 5 127 127 4 4 135 246 7 9 262 84 2 0 86 85 2 1 88 169 4 1 174
22:00 - 23:00 125 3 4 132 127 5 3 135 252 8 7 267 115 3 3 121 117 4 2 123 232 7 5 244 91 2 0 93 91 2 1 94 182 4 1 187
23:00 - 24:00 63 3 3 69 67 3 2 72 130 6 5 141 63 3 2 68 65 3 2 70 128 6 4 138 66 2 0 68 59 2 1 62 125 4 1 130

Totaal 5,794 370 396 6,560 5,915 388 407 6,710 11,709 758 803 13,270 5,135 293 307 5,735 5,271 309 312 5,892 10,406 602 619 11,627 3,487 100 75 3,662 3,655 102 78 3,835 7,142 202 153 7,497

Verkeerstellingen Parallelweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 TotaalRi. 2 Totaal
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Bijlage 3  Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel 



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging 

Model: Toekomstige situatie fase 1 plan
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Cpl Cpl_W

001 Zeghweg      0,00      0,00 Relatief           8           226,76 False  1,5

003 Laagerfseweg      0,00      0,00 Relatief           9           260,47 False  1,5

004 Landaasweg      0,00      0,00 Relatief          12           299,05 False  1,5

001 Zeghweg      0,00      0,00 Relatief          42          1081,96 False  1,5

002 Rumelaarseweg      0,00      0,00 Relatief           9           483,32 False  1,5

002 Rumelaarseweg      0,00      0,00 Relatief           4            35,45 False  1,5

005 Parallelweg      0,00      0,00 Relatief           9           686,12 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           7           206,98 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           5           101,36 False  1,5

012 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief           7           103,55 False  1,5

011 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief           9           142,74 False  1,5

009 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           6            29,33 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           4           117,08 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           6           213,54 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           3           134,24 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           8           299,24 False  1,5

010 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           5            26,94 False  1,5

008 Stationsweg oost 2      0,00      0,00 Relatief           5           398,16 False  1,5

008 Stationsweg oost 2      0,00      0,00 Relatief           5           398,05 False  1,5

013 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief           2            62,61 False  1,5

014 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief           2            63,14 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief          11           896,17 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief          11           896,17 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief           3           101,42 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief           4           103,76 False  1,5
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging 

Model: Toekomstige situatie fase 1 plan
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))

001   0,75  0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30

003   0,75  0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30

004   0,75  0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30

001   0,75  0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60

002   0,75  0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60

002   0,75  0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

005   0,75  0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

012   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

011   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

009   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

010   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

008   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

008   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

013   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

014   0,75  0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  80  80  80  80  80

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  80  80  80  80  80

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

31-3-2016 9:25:23Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging 

Model: Toekomstige situatie fase 1 plan
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D)

001  30  30  30  30    649,00   7,05   2,84   0,50  91,34

003  30  30  30  30   1610,00   6,79   3,06   0,79  87,77

004  30  30  30  30    390,00   6,88   2,11   1,13  80,92

001  60  60  60  60    649,00   7,05   2,84   0,50  91,34

002  60  60  60  60    429,00   6,67   3,39   0,80  85,81

002  50  50  50  50    429,00   6,67   3,39   0,80  85,81

005  50  50  50  50   3473,00   7,46   1,88   0,37  87,71

007  50  50  50  50   6974,00   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   6974,00   6,77   2,94   0,87  88,72

012  50  50  50  50    298,50   6,77   2,94   0,87  88,72

011  50  50  50  50    298,50   6,77   2,94   0,87  88,72

009  50  50  50  50    298,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   6675,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   6974,00   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   6675,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   6974,00   6,77   2,94   0,87  88,72

010  50  50  50  50    298,50   6,77   2,94   0,87  88,72

008  50  50  50  50   6914,00   6,79   2,90   0,86  89,38

008  50  50  50  50   6914,00   6,79   2,90   0,86  89,38

013  50  50  50  50    597,00   6,77   2,94   0,87  88,73

014  50  50  50  50    597,00   6,77   2,94   0,87  88,73

006  80  80  80  80   7153,00   6,77   2,96   0,87  89,57

006  80  80  80  80   7153,00   6,77   2,96   0,87  89,57

006  50  50  50  50   7153,00   6,77   2,96   0,87  89,57

006  50  50  50  50   7153,00   6,77   2,96   0,87  89,57
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging 

Model: Toekomstige situatie fase 1 plan
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125

001 100,00 100,00   4,55 -- --   4,11 -- --   73,50   78,56

003  95,37  87,64   7,03   2,89   5,62   5,20   1,73   6,74   78,20   83,41

004 100,00  87,10  11,66 --   3,23   7,42 --   9,68   73,46   78,84

001 100,00 100,00   4,55 -- --   4,11 -- --   72,74   80,81

002  97,96  91,30   6,92 --   4,35   7,27   2,04   4,35   72,01   80,09

002  97,96  91,30   6,92 --   4,35   7,27   2,04   4,35   72,19   79,55

005  95,58  76,67   5,63   2,62   8,89   6,66   4,80  14,44   81,42   88,71

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,24   89,49

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,24   89,49

012  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   68,55   75,80

011  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   68,55   75,80

009  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   68,55   75,80

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,05   89,30

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,24   89,49

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,05   89,30

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,24   89,49

010  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   68,55   75,80

008  93,84  83,60   5,40   2,74   6,63   5,22   3,41   9,76   82,12   89,32

008  93,84  83,60   5,40   2,74   6,63   5,22   3,41   9,76   82,12   89,32

013  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   71,56   78,82

014  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,99   80,32

006  94,03  83,45   5,40   2,67   6,83   5,02   3,30   9,71   80,19   89,48

006  94,03  83,45   5,40   2,67   6,83   5,02   3,30   9,71   80,19   89,48

006  94,03  83,45   5,40   2,67   6,83   5,02   3,30   9,71   82,19   89,39

006  94,03  83,45   5,40   2,67   6,83   5,02   3,30   9,71   82,19   89,39
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging 

Model: Toekomstige situatie fase 1 plan
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63

001   87,98   88,51   93,11   90,50   84,09   79,18   96,94   65,72

003   93,14   92,87   97,29   94,85   88,49   84,16  101,36   72,41

004   88,86   87,72   91,88   89,69   83,40   79,74   96,28   62,22

001   86,98   92,78   98,61   95,04   88,26   78,39  101,38   65,72

002   86,51   91,91   96,97   93,44   86,69   77,31   99,92   66,00

002   86,77   90,79   95,58   92,29   85,64   77,45   98,76   66,00

005   95,83  100,09  105,03  101,71   95,04   86,65  108,15   74,41

007   97,01  101,81  105,49  101,78   94,65   85,44  108,75   77,62

007   97,01  101,81  105,49  101,78   94,65   85,44  108,75   77,62

012   83,33   88,12   91,81   88,09   80,96   71,75   95,07   63,93

011   83,33   88,12   91,81   88,09   80,96   71,75   95,07   63,93

009   83,33   88,12   91,81   88,09   80,96   71,75   95,07   63,93

007   96,82  101,62  105,30  101,59   94,46   85,25  108,56   77,43

007   97,01  101,81  105,49  101,78   94,65   85,44  108,75   77,62

007   96,82  101,62  105,30  101,59   94,46   85,25  108,56   77,43

007   97,01  101,81  105,49  101,78   94,65   85,44  108,75   77,62

010   83,33   88,12   91,81   88,09   80,96   71,75   95,07   63,93

008   96,80  101,74  105,45  101,72   94,57   85,30  108,68   77,35

008   96,80  101,74  105,45  101,72   94,57   85,30  108,68   77,35

013   86,34   91,13   94,82   91,10   83,97   74,76   98,08   66,94

014   87,42   91,63   96,79   93,48   86,79   78,28   99,86   68,31

006   95,38  103,01  107,37  103,16   95,77   84,38  110,16   75,53

006   95,38  103,01  107,37  103,16   95,77   84,38  110,16   75,53

006   96,87  101,82  105,56  101,83   94,68   85,38  108,79   77,53

006   96,87  101,82  105,56  101,83   94,68   85,38  108,79   77,53
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging 

Model: Toekomstige situatie fase 1 plan
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal

001   68,72   72,89   82,03   87,72   84,43   77,70   67,33   90,51

003   76,89   85,81   87,66   92,74   89,88   83,34   77,20   96,18

004   65,22   69,38   78,53   84,22   80,93   74,20   63,82   87,01

001   73,39   78,21   86,34   94,01   90,36   83,51   72,41   96,40

002   73,54   78,99   86,41   93,24   89,58   82,75   72,06   95,76

002   72,62   78,40   85,29   91,65   88,12   81,34   71,21   94,30

005   81,46   88,21   93,32   98,79   95,37   88,65   79,61  101,71

007   84,60   91,84   97,50  101,61   97,81   90,56   80,80  104,67

007   84,60   91,84   97,50  101,61   97,81   90,56   80,80  104,67

012   70,91   78,15   83,82   87,93   84,12   76,87   67,12   90,98

011   70,91   78,15   83,82   87,93   84,12   76,87   67,12   90,98

009   70,91   78,15   83,82   87,93   84,12   76,87   67,12   90,98

007   84,41   91,65   97,31  101,42   97,62   90,37   80,61  104,48

007   84,60   91,84   97,50  101,61   97,81   90,56   80,80  104,67

007   84,41   91,65   97,31  101,42   97,62   90,37   80,61  104,48

007   84,60   91,84   97,50  101,61   97,81   90,56   80,80  104,67

010   70,91   78,15   83,82   87,93   84,12   76,87   67,12   90,98

008   84,26   91,42   97,31  101,48   97,66   90,39   80,52  104,50

008   84,26   91,42   97,31  101,48   97,66   90,39   80,52  104,50

013   73,92   81,16   86,83   90,94   87,13   79,88   70,13   93,99

014   75,44   82,18   87,17   92,84   89,43   82,71   73,59   95,73

006   84,65   90,62   98,54  103,58   99,36   91,89   80,35  106,20

006   84,65   90,62   98,54  103,58   99,36   91,89   80,35  106,20

006   84,42   91,57   97,50  101,70   97,88   90,60   80,70  104,71

006   84,42   91,57   97,50  101,70   97,88   90,60   80,70  104,71
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging 

Model: Toekomstige situatie fase 1 plan
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

001   58,18   61,18   65,34   74,49   80,18   76,89   70,16   59,78

003   68,94   74,32   83,90   83,90   88,16   85,70   79,38   75,06

004   64,54   70,22   79,59   79,96   83,94   81,46   75,22   70,94

001   58,18   65,84   70,67   78,79   86,47   82,82   75,97   64,87

002   61,55   69,58   75,75   81,59   87,38   83,81   77,02   67,16

002   61,71   68,92   75,84   80,47   85,90   82,53   75,83   66,98

005   70,46   77,82   85,23   89,01   92,95   89,72   83,13   75,60

007   74,75   82,06   89,75   94,15   97,12   93,46   86,50   77,84

007   74,75   82,06   89,75   94,15   97,12   93,46   86,50   77,84

012   61,07   68,38   76,06   80,46   83,44   79,78   72,81   64,15

011   61,07   68,38   76,06   80,46   83,44   79,78   72,81   64,15

009   61,07   68,38   76,06   80,46   83,44   79,78   72,81   64,15

007   74,56   81,87   89,56   93,96   96,93   93,27   86,31   77,65

007   74,75   82,06   89,75   94,15   97,12   93,46   86,50   77,84

007   74,56   81,87   89,56   93,96   96,93   93,27   86,31   77,65

007   74,75   82,06   89,75   94,15   97,12   93,46   86,50   77,84

010   61,07   68,38   76,06   80,46   83,44   79,78   72,81   64,15

008   74,47   81,75   89,40   93,90   96,96   93,29   86,30   77,56

008   74,47   81,75   89,40   93,90   96,96   93,29   86,30   77,56

013   64,08   71,39   79,07   83,47   86,45   82,79   75,82   67,17

014   65,56   72,89   80,19   84,16   88,54   85,27   78,64   70,74

006   72,86   81,84   87,75   95,43   98,86   94,59   87,30   76,08

006   72,86   81,84   87,75   95,43   98,86   94,59   87,30   76,08

006   74,68   81,97   89,63   94,10   97,16   93,49   86,50   77,77

006   74,68   81,97   89,63   94,10   97,16   93,49   86,50   77,77
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging 

Model: Toekomstige situatie fase 1 plan
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) Totaal

001   82,97

003   92,23

004   88,04

001   88,86

002   90,15

002   88,87

005   96,39

007  100,65

007  100,65

012   86,97

011   86,97

009   86,97

007  100,46

007  100,65

007  100,46

007  100,65

010   86,97

008  100,45

008  100,45

013   89,98

014   91,83

006  101,88

006  101,88

006  100,65

006  100,65
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging 

Model: Toekomstige situatie fase 1 plan
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

001 VRI 1/2

002 Kruising 1/2
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie voor wijziging

Model: Huidige situatie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Cpl Cpl_W Hbron

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief          10           537,53 False  1,5   0,75

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief          10           536,39 False  1,5   0,75
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie voor wijziging

Model: Huidige situatie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

007  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie voor wijziging

Model: Huidige situatie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

007  50  50  50   5924,00   6,77   2,94   0,87  88,72  91,11  82,44

007  50  50  50   5924,00   6,77   2,94   0,87  88,72  91,11  82,44
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie voor wijziging

Model: Huidige situatie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   81,53   88,78   96,30

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   81,53   88,78   96,30
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie voor wijziging

Model: Huidige situatie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125

007  101,10  104,78  101,07   93,94   84,73  108,04   76,86   83,85

007  101,10  104,78  101,07   93,94   84,73  108,04   76,86   83,85
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie voor wijziging

Model: Huidige situatie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63

007   91,10   96,73  100,83   97,02   89,78   80,04  103,89   74,04

007   91,10   96,73  100,83   97,02   89,78   80,04  103,89   74,04
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie voor wijziging

Model: Huidige situatie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal

007   81,35   89,04   93,44   96,41   92,75   85,79   77,13   99,94

007   81,35   89,04   93,44   96,41   92,75   85,79   77,13   99,94
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie voor wijziging

Model: Huidige situatie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

001 VRI 1/2
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Cpl Cpl_W Hbron

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           7           206,98 False  1,5   0,75

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           5           101,36 False  1,5   0,75

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           4           117,08 False  1,5   0,75

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           6           213,54 False  1,5   0,75

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           3           134,24 False  1,5   0,75

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           8           299,24 False  1,5   0,75
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

007  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

007  50  50  50   6675,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   6675,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   6675,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   6675,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   6675,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   6675,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,05   89,30   96,82

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,05   89,30   96,82

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,05   89,30   96,82

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,05   89,30   96,82

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,05   89,30   96,82

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,05   89,30   96,82
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125

007  101,62  105,30  101,59   94,46   85,25  108,56   77,43   84,41

007  101,62  105,30  101,59   94,46   85,25  108,56   77,43   84,41

007  101,62  105,30  101,59   94,46   85,25  108,56   77,43   84,41

007  101,62  105,30  101,59   94,46   85,25  108,56   77,43   84,41

007  101,62  105,30  101,59   94,46   85,25  108,56   77,43   84,41

007  101,62  105,30  101,59   94,46   85,25  108,56   77,43   84,41
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63

007   91,65   97,31  101,42   97,62   90,37   80,61  104,48   74,56

007   91,65   97,31  101,42   97,62   90,37   80,61  104,48   74,56

007   91,65   97,31  101,42   97,62   90,37   80,61  104,48   74,56

007   91,65   97,31  101,42   97,62   90,37   80,61  104,48   74,56

007   91,65   97,31  101,42   97,62   90,37   80,61  104,48   74,56

007   91,65   97,31  101,42   97,62   90,37   80,61  104,48   74,56
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal

007   81,87   89,56   93,96   96,93   93,27   86,31   77,65  100,46

007   81,87   89,56   93,96   96,93   93,27   86,31   77,65  100,46

007   81,87   89,56   93,96   96,93   93,27   86,31   77,65  100,46

007   81,87   89,56   93,96   96,93   93,27   86,31   77,65  100,46

007   81,87   89,56   93,96   96,93   93,27   86,31   77,65  100,46

007   81,87   89,56   93,96   96,93   93,27   86,31   77,65  100,46
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 1 situatie na wijziging autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie
Fase 1 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

001 VRI 1
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Algemene gegevens fase 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Toekomstige situatie fase 1 plan

Model eigenschap

Omschrijving Toekomstige situatie fase 1 plan

Verantwoordelijke PiroN

Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door PiroN op 11-2-2016

Laatst ingezien door PiroN op 31-3-2016

Model aangemaakt met Geomilieu V3.11

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 1,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 0,50

Zichthoek [grd] 2

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard

C0 waarde 3,50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Algemene gegevens fase 1

Commentaar
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Huidige situatie inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 55,56 51,44 47,40 56,40

01_B Bestaande woning 4,50 56,53 52,40 48,39 57,38

02_A Bestaande woning 1,50 57,32 53,19 49,17 58,16

02_B Bestaande woning 4,50 57,88 53,75 49,76 58,73

03_A Bestaande woning 1,50 52,85 48,73 44,70 53,69

03_B Bestaande woning 4,50 53,75 49,62 45,62 54,60

03_C Bestaande woning 7,50 53,79 49,65 45,66 54,64

04_A Bestaande woning 1,50 51,14 47,03 42,97 51,98

04_B Bestaande woning 4,50 52,50 48,38 44,36 53,35

05_A Bestaande woning 1,50 55,38 51,26 47,22 56,22

05_B Bestaande woning 4,50 56,36 52,22 48,22 57,20

06_A Bestaande woning 1,50 59,83 55,69 51,71 60,68

06_B Bestaande woning 4,50 59,99 55,85 51,88 60,85

07_A Bestaande woning 1,50 55,18 51,05 47,04 56,03

07_B Bestaande woning 4,50 55,64 51,50 47,51 56,49

08_A Bestaande woning 1,50 51,52 47,39 43,38 52,37

08_B Bestaande woning 4,50 52,97 48,82 44,85 53,82

09_A Bestaande woning 1,50 52,05 47,92 43,91 52,90

09_B Bestaande woning 4,50 53,39 49,25 45,26 54,24

10_A Bestaande woning 1,50 48,69 44,57 40,53 49,53

10_B Bestaande woning 4,50 50,42 46,29 42,29 51,27

11_A Bestaande woning 1,50 45,74 41,63 37,57 46,58

11_B Bestaande woning 4,50 47,65 43,52 39,51 48,50

12_A Bestaande woning 1,50 58,69 54,55 50,56 59,54

12_B Bestaande woning 4,50 58,88 54,74 50,77 59,74

13_A Bestaande woning 1,50 56,70 52,58 48,56 57,55

13_B Bestaande woning 4,50 57,37 53,23 49,24 58,22

13_C Bestaande woning 7,50 57,28 53,13 49,15 58,13

14_A Bestaande woning 1,50 57,14 53,01 49,00 57,99

14_B Bestaande woning 4,50 57,73 53,59 49,60 58,58

15_A Bestaande woning 1,50 47,50 43,41 39,30 48,33

15_B Bestaande woning 4,50 49,24 45,12 41,07 50,08

16_A Bestaande woning 1,50 47,06 42,97 38,85 47,88

16_B Bestaande woning 4,50 48,72 44,61 40,55 49,56

17_A Bestaande woning 1,50 56,43 52,31 48,28 57,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Huidige situatie inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_B Bestaande woning 4,50 57,17 53,03 49,03 58,01

18_A Bestaande woning 1,50 59,47 55,33 51,35 60,32

18_B Bestaande woning 4,50 59,73 55,58 51,62 60,59

19_A Bestaande woning 1,50 56,22 52,09 48,07 57,06

19_B Bestaande woning 4,50 57,04 52,90 48,91 57,89

20_A Bestaande woning 1,50 54,65 50,53 46,50 55,49

20_B Bestaande woning 4,50 55,68 51,54 47,55 56,53

20_C Bestaande woning 7,50 53,66 49,53 45,54 54,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Huidige situatie exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 60,56 56,44 52,40 61,40

01_B Bestaande woning 4,50 61,53 57,40 53,39 62,38

02_A Bestaande woning 1,50 62,32 58,19 54,17 63,16

02_B Bestaande woning 4,50 62,88 58,75 54,76 63,73

03_A Bestaande woning 1,50 57,85 53,73 49,70 58,69

03_B Bestaande woning 4,50 58,75 54,62 50,62 59,60

03_C Bestaande woning 7,50 58,79 54,65 50,66 59,64

04_A Bestaande woning 1,50 56,14 52,03 47,97 56,98

04_B Bestaande woning 4,50 57,50 53,38 49,36 58,35

05_A Bestaande woning 1,50 60,38 56,26 52,22 61,22

05_B Bestaande woning 4,50 61,36 57,22 53,22 62,20

06_A Bestaande woning 1,50 64,83 60,69 56,71 65,68

06_B Bestaande woning 4,50 64,99 60,85 56,88 65,85

07_A Bestaande woning 1,50 60,18 56,05 52,04 61,03

07_B Bestaande woning 4,50 60,64 56,50 52,51 61,49

08_A Bestaande woning 1,50 56,52 52,39 48,38 57,37

08_B Bestaande woning 4,50 57,97 53,82 49,85 58,82

09_A Bestaande woning 1,50 57,05 52,92 48,91 57,90

09_B Bestaande woning 4,50 58,39 54,25 50,26 59,24

10_A Bestaande woning 1,50 53,69 49,57 45,53 54,53

10_B Bestaande woning 4,50 55,42 51,29 47,29 56,27

11_A Bestaande woning 1,50 50,74 46,63 42,57 51,58

11_B Bestaande woning 4,50 52,65 48,52 44,51 53,50

12_A Bestaande woning 1,50 63,69 59,55 55,56 64,54

12_B Bestaande woning 4,50 63,88 59,74 55,77 64,74

13_A Bestaande woning 1,50 61,70 57,58 53,56 62,55

13_B Bestaande woning 4,50 62,37 58,23 54,24 63,22

13_C Bestaande woning 7,50 62,28 58,13 54,15 63,13

14_A Bestaande woning 1,50 62,14 58,01 54,00 62,99

14_B Bestaande woning 4,50 62,73 58,59 54,60 63,58

15_A Bestaande woning 1,50 52,50 48,41 44,30 53,33

15_B Bestaande woning 4,50 54,24 50,12 46,07 55,08

16_A Bestaande woning 1,50 52,06 47,97 43,85 52,88

16_B Bestaande woning 4,50 53,72 49,61 45,55 54,56

17_A Bestaande woning 1,50 61,43 57,31 53,28 62,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Huidige situatie exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_B Bestaande woning 4,50 62,17 58,03 54,03 63,01

18_A Bestaande woning 1,50 64,47 60,33 56,35 65,32

18_B Bestaande woning 4,50 64,73 60,58 56,62 65,59

19_A Bestaande woning 1,50 61,22 57,09 53,07 62,06

19_B Bestaande woning 4,50 62,04 57,90 53,91 62,89

20_A Bestaande woning 1,50 59,65 55,53 51,50 60,49

20_B Bestaande woning 4,50 60,68 56,54 52,55 61,53

20_C Bestaande woning 7,50 58,66 54,53 50,54 59,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Plansituatie inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 1 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 56,93 52,84 48,83 57,80

01_B Bestaande woning 4,50 57,78 53,68 49,71 58,66

02_A Bestaande woning 1,50 59,95 55,78 51,96 60,85

02_B Bestaande woning 4,50 60,26 56,09 52,28 61,17

03_A Bestaande woning 1,50 55,39 51,23 47,39 56,29

03_B Bestaande woning 4,50 56,03 51,86 48,04 56,93

03_C Bestaande woning 7,50 55,99 51,82 48,00 56,89

04_A Bestaande woning 1,50 53,01 48,94 44,89 53,87

04_B Bestaande woning 4,50 54,09 50,01 45,99 54,96

05_A Bestaande woning 1,50 57,25 53,19 49,13 58,12

05_B Bestaande woning 4,50 58,01 53,93 49,91 58,88

06_A Bestaande woning 1,50 61,24 57,16 53,13 62,11

06_B Bestaande woning 4,50 61,28 57,20 53,17 62,15

07_A Bestaande woning 1,50 56,65 52,59 48,52 57,51

07_B Bestaande woning 4,50 56,99 52,92 48,88 57,86

08_A Bestaande woning 1,50 52,13 48,07 43,99 52,99

08_B Bestaande woning 4,50 53,59 49,52 45,47 54,45

09_A Bestaande woning 1,50 52,63 48,57 44,49 53,49

09_B Bestaande woning 4,50 53,98 49,92 45,86 54,85

10_A Bestaande woning 1,50 49,32 45,28 41,16 50,17

10_B Bestaande woning 4,50 51,06 47,00 42,93 51,92

11_A Bestaande woning 1,50 46,40 42,35 38,23 47,25

11_B Bestaande woning 4,50 48,30 44,24 40,16 49,16

12_A Bestaande woning 1,50 59,70 55,64 51,58 60,57

12_B Bestaande woning 4,50 59,84 55,76 51,73 60,71

13_A Bestaande woning 1,50 57,31 53,25 49,17 58,17

13_B Bestaande woning 4,50 58,00 53,93 49,88 58,86

13_C Bestaande woning 7,50 57,92 53,85 49,80 58,78

14_A Bestaande woning 1,50 57,42 53,33 49,32 58,29

14_B Bestaande woning 4,50 58,15 54,05 50,06 59,02

15_A Bestaande woning 1,50 48,23 44,17 40,09 49,09

15_B Bestaande woning 4,50 49,93 45,84 41,83 50,80

16_A Bestaande woning 1,50 47,81 43,75 39,68 48,67

16_B Bestaande woning 4,50 49,45 45,37 41,36 50,33

17_A Bestaande woning 1,50 56,97 52,81 48,95 57,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2016 14:07:28Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Plansituatie inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 1 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_B Bestaande woning 4,50 57,87 53,70 49,87 58,77

18_A Bestaande woning 1,50 60,09 55,97 52,04 60,98

18_B Bestaande woning 4,50 60,40 56,27 52,35 61,28

19_A Bestaande woning 1,50 56,93 52,88 48,79 57,79

19_B Bestaande woning 4,50 57,75 53,68 49,62 58,61

20_A Bestaande woning 1,50 55,36 51,32 47,21 56,22

20_B Bestaande woning 4,50 56,39 52,32 48,26 57,25

20_C Bestaande woning 7,50 54,38 50,31 46,25 55,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Plansituatie exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 1 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 61,93 57,84 53,83 62,80

01_B Bestaande woning 4,50 62,78 58,68 54,71 63,66

02_A Bestaande woning 1,50 64,95 60,78 56,96 65,85

02_B Bestaande woning 4,50 65,26 61,09 57,28 66,17

03_A Bestaande woning 1,50 60,39 56,23 52,39 61,29

03_B Bestaande woning 4,50 61,03 56,86 53,04 61,93

03_C Bestaande woning 7,50 60,99 56,82 53,00 61,89

04_A Bestaande woning 1,50 58,01 53,94 49,89 58,87

04_B Bestaande woning 4,50 59,09 55,01 50,99 59,96

05_A Bestaande woning 1,50 62,25 58,19 54,13 63,12

05_B Bestaande woning 4,50 63,01 58,93 54,91 63,88

06_A Bestaande woning 1,50 66,24 62,16 58,13 67,11

06_B Bestaande woning 4,50 66,28 62,20 58,17 67,15

07_A Bestaande woning 1,50 61,65 57,59 53,52 62,51

07_B Bestaande woning 4,50 61,99 57,92 53,88 62,86

08_A Bestaande woning 1,50 57,13 53,07 48,99 57,99

08_B Bestaande woning 4,50 58,59 54,52 50,47 59,45

09_A Bestaande woning 1,50 57,63 53,57 49,49 58,49

09_B Bestaande woning 4,50 58,98 54,92 50,86 59,85

10_A Bestaande woning 1,50 54,32 50,28 46,16 55,17

10_B Bestaande woning 4,50 56,06 52,00 47,93 56,92

11_A Bestaande woning 1,50 51,40 47,35 43,23 52,25

11_B Bestaande woning 4,50 53,30 49,24 45,16 54,16

12_A Bestaande woning 1,50 64,70 60,64 56,58 65,57

12_B Bestaande woning 4,50 64,84 60,76 56,73 65,71

13_A Bestaande woning 1,50 62,31 58,25 54,17 63,17

13_B Bestaande woning 4,50 63,00 58,93 54,88 63,86

13_C Bestaande woning 7,50 62,92 58,85 54,80 63,78

14_A Bestaande woning 1,50 62,42 58,33 54,32 63,29

14_B Bestaande woning 4,50 63,15 59,05 55,06 64,02

15_A Bestaande woning 1,50 53,23 49,17 45,09 54,09

15_B Bestaande woning 4,50 54,93 50,84 46,83 55,80

16_A Bestaande woning 1,50 52,81 48,75 44,68 53,67

16_B Bestaande woning 4,50 54,45 50,37 46,36 55,33

17_A Bestaande woning 1,50 61,97 57,81 53,95 62,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Plansituatie exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 1 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_B Bestaande woning 4,50 62,87 58,70 54,87 63,77

18_A Bestaande woning 1,50 65,09 60,97 57,04 65,98

18_B Bestaande woning 4,50 65,40 61,27 57,35 66,28

19_A Bestaande woning 1,50 61,93 57,88 53,79 62,79

19_B Bestaande woning 4,50 62,75 58,68 54,62 63,61

20_A Bestaande woning 1,50 60,36 56,32 52,21 61,22

20_B Bestaande woning 4,50 61,39 57,32 53,26 62,25

20_C Bestaande woning 7,50 59,38 55,31 51,25 60,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Autonome ontwikkeling inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 56,58 52,54 48,43 57,44

01_B Bestaande woning 4,50 57,44 53,38 49,31 58,30

02_A Bestaande woning 1,50 59,37 55,30 51,26 60,24

02_B Bestaande woning 4,50 59,70 55,62 51,59 60,57

03_A Bestaande woning 1,50 54,82 50,75 46,69 55,68

03_B Bestaande woning 4,50 55,45 51,38 47,34 56,32

03_C Bestaande woning 7,50 55,42 51,35 47,31 56,29

04_A Bestaande woning 1,50 52,72 48,68 44,57 53,58

04_B Bestaande woning 4,50 53,80 49,74 45,67 54,66

05_A Bestaande woning 1,50 56,99 52,94 48,85 57,85

05_B Bestaande woning 4,50 57,75 53,68 49,62 58,61

06_A Bestaande woning 1,50 61,05 56,97 52,94 61,92

06_B Bestaande woning 4,50 61,09 57,01 52,98 61,96

07_A Bestaande woning 1,50 56,46 52,39 48,33 57,32

07_B Bestaande woning 4,50 56,80 52,72 48,68 57,66

08_A Bestaande woning 1,50 51,94 47,88 43,80 52,80

08_B Bestaande woning 4,50 53,40 49,33 45,28 54,26

09_A Bestaande woning 1,50 52,44 48,38 44,30 53,30

09_B Bestaande woning 4,50 53,79 49,73 45,67 54,66

10_A Bestaande woning 1,50 49,13 45,08 40,97 49,98

10_B Bestaande woning 4,50 50,87 46,81 42,74 51,73

11_A Bestaande woning 1,50 46,21 42,16 38,04 47,06

11_B Bestaande woning 4,50 48,11 44,05 39,97 48,97

12_A Bestaande woning 1,50 59,51 55,45 51,39 60,38

12_B Bestaande woning 4,50 59,65 55,57 51,54 60,52

13_A Bestaande woning 1,50 57,12 53,06 48,97 57,97

13_B Bestaande woning 4,50 57,81 53,74 49,69 58,67

13_C Bestaande woning 7,50 57,73 53,66 49,61 58,59

14_A Bestaande woning 1,50 57,14 53,08 48,99 57,99

14_B Bestaande woning 4,50 57,87 53,80 49,74 58,73

15_A Bestaande woning 1,50 47,89 43,88 39,69 48,73

15_B Bestaande woning 4,50 49,59 45,54 41,42 50,44

16_A Bestaande woning 1,50 47,46 43,45 39,26 48,30

16_B Bestaande woning 4,50 49,10 45,06 40,94 49,95

17_A Bestaande woning 1,50 56,44 52,38 48,29 57,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2016 14:24:00Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Autonome ontwikkeling inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_B Bestaande woning 4,50 57,33 53,26 49,20 58,19

18_A Bestaande woning 1,50 59,72 55,65 51,60 60,58

18_B Bestaande woning 4,50 60,03 55,95 51,92 60,90

19_A Bestaande woning 1,50 56,74 52,69 48,60 57,60

19_B Bestaande woning 4,50 57,56 53,49 49,43 58,42

20_A Bestaande woning 1,50 55,17 51,13 47,02 56,03

20_B Bestaande woning 4,50 56,20 52,13 48,06 57,06

20_C Bestaande woning 7,50 54,19 50,12 46,06 55,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2016 14:24:00Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Autonome ontwikkeling exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 61,58 57,54 53,43 62,44

01_B Bestaande woning 4,50 62,44 58,38 54,31 63,30

02_A Bestaande woning 1,50 64,37 60,30 56,26 65,24

02_B Bestaande woning 4,50 64,70 60,62 56,59 65,57

03_A Bestaande woning 1,50 59,82 55,75 51,69 60,68

03_B Bestaande woning 4,50 60,45 56,38 52,34 61,32

03_C Bestaande woning 7,50 60,42 56,35 52,31 61,29

04_A Bestaande woning 1,50 57,72 53,68 49,57 58,58

04_B Bestaande woning 4,50 58,80 54,74 50,67 59,66

05_A Bestaande woning 1,50 61,99 57,94 53,85 62,85

05_B Bestaande woning 4,50 62,75 58,68 54,62 63,61

06_A Bestaande woning 1,50 66,05 61,97 57,94 66,92

06_B Bestaande woning 4,50 66,09 62,01 57,98 66,96

07_A Bestaande woning 1,50 61,46 57,39 53,33 62,32

07_B Bestaande woning 4,50 61,80 57,72 53,68 62,66

08_A Bestaande woning 1,50 56,94 52,88 48,80 57,80

08_B Bestaande woning 4,50 58,40 54,33 50,28 59,26

09_A Bestaande woning 1,50 57,44 53,38 49,30 58,30

09_B Bestaande woning 4,50 58,79 54,73 50,67 59,66

10_A Bestaande woning 1,50 54,13 50,08 45,97 54,98

10_B Bestaande woning 4,50 55,87 51,81 47,74 56,73

11_A Bestaande woning 1,50 51,21 47,16 43,04 52,06

11_B Bestaande woning 4,50 53,11 49,05 44,97 53,97

12_A Bestaande woning 1,50 64,51 60,45 56,39 65,38

12_B Bestaande woning 4,50 64,65 60,57 56,54 65,52

13_A Bestaande woning 1,50 62,12 58,06 53,97 62,97

13_B Bestaande woning 4,50 62,81 58,74 54,69 63,67

13_C Bestaande woning 7,50 62,73 58,66 54,61 63,59

14_A Bestaande woning 1,50 62,14 58,08 53,99 62,99

14_B Bestaande woning 4,50 62,87 58,80 54,74 63,73

15_A Bestaande woning 1,50 52,89 48,88 44,69 53,73

15_B Bestaande woning 4,50 54,59 50,54 46,42 55,44

16_A Bestaande woning 1,50 52,46 48,45 44,26 53,30

16_B Bestaande woning 4,50 54,10 50,06 45,94 54,95

17_A Bestaande woning 1,50 61,44 57,38 53,29 62,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2016 14:24:23Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Autonome ontwikkeling exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 1 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_B Bestaande woning 4,50 62,33 58,26 54,20 63,19

18_A Bestaande woning 1,50 64,72 60,65 56,60 65,58

18_B Bestaande woning 4,50 65,03 60,95 56,92 65,90

19_A Bestaande woning 1,50 61,74 57,69 53,60 62,60

19_B Bestaande woning 4,50 62,56 58,49 54,43 63,42

20_A Bestaande woning 1,50 60,17 56,13 52,02 61,03

20_B Bestaande woning 4,50 61,20 57,13 53,06 62,06

20_C Bestaande woning 7,50 59,19 55,12 51,06 60,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-3-2016 14:24:23Geomilieu V3.11
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Bijlage 6  Contouren op het plangebied 
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Figuur 1 contouren Ontsluitingsweg 1,5 m hoogte 

Figuur 2 contouren Ontsluitingsweg 4,5 m hoogte  
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Figuur 3 contouren Ontsluitingsweg 1,5 m hoogte 

Figuur 4 contouren Parallelweg 1.5, 4.5 en 7.5 m hoogte  
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Figuur 5 contouren Rumelaarse weg 1.5, 4.5 en 7.5 m hoogte 

 

 
Figuur 6 contouren Stationsweg Oost 1,5 m hoogte 
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Figuur 7 contouren Stationsweg Oost 4,5 m hoogte 

 

 
Figuur 8 contouren Stationsweg Oost 7,5 m hoogte 
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Figuur 9 contouren Randweg 1.5, 4.5 en 7.5 m hoogte 

Figuur 10 contouren Zegheweg 1,5 m hoogte 
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Figuur 11 contouren Zegheweg 4,5 m hoogte 

Figuur 12 contouren Zegheweg 7,5 m hoogte 
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Figuur 13 contouren 30 km/uur wegen 1.5, 4.5 en 7.5 m hoogte 

 

 
Figuur 14 cumulatieve contouren 1,5 m hoogte 
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Figuur 15 cumulatieve contouren 4,5 m hoogte 

 

Figuur 16 cumulatieve contouren 7,5 m hoogte  
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MEMO 

 

 

Van 
 Ing. R.F. Smit 

Project 
 Hoevelaar fase 1, Woudenberg 

Opdrachtgever 
 Gemeente Woudenberg 

Datum 
 07-05-2018 

Betreft 
 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

1. Aanleiding 

In Woudenberg is het voornemen om het gebied Hoevelaar fasegewijs te ontwikkelen met woningen. Rho 
adviseurs is gevraagd om het bestemmingsplan voor fase 1 op te stellen. Het bestemmingsplan maakt de 
realisatie van 280 woningen voor fase 1 juridisch-planologisch mogelijk. Woningen zijn volgens de Wet 
Geluidhinder (hierna Wgh) geluidgevoelige functies waarvoor akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd 
indien de woningen zijn gelegen binnen een wettelijke geluidzone van een (spoor)weg. Omdat fase 1 in de 
wettelijke geluidzone van de Stationsweg Oost, de Zeghweg en de Randweg ligt, is akoestisch onderzoek 
noodzakelijk.  
 
Bureau LievenseCSO heeft in 2016 een verkennend akoestisch onderzoek uitgevoerd voor Hoevelaar fase 1. 
Inmiddels is de omvang van het plangebied gewijzigd en het programma bijgesteld naar 280 woningen. Zodoende 
bevat deze memo het benodigde actuele onderzoek naar wegverkeerslawaai voor fase 1. Hierbij wordt waar 
mogelijk aangesloten bij de gehanteerde uitgangspunten en rekenmodel van het onderzoek van LievenseCSO.  
 
Dit onderzoek bevat een quickscan voor geluid en bestaat uit twee onderdelen: 
 

 toets geluidbelasting plangebied voor de toekomstige woningen; 

 reconstructietoets voor bestaande woningen in verband met de wijziging van de Stationsweg Oost. 

 

 
Figuur 1.1: Plangebied hoevelaar fase 1 
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2. Normstelling 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze 

dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in Lden vertegenwoordigt het gemiddelde 

geluidsniveau over een etmaal. 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden inclusief artikel 110g van de Wgh. 

Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het 

verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen.  

Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen 

met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek: 

• 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt; 
• 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt; 
• 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 
 
In deze memo is de geluidbelasting ten gevolge van de Stationsweg Oost (50 km/u), de Zeghweg (60 km/u deel), 

de Randweg (80 km/u) en de nieuw aan te leggen interne weg inzichtelijk gemaakt. Voor de geluidbelasting aan 

de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen 

alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van 

geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 

ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan.  

In tabel 2.1 zijn de relevante voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden weergegeven. De ontheffingswaarde 

is afhankelijk van een binnenstedelijke (63 dB) of buitenstedelijke (53) ligging. Omdat de toekomstige woningen 

voor fase 1 binnen de bebouwde kom komen te liggen – en geen sprake is van een geluidzone van een 

auto(snel)weg – dient aansluiting te worden gevonden bij de binnenstedelijke ontheffingswaarde van 63 dB 

Tabel 1.1: Grenswaarden 

3. Gemeentelijk beleid 

De gemeente Woudenberg heeft de “Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente Woudenberg 
2012” vastgesteld. Deze beleidsregels zijn de lokale uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders tot het vaststellen van hogere waarden voor geluid op basis van de Wet geluidhinder. In het beleid 
zijn voor de nieuwbouw van woningen de volgende criteria opgenomen voor het vaststellen van een hogere 
waarde: 

 
1. De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing; 
2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische 

afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen. 
3. De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing. 

 Voorkeursgrenswaarde Ontheffingswaarde 

Stationsweg Oost 48 dB 63 dB 

Zeghweg (60 km/u) 48 dB 63 dB 

Randweg  48 dB 63 dB 

Interne weg 48 dB 63 dB 
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4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning. 
5. Het betreft verspreid liggende woningen buiten de bebouwde kom. 
6. De woningen zijn opgenomen in een uitbreidings-, inbreidings- of 

herstructureringsplan. 

 
Aanvullend moeten de woningen ten minste één geluidluwe zijde hebben en moeten buitenruimte(n) die als 
verblijfsruimte word(t)(en) gebruikt aan de geluidluwe zijde zijn gesitueerd. Dove gevels moeten zo veel als 
mogelijk worden vermeden. Indien dove gevels niet zijn te vermijden wordt erna gestreefd het aantal dove gevels 
te beperken tot maximaal één per woning. 
 
Op dit moment is de exacte invulling van het plan met woningen nog flexibel van aard. De locatie van de 280 
woningen kan hierdoor binnen de toegestane bouwvlakken nog variëren. Hierdoor kan nog niet concreet 
getoetst worden aan het gemeentelijk geluidbeleid. Voor eventuele hogere waarden, bieden de punten 2 en 6 
uit de gestelde criteria echter voldoende mogelijkheden voor het vaststellen van een hogere waarde. 

4. Berekeningsuitgangspunten 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma 

Geomilieu versie 3.11 van DGMR. Hierbij is waar mogelijk gebruik gemaakt van het eerder opgestelde model van 

LievenseCSO. 

In deze memo is de geluidbelasting ten gevolge van de Stationsweg Oost (50 km/u), de Zeghweg (60 km/u deel), 

de Randweg (80 km/u) en de nieuw aan te leggen interne weg inzichtelijk gemaakt. Voor de nieuw aan te leggen 

interne weg wordt conform planvorming uitgegaan van een 50 km/u snelheidsregime.  

De gehanteerde verkeersgegevens zijn ontleend aan het onderzoek van LievenseCSO waar in de basis gebruik is 

gemaakt van telgegevens. Deze verkeersintensiteiten uit 2016 zijn op basis van een autonome verkeersgroei van 

1% per jaar doorgerekend naar 2017 (huidige situatie) en 2028 (10 jaar na realisatie). Voor prognosejaar 2028 is 

daarbij ook de verkeersgeneratie van de 280 woningen voor fase 1 evenredig toegekend aan de interne 

ontsluitingsweg, de Stationsweg Oost en de Randweg. Dit is ook gedaan voor de verkeersgeneratie van het 

binnen het plangebied opgenomen bedrijfspand aan de Zegheweg 6. Het plan voorziet in een uitbreiding van 

circa 920 m2 voor het hier gevestigde bedrijf. De verkeersbewegingen van en naar dit bedrijf zullen via de nieuwe 

interne ontsluitingsweg worden afgewikkeld in plaats van via de Zegheweg. 

Omdat het plan flexibel van aard is en de exacte woontypologieën nog kunnen wijzigen, is uitgegaan van een 

‘worst case’ situatie met het type woningen welke het meeste verkeer genereren (vrijstaande woningen). Hierbij 

is gebruik gemaakt van kencijfers zoals opgenomen in CROW publicatie 317 ‘kencijfers parkeren en 

verkeersgeneratie’ (CROW 2012). Voor het bedrijfspand aan de Zegheweg 6 is uitgegaan van de in CROW 

publicatie 317 overeenkomstige functie ‘bedrijfsverzamelgebouw’. De berekende verkeersgeneratie voor de 

woningen en het bedrijfspand zijn opgenomen in de bijlagen.  

In tabel 1 zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten per wegvak weergegeven. Voor 2017 zijn alleen de 
intensiteiten op de Stationsweg Oost relevant ten behoeve van het reconstructie onderzoek. Bij reconstructie 
wordt namelijk een vergelijking gemaakt tussen de geluidbelasting in 2017 voor wijziging van de Stationsweg 
Oost en de geluidbelasting in 2028, 10 jaar na wijziging van de weg inclusief de verkeersgeneratie van de 
ontwikkeling. De planhorizon van het ruimtelijk plan dat de realisatie van fase 1 planologisch mogelijk zal maken, 
ligt 10 jaar na vaststelling van het plan. Daarom is voor het berekenen van de geluidbelasting voor de 
afzonderlijke bronnen uitgegaan van het jaar 2028. Voor de verdeling over de verschillende voertuigcategorieën 
en perioden (dag-, avond- en nacht) wordt aangesloten bij de telgegevens zoals in het rapport van LievenseCSO 
is opgenomen. Voor de gehanteerde gegevens per wegvak wordt verwezen naar de bijlagen. 
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Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersintensiteiten  

Wegvak Intensiteit 2017 in mvt/etmaal 
(weekdag) 

Intensiteit 2028 in mvt/etmaal 
(weekdag) 

Stationsweg Oost 
(Rumelaarseweg-Laagerfseweg) 

11.966 14.693 

Stationsweg Oost 
(Laagerfseweg-Parallelweg) 

-- 14.534 

Zegheweg 30 km/u deel -- 649 

Zegheweg 60 km/u deel -- 649 

Randweg -- 14.873 

5. Resultaten 

Uit de Quickscan blijkt dat de waarneemhoogte van 7,5 m maatgevend is, uitgaande van een ‘worst case’ scenario 

met het ongunstigste beeld. De geluidcontouren zijn daarom op deze hoogte inzichtelijk gemaakt.  

De rekenresultaten zijn in de bijlagen van deze memo opgenomen, hierin zijn de onderstaande 

geluidcontourenplots weergegeven: 

- Stationsweg Oost – grid 7,5 m (incl. aftrek) 

- Zegheweg 60 km/u deel – grid 7,5 m (incl. aftrek) 

- Randweg – grid 7,5 m (incl. aftrek) 

- Interne weg – grid 7,5 m (incl. aftrek) 

- Cumulatie – grid 7,5 m (incl. aftrek) 

6. Toetsing aan Wet geluidhinder 

Stationsweg Oost  
Uit de geluidcontourenplots blijkt dat als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde Stationsweg Oost de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden in het voorste deel van het plangebied. Dit deel grenst 
aan de Stationsweg Oost. Woningbouw is in dit deel alleen mogelijk onder de voorwaarde dat hogere waarden 
worden afgegeven. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt in dit deel niet overschreden.  
 
Voor het achterliggende deel van het plangebied (overgrote deel) ligt de berekende geluidbelasting beneden de 
48 dB voorkeursgrenswaarde. Hier kan zonder voorwaarden – zoals hogere waarden – worden gebouwd.  
 
Randweg 
Uit de geluidcontourenplots blijkt dat als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde Randweg in het gehele 

plangebied voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Zegheweg (60 km/u deel) 
Uit de geluidcontourenplots blijkt dat als gevolg van het gezoneerde 60 km/u deel van de Zegheweg de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB in slechts een kleine strook in het noordwestelijke deel wordt overschreden. 

In het merendeel van het plangebied kan wel worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.  

Interne ontsluitingsweg 
Uit de geluidcontourenplots blijkt dat als gevolg van de nieuw te realiseren interne ontsluitingsweg, de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB alleen wordt overschreden voor een kleine contour rondom deze weg. 

Woningbouw in dit gebied is niet mogelijk zonder het verlenen van een hogere waarde. De maximale 
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ontheffingswaarde van 63 dB wordt in dit beperkte gebied niet overschreden. In het overgrote deel van het 

plangebied kan wel voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

Maatregelen 
De wettelijke voorkeursgrenswaarde wordt overschreden als gevolg van het wegverkeer op de Stationsweg Oost 
en een beperkt deel als gevolg van het wegverkeer op de Zegheweg (60 km/u deel) en de nieuwe interne 
ontsluitingsweg. Bezien is of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er zijn 
een aantal maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting denkbaar. 
 

 Maatregelen aan de bron: 
In het geval van wegverkeerslawaai vallen hieronder bijvoorbeeld het verlagen van de maximum 
snelheid, het terugdringen van het verkeersaanbod en aanpassen van het wegdektype. De Stationsweg 
Oost behoort tot de hoofdverkeerstructuur en ontsluit Woudenberg in oostelijke richting. De weg maakt 
onderdeel uit van de Provincialeweg N224. Derhalve zijn aanpassingen als het wijzigen van de functie 
van deze weg waarmee het gebruik teruggedrongen kan worden of het verlagen van de maximum 
snelheid geen reële maatregelen.  
De Zegheweg behoort al tot de laagst mogelijke wegcategorie zoals toegepast volgens de landelijke 
richtlijnen van Duurzaam & Veilig. Volgens deze richtlijnen kennen erftoegangswegen in het 
buitengebied minimaal een snelheidsregime van 60 km/u. Een verdere afwaardering is buiten de 
bebouwde kom niet mogelijk.  
Voor de nieuwe interne weg is gelet op de ontsluitende functie van de nieuwe wijk Hoevelaar fase 1 
met 280 woningen het wenselijk om een 50 km/u gebiedsontsluitingsweg te hanteren. Het afwaarderen 
van de toekomstige ontsluitingsweg stuit op overwegende bezwaren vanuit verkeerskundig perspectief.  

 
Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding. 
Door toepassing van geluidreducerend asfalt kan een reductie van 3 á 4 dB behaald worden. De 
Stationsweg Oost is reeds voorzien van een geluidreducerende deklaag, hier is in het akoestisch 
rekenmodel dan ook al rekening mee gehouden (deklaag SMA NL8 G+). Voor de nieuwe interne 
ontsluitingsweg geldt dat in een stedelijke omgeving (binnen de bebouwde kom) geluidreducerend 
asfalt beperkt toepasbaar is. Bij kruisingen en bochten wordt de slijtage van de wegdekverharding 
vanwege optrekkend en afremmend verkeer dermate versneld, dat de onderhoudskosten aan de weg 
zeer hoog worden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het 60 km/u deel van 
de Zegheweg is dermate beperkt dat geluidreducerend op bezwaren van financiële aard zal stuiten.  

 

 Maatregelen in het overdrachtsgebied 
Hieronder vallen maatregelen zoals het toepassen van geluidsschermen of het vergroten van de afstand 
tussen de geluidsbron en de gevels van de ontwikkeling. Maatregelen in het overdrachtsgebied in de 
vorm van geluidsafschermende voorzieningen zijn een scherm of wal. Om overal aan de 
voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen is in onderhavige situatie een hoog scherm noodzakelijk op 
de perceelgrens of nabij het plangebied parallel aan de Stationsweg oost. Dergelijke 
geluidafschermende voorzieningen zijn in stedelijk gebied niet toepasbaar en stuiten op bezwaren van 
stedenbouwkundige aard. Bovendien maakt de huidige bebouwing langs de Stationsweg Oost het fysiek 
onmogelijk om een scherm of wal op landschappelijke wijze in te passen. Maatregelen door middel van 
het vergroten van de afstand is niet wenselijk, dit is in strijd is met het stedenbouwkundig plan.  

 

Cumulatie 
De berekende geluidbelasting middels geluidcontouren wijst uit dat hogere waarden noodzakelijk zijn om in 

bepaalde delen van het plangebied woningbouw te realiseren. Bij de besluitvorming rond hogere waarden is in 

de Wet geluidhinder aangegeven dat ook cumulatie in acht moet worden genomen. De gecumuleerde 

contourenplots laten een iets negatiever beeld zien in vergelijking met de geluidbelasting voor de meest 

ongunstige afzonderlijke bron (Stationsweg Oost). Echter is het verschil dermate beperkt dat gesteld kan worden 
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dat cumulatie van het geluid niet waarneembaar is voor het menselijk gehoor. De gecumuleerde geluidbelasting 

vormt op voorhand geen belemmering voor het verlenen van hogere waarden.  

Reconstructie 
Voor de reeds bestaande woningen langs de Stationsweg Oost wordt nagegaan of de wijziging van deze weg leidt 
tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Hiervoor wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
geluidbelasting in 2017 voor wijziging van de weg en de geluidbelasting in 2028, 10 jaar na wijziging van de weg 
inclusief verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling. Er is sprake van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder als de berekende geluidtoename 1,5 dB of meer is. 
 
Het onderzoeksgebied voor de reconstructie bestaat uit het gebied waar de feitelijke wijziging van de weg plaats 
zal vinden plus 1/3 deel van de zonebreedte (in dit geval 1/3 van 200 meter). Aan weerszijden van de weg 
bedraagt het onderzoeksgebied namelijk 200 meter. In het kader van dit onderzoek is de geluidbelasting op de 
eerstelijnsbebouwing langs de Stationsweg Oost inzichtelijk gemaakt. In figuur 6.1 is de afbakening van het 
onderzoeksgebied weergegeven inclusief de ligging van de toetspunten. 
 

 
Figuur 6.1: Onderzoeksgebied reconstructie  
 
Uit tabel 6.1 blijkt dat voor de toetspunten 2, 3, 4, 5, 9, 10 en 11 sprake is van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder.  
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Tabel 6.1: Reconstructietoets  

 
 
De reconstructie voor de toetspunten 2 en 3 is van toepassing voor waarneemhoogte 1,5 m (begane grond) en 
4,5 meter (eerste verdieping). Deze toetspunten behoren tot de woning op het adres Stationsweg Oost 201. Voor 
toetspunten 4 en 5 is sprake van reconstructie voor waarneemhoogte 1,5 m (begane grond). Toetspunten 4 en 
5 behoren tot de woning op het adres Stationsweg Oost 195. De woningen met de adressen 201 en 195 worden 
in de nabije toekomst gesloopt. De Wet geluidhinder geeft aan dat woningen die op een saneringslijst staan én 
nog niet gesaneerd zijn niet onder reconstructie vallen. Ondanks de geluidtoename van meer dan 1,5 dB is 
daarom geen sprake van reconstructie op grond van de Wet geluidhinder.  
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2017 in
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2028 in
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tv
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2028 e
xc

l

opm
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203 01_A 1,5 55,52 56,78 1,26 1,26 nee 61,78

01_B 4,5 56,59 57,77 1,18 1,18 nee 62,77

201 02_A 1,5 58,64 60,7 2,06 2,06 ja 65,7 nr. 201 wordt gesloopt

02_B 4,5 59,14 61,07 1,93 1,93 ja 66,07

201 westgevel 03_A 1,5 53,85 55,83 1,98 1,98 ja 60,83

03_B 4,5 54,75 56,58 1,83 1,83 ja 61,58

195 oostgevel 04_A 1,5 51,18 52,79 1,61 1,61 ja 57,79 nr. 195 wordt gesloopt

04_B 4,5 52,67 54,02 1,35 1,35 nee 59,02

195 05_A 1,5 55,66 57,31 1,65 1,65 ja 62,31

05_B 4,5 56,73 58,2 1,47 1,47 nee 63,2

191 06_A 1,5 60,68 62,02 1,34 1,34 nee 67,02

06_B 4,5 60,84 62,13 1,29 1,29 nee 67,13

193 07_A 1,5 55,64 56,91 1,27 1,27 nee 61,91

07_B 4,5 56,16 57,35 1,19 1,19 nee 62,35

189 08_A 1,5 51,56 52,35 0,79 0,79 nee 57,35

08_B 4,5 53,11 53,92 0,81 0,81 nee 58,92

189 09_A 1,5 52 54,11 2.11 2,11 ja 59,11

09_B 4,5 53,47 55,71 2,24 2,24 ja 60,71

187 10_A 1,5 48,3 51,77 3,47 3,47 ja 56,77

10_B 4,5 50,22 53,72 3,5 3,5 ja 58,72

185 11_A 1,5 45,2 49,61 4,41 1,61 ja 54,61

11_B 4,5 47,28 51,73 4,45 3,73 ja 56,73

120 12_A 1,5 58,83 60,15 1,32 1,32 nee 65,15

12_B 4,5 59,12 60,43 1,31 1,31 nee 65,43

122 13_A 1,5 56,51 57,32 0,81 0,81 nee 62,32

13_B 4,5 57,31 58,15 0,84 0,84 nee 63,15

13_C 7,5 57,22 58,08 0,86 0,86 nee 63,08

126 14_A 1,5 56,93 57,46 0,53 0,53 nee 62,46

14_B 4,5 57,64 58,32 0,68 0,68 nee 63,32

128 15_A 1,5 46,37 47,38 1,01 n.v.t. nee 52,38

15_B 4,5 48,29 49,38 1,09 1,09 nee 54,38

130 16_A 1,5 45,89 46,93 1,04 n.v.t. nee 51,93

16_B 4,5 47,75 48,88 1,13 0,88 nee 53,88

134 17_A 1,5 56,11 56,95 0,84 0,84 nee 61,95

17_B 4,5 56,99 58,01 1,02 1,02 nee 63,01

136 18_A 1,5 59,75 60,6 0,85 0,85 nee 65,6

18_B 4,5 60,08 60,96 0,88 0,88 nee 65,96

142 19_A 1,5 55,96 56,98 1,02 1,02 nee 61,98

19_B 4,5 56,91 57,93 1,02 1,02 nee 62,93

144 20_A 1,5 54,28 55,16 0,88 0,88 nee 60,16

20_B 4,5 55,47 56,34 0,87 0,87 nee 61,34

20_C 7,5 53,5 54,39 0,89 0,89 nee 59,39
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Voor toetspunten 9, 10 en 11 is formeel wel sprake van reconstructie voor de begane grond en eerste verdieping. 
Het gaat om de adressen: Stationsweg West 189 (toetspunt 9), Stationsweg West 187 (toetspunt 10) en 
Stationsweg West 185 (toetspunt 11). Conform het wettelijke toetsingskader voor reconstructie kunnen voor 
deze adressen hogere waarden worden aangevraagd. Voor de drie woningen aan de Stationsweg West (nummer 
185, 187 en 189) bedraagt de maximale ontheffingswaarde namelijk de laagste waarde van de 
voorkeursgrenswaarde of eerdere hogere grenswaarde + 5 dB (met een maximale geluidbelasting tot 63 dB). 
Voor zo ver te achterhalen zijn niet eerder hogere waarden vastgesteld. Omdat de toename < 5 dB ligt en de 
maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden kunnen hogere waarden worden afgegeven van 52 dB 
voor adres 185, 54 dB voor adres 187 en 56 dB voor adres 189.  
 
Tot slot dient bij de woningen waarbij sprake is van reconstructie rekening te worden gehouden met het 
binnenniveau van 33 dB (exclusief toegestane aftrek artikel 110g). Zodoende is in de laatste kolom van tabel 6.1 
de toekomstige geluidbelasting exclusief aftrek weergegeven ter indicatie voor de te bepalen eisen aan de 
geluidwering.  

7. Conclusies 

Rekenresultaten  

- De berekende geluidbelasting laat zien dat als gevolg van het wegverkeer op de Stationsweg Oost 
hogere waarden moeten worden aangevraagd voor toekomstige woningen in het voorste gedeelte van 
het plangebied. Dit is het deel aan de kant van de Stationsweg Oost, hier kan niet voldaan worden aan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet 
overschreden. Het achterliggende deel van het plangebied voldoet wel aan de voorkeursgrenswaarde. 
 

- Als gevolg van het wegverkeer op de Randweg voldoet het hele plangebied aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 
- Als gevolg van het wegverkeer op het 60 km/u deel van de Zegheweg1 wordt de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB in een beperkt deel van het plangebied overschreden. Voor dit deel zijn hogere waarden 
benodigd.  

 
- De geluidbelasting als gevolg van de nieuw aan te leggen interne weg zorgt alleen voor een 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde in een klein gebied rondom deze weg. Indien woningbouw 
wordt voorzien in dit gebied, zijn hogere waarden benodigd. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB 
wordt aan weerskanten van de weg niet overschreden; 

 
- De gecumuleerde geluidbelasting draagt ten opzichte van de geluidbelasting voor de hoogst berekende 

afzonderlijk bron (Stationsweg Oost) niet bij aan een vermindering van het akoestisch klimaat; 

 
Hogere waarden nieuwe woningen  

- Voor het deel waar als gevolg van de Stationsweg Oost, Zegheweg 60 km/u deel en de nieuwe interne 
weg sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, moeten hogere waarden worden 
vastgesteld. Op basis van een concept stedenbouwkundig plan is inzicht verkregen in de maximale 
hoeveelheid woningen welke binnen het gebied/contour met een overschrijding realiseerbaar zijn. 
Hierbij is steeds de bovenste bandbreedte van de geluidcontour gehanteerd als hogere waarden (worst 

                                                           
1 Voor het 60 km/u deel van de Zegheweg zijn telgegevens van LievenseCSO gebruikt. In het onderzoek van LievenseCSO wordt terecht genoemd dat 

deze gegevens van het deel binnen de bebouwde kom zijn en daarom mogelijk bijdragen aan een onderschatting van de geluidbelasting als gevolg 

van het deel van de Zegheweg buiten de bebouwde kom. Echter bij gebrek aan telgegevens van het deel buiten de bebouwde kom is in het onderzoek 

van LievenseCSO en Rho Adviseurs gebruikt gemaakt van de tellingen uit het binnen de bebouwde kom deel.  
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case benadering). Zie tabel 7.1. De hoeveelheid woningen waar de hogere waarden betrekking op 
hebben zijn afgeleid uit het concept stedenbouwkundig plan, welke onder de geluidcontouren is gelegd. 
 
Tabel 7.1: Te verlenen hogere waarden 

Contour Maximaal te verlenen 
hogere waarde* 

Bron Aantal woningen 

48 dB – 51 dB contour  
 

51 dB  
 
 
 

Stationsweg Oost 

34 

51 dB – 55 dB contour  
 

55 dB 8 

51 dB – 59 dB contour  
 

59 dB 8 

48 dB – 51 dB contour  
 

51 dB Zegheweg 5 

48 dB – 51 dB contour 51 dB Nieuwe interne 
weg** 

10 

*Voor de te verlenen hogere waarden wordt uitgegaan van de hoogst mogelijke geluidbelasting binnen de 
berekende contour. Dit om te voorkomen dat een te lage hogere waarde wordt vastgesteld. 
**De locatie van de Nieuwe interne weg ligt nog niet vast. Er moet rekening worden gehouden met een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde in een gebied van 28 meter vanuit de as van de weg. Vooruitlopend 
wordt voorgesteld om voor circa 10 extra woningen een hogere waarde vast te stellen. Gelet op de contouren 
vanuit de as van de weg, is woningbouw pas realistisch op een afstand waarin het valt binnen de 48 dB – 51 dB 
contour.  

 
Reconstructie 
 

- Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder door het fysiek aanpassen van de Stationsweg Oost is 

van toepassing voor de woningen aan de Stationsweg Oost met de adressen 195 en 201 en de 

Stationsweg West met de adressen 185, 187 en 189. Omdat de woningen aan de Stationsweg Oost 

(adressen 195 en 201) op een saneringslijst (sloop) staan is op grond van de Wet geluidhinder geen 

sprake meer van reconstructie. Binnen de kaders van de Wet geluidhinder hoeven daarom alleen voor 

de woningen aan de Stationsweg West met de adressen 185, 187 en 189 hogere waarden worden 

aangevraagd van 52 dB voor adres 185, 54 dB voor adres 187 en 56 dB voor adres 189. 

 

 



Bijlagen



Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling fase 1 (2028) (7,50m)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D))

007 Stationsweg oost 1 W13  50  50  50  50  50  50  50
008 Stationsweg oost 2 W13  50  50  50  50  50  50  50
006 Randweg W13  50  50  50  50  50  50  50
006 Randweg W13  50  50  50  50  50  50  50
007 Stationsweg oost 1 W13  50  50  50  50  50  50  50

008 Stationsweg oost 2 W13  50  50  50  50  50  50  50
012 Stationsweg Oost afbuigend W13  50  50  50  50  50  50  50
011 Stationsweg Oost afbuigend W13  50  50  50  50  50  50  50
009 Stationsweg Oost invoegend W13  50  50  50  50  50  50  50
007 Stationsweg oost 1 W13  50  50  50  50  50  50  50

007 Stationsweg oost 1 W13  50  50  50  50  50  50  50
007 Stationsweg oost 1 W13  50  50  50  50  50  50  50
007 Stationsweg oost 1 W13  50  50  50  50  50  50  50
010 Stationsweg Oost invoegend W13  50  50  50  50  50  50  50
013 Ontsluitingsweg W13  50  50  50  50  50  50  50

014 Ontsluitingsweg W0  50  50  50  50  50  50  50
001 Zeghweg W0  30  30  30  30  30  30  30
001 Zeghweg W0  60  60  60  60  60  60  60
006 Randweg W13  80  80  80  80  80  80  80
006 Randweg W13  80  80  80  80  80  80  80

7-5-2018 11:57:15Geomilieu V4.30



Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling fase 1 (2028) (7,50m)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)

007  50  50   7346,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34
008  50  50   7267,00   6,79   2,90   0,86  89,38  93,84  83,60   5,40   2,74
006  50  50   7357,00   6,77   2,96   0,87  89,57  94,03  83,45   5,40   2,67
006  50  50   7346,00   6,77   2,96   0,87  89,57  94,03  83,45   5,40   2,67
007  50  50   7346,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34

008  50  50   7267,00   6,79   2,90   0,86  89,38  93,84  83,60   5,40   2,74
012  50  50    592,00   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34
011  50  50    592,00   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34
009  50  50    592,00   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34
007  50  50   6755,00   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34

007  50  50   7267,00   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34
007  50  50   6755,00   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34
007  50  50   7267,00   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34
010  50  50    592,00   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44   6,04   3,34
013  50  50   1184,00   6,77   2,94   0,87  88,73  93,11  82,44   6,04   3,34

014  50  50   1184,00   6,77   2,94   0,87  88,73  93,11  82,44   6,04   3,34
001  30  30    649,00   7,05   2,84   0,50  91,34 100,00 100,00   4,55 --
001  60  60    649,00   7,05   2,84   0,50  91,34 100,00 100,00   4,55 --
006  80  80   7436,50   6,77   2,96   0,87  89,57  94,03  83,45   5,40   2,67
006  80  80   7436,50   6,77   2,96   0,87  89,57  94,03  83,45   5,40   2,67

7-5-2018 11:57:15Geomilieu V4.30



Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling fase 1 (2028) (7,50m)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

007   7,20   5,23   3,56  10,37
008   6,63   5,22   3,41   9,76
006   6,83   5,02   3,30   9,71
006   6,83   5,02   3,30   9,71
007   7,20   5,23   3,56  10,37

008   6,63   5,22   3,41   9,76
012   7,20   5,23   3,56  10,37
011   7,20   5,23   3,56  10,37
009   7,20   5,23   3,56  10,37
007   7,20   5,23   3,56  10,37

007   7,20   5,23   3,56  10,37
007   7,20   5,23   3,56  10,37
007   7,20   5,23   3,56  10,37
010   7,20   5,23   3,56  10,37
013   7,20   5,23   3,56  10,37

014   7,20   5,23   3,56  10,37
001 --   4,11 -- --
001 --   4,11 -- --
006   6,83   5,02   3,30   9,71
006   6,83   5,02   3,30   9,71

7-5-2018 11:57:15Geomilieu V4.30



Invoergegevens toetspunten

Model: 10 jaar na ontwikkeling fase 1 (2028) (7,50m)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

01 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
02 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
03 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
04 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
05 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --

06 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
07 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
08 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
09 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
10 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --

11 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
12 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
13 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
14 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
15 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --

16 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
17 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
18 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
19 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- --
20 Bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
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Invoergegevens toetspunten

Model: 10 jaar na ontwikkeling fase 1 (2028) (7,50m)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Gevel

01 Ja
02 Ja
03 Ja
04 Ja
05 Ja

06 Ja
07 Ja
08 Ja
09 Ja
10 Ja

11 Ja
12 Ja
13 Ja
14 Ja
15 Ja

16 Ja
17 Ja
18 Ja
19 Ja
20 Ja
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resultaten Zegheweg Oost bestaande woningen voor reconstructie 2017

Rapport: Resultatentabel
Model: Reconstructie huidige situatie 2017 excl. ontwikkeling

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsweg Oost
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A Bestaande woning 1,50 55,52
01_B Bestaande woning 4,50 56,59
02_A Bestaande woning 1,50 58,64
02_B Bestaande woning 4,50 59,14
03_A Bestaande woning 1,50 53,85

03_B Bestaande woning 4,50 54,75
04_A Bestaande woning 1,50 51,18
04_B Bestaande woning 4,50 52,67
05_A Bestaande woning 1,50 55,66
05_B Bestaande woning 4,50 56,73

06_A Bestaande woning 1,50 60,68
06_B Bestaande woning 4,50 60,84
07_A Bestaande woning 1,50 55,64
07_B Bestaande woning 4,50 56,16
08_A Bestaande woning 1,50 51,56

08_B Bestaande woning 4,50 53,11
09_A Bestaande woning 1,50 52,00
09_B Bestaande woning 4,50 53,47
10_A Bestaande woning 1,50 48,30
10_B Bestaande woning 4,50 50,22

11_A Bestaande woning 1,50 45,20
11_B Bestaande woning 4,50 47,28
12_A Bestaande woning 1,50 58,83
12_B Bestaande woning 4,50 59,12
13_A Bestaande woning 1,50 56,51

13_B Bestaande woning 4,50 57,31
13_C Bestaande woning 7,50 57,22
14_A Bestaande woning 1,50 56,93
14_B Bestaande woning 4,50 57,64
15_A Bestaande woning 1,50 46,37

15_B Bestaande woning 4,50 48,29
16_A Bestaande woning 1,50 45,89
16_B Bestaande woning 4,50 47,75
17_A Bestaande woning 1,50 56,11
17_B Bestaande woning 4,50 56,99

18_A Bestaande woning 1,50 59,75
18_B Bestaande woning 4,50 60,08
19_A Bestaande woning 1,50 55,96
19_B Bestaande woning 4,50 56,91
20_A Bestaande woning 1,50 54,28

20_B Bestaande woning 4,50 55,47
20_C Bestaande woning 7,50 53,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-5-2018 12:05:20Geomilieu V4.30



resultaten Zegheweg Oost bestaande woningen 2028

Rapport: Resultatentabel
Model: 10 jaar na ontwikkeling fase 1 (2028) (7,50m)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsweg Oost
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A Bestaande woning 1,50 56,78
01_B Bestaande woning 4,50 57,77
02_A Bestaande woning 1,50 60,70
02_B Bestaande woning 4,50 61,07
03_A Bestaande woning 1,50 55,83

03_B Bestaande woning 4,50 56,58
04_A Bestaande woning 1,50 52,79
04_B Bestaande woning 4,50 54,02
05_A Bestaande woning 1,50 57,31
05_B Bestaande woning 4,50 58,20

06_A Bestaande woning 1,50 62,02
06_B Bestaande woning 4,50 62,13
07_A Bestaande woning 1,50 56,91
07_B Bestaande woning 4,50 57,35
08_A Bestaande woning 1,50 52,35

08_B Bestaande woning 4,50 53,92
09_A Bestaande woning 1,50 54,11
09_B Bestaande woning 4,50 55,71
10_A Bestaande woning 1,50 51,77
10_B Bestaande woning 4,50 53,72

11_A Bestaande woning 1,50 49,61
11_B Bestaande woning 4,50 51,73
12_A Bestaande woning 1,50 60,15
12_B Bestaande woning 4,50 60,43
13_A Bestaande woning 1,50 57,32

13_B Bestaande woning 4,50 58,15
13_C Bestaande woning 7,50 58,08
14_A Bestaande woning 1,50 57,46
14_B Bestaande woning 4,50 58,32
15_A Bestaande woning 1,50 47,38

15_B Bestaande woning 4,50 49,38
16_A Bestaande woning 1,50 46,93
16_B Bestaande woning 4,50 48,88
17_A Bestaande woning 1,50 56,95
17_B Bestaande woning 4,50 58,01

18_A Bestaande woning 1,50 60,60
18_B Bestaande woning 4,50 60,96
19_A Bestaande woning 1,50 56,98
19_B Bestaande woning 4,50 57,93
20_A Bestaande woning 1,50 55,16

20_B Bestaande woning 4,50 56,34
20_C Bestaande woning 7,50 54,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-5-2018 12:03:07Geomilieu V4.30
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Bijlage 6    Akoestisch onderzoek fase 2 en 3   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Woudenberg is voornemens het gebied Hoevelaar te ontwikkelen en hier 

woningen te realiseren. De gemeente heeft hiervoor een Masterplan opgesteld 

(Masterplan Hoevelaar Woudenberg, Atelier Dutch, december 2014) Ter voorbereiding op 

deze ontwikkeling vraagt de gemeente om inzicht in de verschillende milieu- en 

omgevingsaspecten die van belang zijn voor het op te stellen bestemmingsplan.  

 
Het doel van de quickscan is het bieden van inzicht in de effecten van wegverkeer  fase 2 en 

3 ten behoeve van het opstellen van een bestemmingsplan. De quickscan geluid bestaat uit 

twee onderdelen: 

• reconstructietoets voor bestaande woningen in verband met de wijziging van de 

Stationsweg Oost ten behoeve van fase 3; 

• toets nieuwe situatie voor de toekomstige woningen in fase 2 en 3.  

1.2 Plangebied 

Het plangebied Hoevelaar ligt ten oosten van Woudenberg en wordt omsloten door de 

provinciale weg N224, de Zegheweg en de voormalige spoordijk.  

  

 

 

Figuur 1-1 plangebied Hoevelaar  
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Fase 2 heeft een oppervlakte van circa 10 ha. Fase 2 betreft de bouw van 280 woningen. Na 

realisatie van fase 2 sluit het woningbouwgebied aan op de spoorzone. Er wordt een 

tweede ontsluiting gerealiseerd via de Parallelweg naar de N224. Fase 3 heeft een 

oppervlakte van circa 24 ha en betreft de bouw van 425 woningen. Het is de verwachting 

dat voor het totale project van 925 woningen de aansluiting van de ontsluitingsweg van het 

plangebied op de Stationsweg Oost in fase 3 gewijzigd moet worden. Het gehele plan is 

gerealiseerd in 2030. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht en is onze werkwijze vermeld evenals 

de uitgangspunten die we daarbij hanteren. 

Hoofdstuk 3 bevat de resultaten en in hoofdstuk 4 staan de conclusies en worden de 

consequenties en aandachtspunten voor de herontwikkeling benoemd. 
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2 Werkwijze 

2.1 Wettelijk kader 

2.1.1 Wet geluidhinder algemeen 

De Wet geluidhinder (hierna: Wgh) beoogt de burger te beschermen tegen te hoge 

geluidbelastingen. In deze wet zijn onder meer de normen voor geluid als gevolg van weg- 

en railverkeerslawaai en industrielawaai vastgelegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening 

gehouden te worden met de in de Wgh opgenomen grenswaarden en bepalingen. In de 

Wgh gelden voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarden voor de 

geluidbelasting op de gevel van een geluidgevoelige bestemming.  

2.1.1.1 Geluidgevoelige bestemming 

Tot de geluidgevoelige bestemmingen worden gerekend woningen, andere 

geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen.  

 

De grenswaarden zijn niet van toepassing op een zogenaamde dove gevel. Dit is: 

• een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met 

een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het 

verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB (voor weg- en 

spoorweglawaai), alsmede; 

• een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen 

aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

2.1.1.2 Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde 

In de Wgh zijn (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting afkomstig van 

verschillende geluidsbronnen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maar niet 

van de maximale ontheffingswaarde kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde 

worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (art. 110a lid 1 Wgh). Een dergelijke ontheffing 

wordt een hogere waarde genoemd.  

Wanneer ook de maximale te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in 

principe geen bouw van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk 

tenzij deze worden voorzien van dove gevels of andere (geluid reducerende) maatregelen.  

 

Meestal is het bevoegd gezag Burgemeester en Wethouders (hierna B&W) van de 

gemeente waarin het plan is gelegen. De Wgh dan wel het aanhangend “Besluit 

geluidhinder” bevat gronden op basis waarvan mag worden afgeweken van de 

voorkeursgrenswaarden. De bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde vindt 

echter slechts toepassing indien zogenoemde bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen 

onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard 

(art. 110a lid 5 Wgh). Om dit aan te kunnen tonen geldt een onderzoeksplicht. Dit houdt in 

dat in ieder geval een onderzoek moet worden uitgevoerd naar de geluidbelasting zonder 

geluidreducerende maatregelen.  
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Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarden moet de effectiviteit van maatregelen 

worden onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot de ten hoogst toelaatbare 

geluidbelasting respectievelijk de voorkeursgrenswaarde. 

 

Ten slotte kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de bevoegdheid tot 

het vaststellen van hogere waarden alleen in bij die maatregel aan te geven gevallen kan 

worden toegepast (art. 110a lid 5 Wgh). Deze algemene maatregel van bestuur is het 

Besluit geluidhinder waarin in hoofdstuk 5 bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot 

een verzoek om een hogere waarde als bedoeld in art. 110a lid 3 Wgh. In een “Hogere 

waarde beleid” kan het bevoegd gezag aangeven in welke situaties en onder welke 

voorwaarden zij zal meewerken aan een verzoek.  

2.1.1.3 Cumulatie 

Art. 110f Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening wordt 

gehouden met de cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve 

geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in art. 1.4 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in genoemd voorschrift wordt deze 

rekenmethode toegepast indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. 

Daarbij moet vastgesteld worden of er sprake is van relevante blootstelling aan meerdere 

bronnen. Dit is alleen het geval indien de voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden 

bronnen wordt overschreden.  

 

Conform art 1.5 Bgh kan de gemeente alleen een hogere waarde vaststellen indien 

cumulatie van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare 

geluidbelastingen.  

2.1.2 Wegverkeerslawaai 

2.1.2.1 Zones langs wegen 

De Wgh stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. 

Het gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen aandacht aan het geluid dient te 

worden besteed wordt de geluidzone genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van 

het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang 

van de geluidzone is opgenomen in art. 74 Wgh. De definities van stedelijk en 

buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in art. 1 Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt 

aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een 

auto(snel)weg voor zover liggend binnen de bebouwd kom. Conform art. 74 lid 2 bevindt 

zich geen zone langs wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt of langs 

wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2 Wgh). In 

Tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de zonebreedtes.  
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Tabel 2.1  Zonebreedte aan weerszijde van de weg 

Type gebied Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Stedelijk 1 of 2 200 

3 of meer 350 

Buitenstedelijk 1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 

2.1.2.2 Toetsingsgrootheden 

De geluidbelasting vanwege een weg wordt berekend in de Europese dosismaat L day-

evening-night (Lden) in dB. De dagperiode is gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, de 

avondperiode bestaat uit de periode gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur en de 

nachtperiode is gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur. Het Lden houdt rekening met een 

straffactor voor de avond- en nachtperiode omdat het geluid in de avond- en nachtperiode 

als hinderlijker wordt ervaren dan overdag. De bepaling van het Lden verloopt volgens het 

gestelde in art 1 Wgh. 

 

De berekende geluidbelasting wordt gepresenteerd als een afgeronde waarde waarbij geldt 

dat een berekende waarde die eindigt op 0,50 wordt afgerond naar de meest nabij gelegen 

even waarde. Een berekende geluidbelasting van 48,50 dB wordt dus afgerond 

gepresenteerd als 48 dB.  

2.1.2.3 Aftrek  art. 110g Wgh 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende 

maatregelen aan motorvoertuigen is het de verwachting dat het wegverkeer in de 

toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Op basis van art. 110g 

Wgh kan de Minister een aftrek vaststellen voor het in de toekomst stiller worden van 

motorvoertuigen. De aftrek als bedoeld in art. 110g Wgh staat vermeld in art. 3.4 van het 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en bedraagt: 

• 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 

zonder aftrek conform art 110g Wgh 56 dB is; 

• 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 

zonder aftrek conform art 110g Wgh 57 dB is; 

• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de 

bovenstaande waarden; 

• 5 dB voor overige wegen; 

• 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevel.  

2.1.3 Grenswaarden nieuwe situatie 

In Tabel 2.2 volgt een overzicht van de diverse grenswaarden die van toepassing zijn voor 

nieuwe situaties binnen de zone van een weg. 
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Tabel 2.2 overzicht voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde 

Situatie Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffingswaarde 

[dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

bestaande weg woning nog niet 

geprojecteerd 

48 63 53 

bestaande weg te bouwen woning bij 

agrarisch bedrijf 

48 nvt 58 

bestaande weg vervangende 

nieuwbouw 

48 68 58/63* 

nieuwe weg woning aanwezig of in 

aanbouw 

48 63 58 

* De ontheffingswaarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van een auto(snel)weg gelegen 

binnen de bebouwde kom 

 

Een nog niet geprojecteerde woning is een woning waarvoor het geldende 

bestemmingsplan het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

niet toestaat. Een woning in aanbouw is een nog niet aanwezige woning waarvoor de 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is afgegeven. 

2.1.4 Reconstructie 

De Wgh houdt er rekening mee dat niet iedere wijziging aan een weg ook tot een verhoging 

van de geluidbelasting leidt. Daarom bepaalt de Wgh dat een toetsing aan grenswaarden 

uitsluitende plaatsvindt indien er sprake is van een reconstructie zoals gedefinieerd in de 

Wgh. 

 

Overeenkomstig de Wgh is er sprake van een reconstructie: 

• indien er een fysieke wijziging aan de weg plaatsvindt en de geluidbelasting in de 

toekomst ten opzichte van de situatie zonder reconstructie met 2 dB of meer 

wordt verhoogd.  

• Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de reconstructie van een weg 

zal leiden tot een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer vanwege 

andere wegen dan de te reconstrueren weg of – als een weg gedeeltelijk wordt 

gereconstrueerd – vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan.  

 

Voor het bepalen van de toename van de geluidbelasting wordt voor de situatie zonder 

reconstructie uitgegaan van de geluidbelasting 1 jaar voor het fysiek wijziging. Als 

toekomstige situatie wordt uitgegaan van de geluidbelasting 10 jaar na wijziging. Indien in 

het verleden een hogere waarde is vastgesteld voor een woning gelegen binnen de zone 

van de weg dan geldt als geluidbelasting in de situatie voor reconstructie de laagste waarde 

van: 

• de berekende geluidbelasting 1 jaar voor wijziging óf  

• de eerder vastgestelde hogere waarde.  

Indien in de situatie zonder reconstructie de geluidbelasting lager is dan 48 dB, wordt de 

toename van de geluidbelasting bepaald ten opzicht van 48 dB. Een toename van de 

geluidbelasting tot 48 dB wordt altijd acceptabel geacht.  
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De maximaal toelaatbare geluidbelasting is onder andere afhankelijk van de geluidbelasting 

voor wijziging van de weg en eventueel reeds vastgestelde hogere waarden, zie Tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3  Maximale ontheffingswaarde bij reconstructies (woningen) 

Situatie Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB] 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Eerder hogere waarde vastgesteld conform art. 100a lid 1b Wgh 63 58 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende 

geluidbelasting ≤ 55 dB conform art. 100a lid 1b Wgh 

63 58 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende 

geluidbelasting > 55 dB conform art. 100a lid 1b Wgh 

68 68 

Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (art 90 

Wgh) conform art. 100a lid 2 Wgh 

68 68 

2.1.5 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Woudenberg heeft de “Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder 

Gemeente Woudenberg 2012” vastgesteld. Deze beleidsregels zijn de lokale uitwerking van 

de bevoegdheid van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van hogere waarden 

voor geluid op basis van de Wet geluidhinder. In het beleid zijn voor de nieuwbouw van 

woningen de volgende criteria opgenomen voor het vaststellen van een hogere waarde: 

1. De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing; 

2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische 

afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen. 

3. De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing. 

4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning. 

5. Het betreft verspreid liggende woningen buiten de bebouwde kom. 

6. De woningen zijn opgenomen in een uitbreidings-, inbreidings- of 

herstructureringsplan. 

 

Aanvullend moet de woningen ten minste één geluidsluwe zijde hebben en moeten 

buitenruimte(n) die als verblijfsruimte word(t)(en) gebruikt aan de geluidsluwe zijnde zijn 

gesitueerd. Dove gevels moeten zo veel als mogelijk worden vermeden. Indien dove gevels 

niet zijn te vermijden wordt erna gestreefd het aantal dove gevels te beperken tot 

maximaal één per woning.  

 

Omdat op dit moment de invulling van het plan met woningen nog niet bekend is, kan nog 

niet getoetst worden aan het gemeentelijk geluidbeleid. Indien hogere waarden 

noodzakelijk zijn, bieden de bovenstaande criteria 2 en 6 voldoende aanknopingspunten 

voor het vaststellen van een hogere waarde. 

2.1.6 Geluidsituatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing 

Indien van toepassing wordt naast de cumulatie in het kader van de Wgh, in het kader van 

een goede ruimtelijke onderbouwing, de cumulatie van alle relevante (zoneplichtige en 

niet-zoneplichtige) wegen inzichtelijk gemaakt.  
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2.2 Werkwijze 

In de quickscan voor fase 1 is vastgesteld dat de Rumelaarseweg, Laagerfseweg en 

Landaasweg geen relevante geluidbelasting veroorzaken op het plangebied. Als gevolg van 

deze wegen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Aangezien de 

woningen van fase 2 en 3 op grotere afstand van deze wegen zijn gelegen, zijn ze in deze 

quickscan ten behoeve van fase 2 en 3 niet beschouwd.  

2.2.1 Aangeleverde stukken 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

• digitale tekeningen van het plangebied; 

• top 10 vector gegevens van het nationaal geoloket. 

2.2.2 Gegevens wegverkeerslawaai 

Door de gemeente Woudenberg zijn telgegevens uit 2015 verstrekt met betrekking tot de 

omringende wegen. Op basis van een autonome groei van 1% per jaar zijn de 

verkeersintensiteiten voor de toekomstige jaren berekend. Uitgangspunt in het kader van 

dit onderzoek is dat fase 2 is afgerond in 2022 en fase 3 is afgerond in 2030. De 

geluidbelasting op het plangebied wordt daarom inzichtelijk gemaakt voor 2032 en 2040 

(10 jaar na realisatie van fase 2 respectievelijk fase 3). Tijdens fase 3 wordt de kruising 

Ontsluitingsweg – Stationsweg Oost gewijzigd. Worstcase wordt aangenomen dat deze 

wijziging pas in 2030 wordt uitgevoerd. Ten behoeve van de reconstructietoets worden 

daarom de jaartallen 2029 beschouwd als 1 jaar voor realisatie en 2040 als 10 jaar na 

realisatie. Met behulp van de CROW rekentool verkeersgeneratie is de verkeersgeneratie 

van de nieuwbouw bepaald. Voor de verdeling over de verschillende voertuigcategorieën 

en perioden (dag-, avond- en nacht) wordt aangesloten bij de aanleverde telgegevens.   

 

Voor de reconstructietoets moet een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie 1 jaar 

voor wijziging (2029) en de situatie 10 jaar na wijziging (2040 is het maatgevend jaar in 

verband met het afronden van fase 3). De situatie na wijziging heeft betrekking op de 

verkeersintensiteiten inclusief de verkeersgeneratie van de woningen. Aanvullend is op 

verzoek van de gemeente Woudenberg alleen het effect van het wijzigen van de weg 

bepaald. Hiervoor is voor de situatie na wijziging gebruik gemaakt van de 

verkeersintensiteiten inclusief autonome groei maar exclusief verkeersgeneratie van de 

woningen fase 3.   

 

Voor vrijwel alle wegen is uitgegaan van een standaard wegdekverharding (DAB), voor de 

Randweg en de Stationsweg Oost is uitgegaan van SMA 0/8 (Gelderlandmengsel) als 

wegdekverharding.   

 

In Tabel 2.4 wordt een algemeen overzicht van de verkeersgegevens getoond voor fase 2. 

In fase 2 vindt de ontsluiting van het plangebied nog volledig plaats via de Stationsweg 

Oost. Om de invloed van het plan fase 2 op bestaande woningen inzichtelijk te kunnen 

maken worden tevens de verkeerscijfers op basis van de autonome groei (inclusief fase 1) 

inzichtelijk gemaakt. De verkeersgegevens voor fase 3 zijn opgenomen in Tabel 2.5. In 

bijlage 2 zijn de aangeleverde telgegevens 2015 opgenomen.  
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Tabel 2.4 Algemeen overzicht verkeersgegevens fase 2 

Weg Intensiteit 2032 

autonoom 

Intensiteit 2032  

inclusief plan 

Snelheid 

[km/uur] 

Zegheweg 675 710 30/60 

Parallelweg 3.614 3.614 50 

Randweg 14.887 15.661 50/80 

Stationsweg Oost 

(Rumelaarseweg-Laagerfseweg) 

14.552 15.312 50 

Stationsweg Oost 

(Laagerfseweg-Parallelweg) 

14.389 15.137 50 

Ontsluitingsweg plangebied 1.242 2.762 50 

 

Tabel 2.5 Algemeen overzicht verkeersgegevens fase 3 

Weg Intensiteit 2029 Intensiteit 2040 

autonoom 

Intensiteit 2040 

inclusief plan 

Snelheid 

[km/uur] 

Zegheweg Nvt 769 816 30/60 

Parallelweg Nvt 3.913 5.827 50 

Randweg Nvt 16.959 17.993 50/80 

Stationsweg Oost 

(Rumelaarseweg-Laagerfseweg) 

14.861 16.581 17.597 50 

Stationsweg Oost 

(Laagerfseweg-Parallelweg) 

Nvt 16.391 17.407 50 

Ontsluitingsweg plangebied Nvt 2.991 3.108 50 

Aansluiting Parallelweg Nvt Nvt 1.914 50 

 

Op basis van de representatief te achten snelheid bedraagt de aftrek conform art. 110g 

Wgh 5 dB voor alle wegen met uitzondering van de Randweg. Voor de Randweg geldt dat 

de aftrek afhankelijk is van de berekende geluidbelasting. In dit onderzoek wordt de 

geluidbelasting op het plangebied inzichtelijk gemaakt in de vorm van contouren. Voor de 

Randweg wordt de contour inzichtelijk gemaakt met een aftrek conform art. 110g Wgh van 

2 dB (worstcase). 

 

Op het kruispunt van de nieuwe ontsluitingsweg plangebied – Stationsweg Oost wordt een 

verkeerslicht geplaatst.  

2.2.3 Eerder vastgestelde hogere waarden 

In fase 1 is bij twee woningen aan de Stationsweg Oost sprake van een reconstructie in het 

kader van de Wet geluidhinder. Daarnaast worden in de toekomst voor een aantal 

woningen hogere waarden vastgesteld in het kader van de eindmelding. De berekende 

geluidbelasting in fase 1 is lager dan de vast te stellen hogere waarden in het kader van de 

eindmelding. Daarom wordt aangenomen dat de hogere waarden van de eindmelding niet 

worden aangepast. Uitzondering hierop zijn de zijgevels van de woningen Stationsweg Oost 

195 en 201. Voor deze gevels zijn geen hogere waarde vastgesteld in het kader van de 

eindmelding en wordt een hogere waarde vastgesteld in het kader van de reconstructie. In 
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Tabel 2.6 wordt een overzicht gegeven van de in de toekomst vastgestelde hogere 

waarden.  

Tabel 2.6 Overzicht toekomstige hogere waarden 

Adres Hoogte [m] Toekomstige hogere 

waarde [dB] 

Bron 

Stationsweg Oost 126 1,5 62 Eindmelding 

 4,5 62 Eindmelding 

Stationsweg Oost 134 1,5 62 Eindmelding 

 4,5 62 Eindmelding 

Stationsweg Oost 142 1,5 62 Eindmelding 

 4,5 62 Eindmelding 

Stationsweg Oost 195 voorgevel 1,5 60 Eindmelding 

 4,5 61 Eindmelding 

Stationsweg Oost 195 zijgevel 1,5 54 Reconstructie 

 4,5 55 Reconstructie 

Stationsweg Oost 201  voorgevel 1,5 61 Eindmelding 

 4,5 62 Eindmelding 

Stationsweg Oost 201  zijgevel 1,5 56 Reconstructie 

 4,5 57 Reconstructie 

2.2.4 Rekenmethode 

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden op de gevels van woningen zijn uitgevoerd 

conform het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”, zoals bedoeld in art. 110 Wgh. 

Gezien de situatie ter plaatse is voor de berekeningen gebruik gemaakt van standaard 

rekenmethode II uit bijlage III voor wegverkeerslawaai.  

2.2.5 Akoestisch overdrachtsmodel 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v3.11 

van DGMR. 

 

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 

• Bodemfactor algemeen: 0,5 (half harde - half zachte bodem); 

• Zichthoek: 2 graden; 

• Maximaal aantal reflecties: 1; 

• Meteorologische correctie: conform standaard; 

• Luchtdemping: conform standaard. 

 

Het invallend geluidniveau is bepaald op gevels van bestaande op een hoogte van 1.5, 4.5 

en 7.5 meter boven plaatselijk maaiveld. Ter plaatse van het plangebied is de 

geluidbelasting inzichtelijk gemaakt in de vorm van contouren. Hiervoor zijn met behulp 

van rekengrids met een onderlinge afstand van 10x10 m berekeningen uitgevoerd op 1.5, 

4.5 en 7.5 m boven plaatselijk maaiveld.  

 

De invoergegevens van het akoestisch overdrachtsmodel zijn opgenomen in bijlage 3. In 

bijlage 4 wordt het akoestisch overdrachtsmodel grafisch weergegeven.    



 

QUICKSCAN GELUID FASE 2 EN 3 | PLAN HOEVELAAR WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1255.AKOESTISCH ONDERZOEK FASE 2 EN 3 

Status: Definitief_v2 | Versiedatum: 31 maart 2016  11 / 20 

3 Resultaten 

3.1 Nieuwe situatie fase 2 

De geluidbelasting op het plangebied is inzichtelijk gemaakt in de vorm van contouren per 

weg waarop de Wet geluidhinder van toepassing is (dus wegen met een wettelijke 

rijsnelheid van meer dan 30 km/uur). Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting 

inzichtelijk gemaakt.  

 

In deze contouren wordt niet ingegaan op de geluidbelasting op bestaande woningen. In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt kwalitatief aangegeven wat de invloed 

van het plan is op de geluidbelasting op bestaande woningen. Op basis van de toename van 

de verkeersintensiteit kan de invloed op bestaande woningen worden bepaald. Met 

uitzondering van de Ontsluitingsweg naar het plangebied geldt dat de toename van de 

verkeersintensiteiten in fase 2 zal leiden tot een toename van de geluidbelasting met 

ongeveer 0,2 dB. Bij de Ontsluitingsweg naar het plangebied is deze toename groter en 

bedraagt ongeveer 3,5 dB.  

 

In onderstaande figuren Figuur 3-1 tot en met Figuur 3-4 worden de maatgevende 

contouren weergegeven voor de Stationsweg Oost, Ontsluitingsweg, Zegheweg en de 

cumulatieve contouren. De maatgevende contouren zijn de contouren die op de grootste 

afstand van de rand van het plangebied zijn gelegen.  In elk figuur wordt de contour voor de 

voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde weergegeven na aftrek conform 

art 110g Wgh. De contouren voor de Parallelweg en de Randweg worden niet getoond 

omdat de geluidbelasting op het plangebied lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB. In bijlage 6 zijn de contouren van fase 2 voor alle waarneemhoogten opgenomen, 

waaronder ook de contouren van de Parallelweg en de Randweg.  
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De Ontsluitingsweg veroorzaakt in het plangebied een geluidbelasting die hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Het is daarom relevant om in een latere fase de 

geluidbelasting als gevolg van deze weg op bestaande woningen van fase 1 te bepalen. Ter 

plaatse van de momenteel bestaande woningen aan de  Stationsweg Oost wordt voldaan 

aan de voorkeursgrenswaarde.  

 

 

Figuur 3-1 Contouren Ontsluitingsweg fase 2 

Figuur 3-2 Contouren Stationsweg Oost fase 2 
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Als gevolg van de Stationsweg Oost is de geluidbelasting in het oostelijk deel van het 

plangebied hoger dan 48 dB Lden maar lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB 

Lden. Voor woningen in dit deel van het plangebied moet een hogere waarde worden 

vastgesteld.  

 

Voor de Zegheweg geldt dat de geluidbelasting in een deel van het plangebied hoger is dan 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden en tevens hoger dan de maximale 

ontheffingswaarde van 53 dB Lden voor woningen in buitenstedelijk gebied. Dit betekent dat 

in een deel van het plangebied geen woningbouw mogelijk is. In een ander deel van het 

plangebied moet een hogere waarde worden vastgesteld voor de geluidbelasting als gevolg 

van de Zegheweg.  

 

 

   

Figuur 3-3 Contouren Zegheweg fase 2 
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Uit de cumulatieve contour blijkt dat op een deel van het plangebied fase 2 de 

geluidbelasting hoger is dan 48 dB Lden. Met afschermende bebouwing kan de 

geluidbelasting op het plangebied verder worden verlaagd.  

3.2 Reconstructie fase 3 

Het onderzoeksgebied voor de reconstructie bestaat uit het gebied waar de feitelijke 

wijziging van de weg plaatsvindt vermeerderd met 1/3 van de zonebreedte (in dit geval 1/3 

van 200 meter). Aan weerszijden van de weg bedraagt het onderzoeksgebied 200 meter. In 

het kader van dit onderzoek is alleen de geluidbelasting op de eerstelijnsbebouwing langs 

de Stationsweg Oost inzichtelijk gemaakt. In onderstaand Figuur 3-5 is de afbakening van 

het onderzoekgebied weergegeven inclusief ligging van de toetspunten.    

Figuur 3-4 Cumulatieve contouren fase 2 
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Voor bestaande woningen langs de Stationsweg Oost wordt nagegaan of de wijziging van 

deze weg leidt tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Hiervoor wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de laagste waarde van de geluidbelasting in 2029 voor wijziging 

van de weg of de vastgestelde hogere waarde en de geluidbelasting in 2040, 10 jaar na 

wijziging van de weg inclusief verkeersgeneratie als gevolg van de nieuwe woningen.  

 

In  Tabel 3.1 wordt voor de maatgevende toetspunten op de eerstelijnsbebouwing een 

overzicht gegeven van de berekende geluidbelasting op de maatgevende hoogte. De ligging 

van de toetspunten is weergegeven in Figuur 3-5. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen 

van de berekeningsresultaten op alle toetspunten en alle waarneemhoogten.   

 

Tabel 3.1 Berekende geluidbelasting als gevolg van Stationsweg Oost  

Toetspunt Hoogte [m] Geluidbelasting inclusief aftrek 

conform art. 110g Wgh [Lden in dB] 

Verschil [dB] Geluidbelasting in 2028 

exclusief aftrek conform art. 

110 g Wgh [Lden in dB] 2016 2028 

1 1,5 58,09 59,9 1,81 64,9 

2 1,5 61 (Hgw) 62,93 1,93 67,93 

3 1,5 56 (Hgw) 58,19 2,19 63,19 

4 1,5 54 (Hgw) 55,58 1,58 60,58 

5 1,5 58,51 60,05 1,54 65,05 

6 1,5 62,68 66 3,32 71 

7 1,5 57,96 60,62 2,66 65,62 

8 1,5 53,72 54,92 1,2 59,92 

9 1,5 55,58 56,66 1,08 61,66 

36 1,5 61,46 63,01 1,55 68,01 

37 1,5 61,44 64,3 2,86 69,3 

Figuur 3-5 Afbakening onderzoeksgebied reconstructie en ligging toetspunten 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de geluidbelasting met maximaal 3,32 dB toeneemt in 

toetspunt 6 er is daarmee sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 

In totaal is op 9 toetspunten sprake van een toename van de geluidbelasting met 1,5 dB of 

meer. Het betreft de toetspunten ter plaatse van de woningen Stationsweg Oost 193, 195, 

201, 203, 205 en 207.  

 

Ter informatie is alleen het effect van de wijziging van de weg inzichtelijk gemaakt, dus 

exclusief de verkeersgeneratie als gevolg van de nieuwbouw. Dit effect is inzichtelijk 

gemaakt in Tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2 Berekende geluidbelasting als gevolg van Stationsweg Oost zonder plan 

Toetspunt Hoogte [m] Geluidbelasting inclusief aftrek 

conform art. 110g Wgh [Lden in dB] 

Verschil [dB] Geluidbelasting in 2028 

exclusief aftrek conform art. 

110 g Wgh [Lden in dB] 2016 2028 

1 1,5 58,09 59,54 1,45 64,54 

2 1,5 61 (Hgw) 62,5 1,5 67,5 

3 1,5 56 (Hgw) 57,77 1,77 63,77 

4 1,5 54 (Hgw) 55,29 1,29 60,29 

5 1,5 58,51 59,79 1,28 64,79 

6 1,5 62,68 65,74 3,06 70,74 

7 1,5 57,96 60,36 2,4 65,36 

8 1,5 53,72 54,66 0,94 59,66 

9 1,5 55,58 56,4 0,82 61,4 

36 1,5 61,46 62,75 1,29 67,75 

37 1,5 61,44 64,04 2,6 69,04 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ook zonder invloed van het plan fase 3 bij de 

woningen Stationsweg Oost 193, 201, 205 en 207 als gevolg van de wegaanpassing sprake 

is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Aangezien de autonome groei 

tussen 2029 en 2040 voldoende is om te komen tot een reconstructie in de zin van de Wet 

geluidhinder moet worden geconcludeerd dat een reconstructie alleen kan worden 

voorkomen met een afname van de verkeersintensiteiten ten opzichte van de intensiteiten 

2029. Aangezien dit niet als realistisch wordt beschouwd, is niet nader onderzocht bij welke 

verkeersintensiteiten geen sprake meer is van een reconstructie. 

3.3 Nieuwe situatie fase 3 

De geluidbelasting op het plangebied is inzichtelijk gemaakt in de vorm van contouren per 

weg waarop de Wet geluidhinder van toepassing is (dus wegen met een wettelijke 

rijsnelheid van meer dan 30 km/uur). Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting 

inzichtelijk gemaakt.  Gezien de resultaten voor fase 2 worden hier de contouren 

weergegeven voor de Stationsweg Oost, Zegheweg en de cumulatieve contour. 

 

In onderstaande figuren Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. tot en met Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. wordt per weg de maatgevende contouren weergegeven. 

Dit zijn de contouren die op de grootste afstand van de rand van het plangebied zijn 

gelegen.  In elk figuur wordt de contour voor de voorkeursgrenswaarde en de maximale 
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ontheffingswaarde weergegeven na aftrek conform art 110g Wgh. In bijlage 7 zijn de 

contouren van fase 3 voor alle waarneemhoogten opgenomen.  

 

De contouren van de Parallelweg worden niet getoond omdat de geluidbelasting als gevolg 

van deze weg op het plangebied lager is dan 48 dB Lden. De Ontsluitingsweg richting de 

Parallelweg veroorzaakt in fase 3 een geluidbelasting op het plangebied die hoger is dan 48 

dB Lden. De contouren van de Ontsluitingsweg richting de Parallelweg worden niet getoond 

omdat de exacte ligging van de weg nog niet bekend is. Het is niet uitgesloten dat voor 

beide Ontsluitingswegen zowel richting de Stationsweg Oost als richting de Parallelweg 

hogere waarden nodig zijn (afhankelijk van de ligging van de woningen ten opzichte van de 

wegen).  

 

In de contouren wordt niet ingegaan op de geluidbelasting op bestaande woningen. In het 

kader van een goede ruimtelijke ordening wordt kwalitatief aangegeven wat de invloed van 

het plan is op de geluidbelasting op bestaande woningen.  Op basis van de toename van de 

verkeersintensiteit kan de invloed op bestaande woningen worden bepaald. Met 

uitzondering van de Parallelweg geldt dat de toename van de verkeersintensiteiten in fase 

2 zal leiden tot een toename van de geluidbelasting met ongeveer 0,2 dB. Op de 

Parallelweg is deze toename groter en bedraagt ongeveer 1,7 dB. 

Figuur 3-6 Contouren Stationsweg Oost fase 3 
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Uit Figuur 3-6 blijkt dat de Stationsweg Oost een geluidbelasting veroorzaakt op het 

zuidelijk deel van het plangebied. Het betreft met name de gebieden van fase 1 en 2. De 

geluidbelasting op het plangebied van fase 3 is in het algemeen lager dan 48 dB Lden en 

voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.   

 

 

De contouren van de Zegheweg laten ook in fase 3 hetzelfde beeld zien als in de eerdere 

fasen. Een deel van het plangebied heeft een geluidbelasting van 48 tot 53 dB Lden. In dit 

deel is woningbouw alleen mogelijk na vaststelling van hogere waarden. Een ander deel van 

het plangebied heeft een geluidbelasting van meer dan 53 dB Lden. Woningbouw is in dit 

gebied niet toegestaan. Het verplaatsen van de grens van de bebouwde kom kan een 

oplossing zijn. Hierdoor neemt de snelheid af hetgeen een positieve invloed heeft op de 

geluidbelasting. Daarnaast wordt de maximale ontheffingswaarde dan verhoogd naar 63 dB 

Lden. Deze grenswaarde wordt niet overschreden.  

 

Figuur 3-7 contouren Zegheweg fase 3 
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De cumulatieve contour wordt weergegeven in Figuur 3-8. Uit de cumulatieve contour blijkt 

dat in 2040 op een vrij groot deel van het plangebied de geluidbelasting hoger is dan 48 dB 

Lden. Door toekomstige woningen te gebruiken als afscherming van het plangebied, kan de 

geluidbelasting op het plangebied worden gereduceerd. Hierbij moet gedacht worden aan 

aaneengesloten bebouwing langs de randen van het gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-8 Cumulatieve contouren fase 3 
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4 Conclusies 

Op basis van deze quickscan moet worden geconcludeerd dat in fase 3 sprake is van een 

reconstructie in verband met het wijzigen van de kruising van de Ontsluitingsweg van het 

plangebied met de Stationsweg Oost. Maatregelen om het reconstructie-effect op te heffen 

zijn vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt niet mogelijk. Het is daarom 

noodzakelijk om in fase 3 voor 6 woningen een hogere waarde aan te vragen.  Zowel in fase 

1 als in fase 3 is sprake van een reconstructie. Het is verstandig om eventuele 

gevelmaatregelen direct te dimensioneren op de hogere waarde van fase 3. Op deze 

manier worden slechts 1 maal werkzaamheden uitgevoerd in de woningen.   

 

Voor het totale plangebied geldt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden als 

gevolg van de volgende wegen: 

• Stationsweg Oost; 

• Zegheweg; 

• Ontsluitingsweg in het plangebied. 

 

Als gevolg van de Zegheweg wordt de maximale ontheffingswaarde overschreden omdat 

het plangebied voor deze weg op dit moment beschouwd moet worden als buitenstedelijk. 

Voor de Zegheweg worden aanvullende tellingen voor het gebied buiten de bebouwde kom 

geadviseerd. Momenteel mag een deel van het plangebied niet bebouwd worden omdat de 

geluidbelasting als gevolg van de Zegheweg hoger is dan de maximale ontheffingswaarde. 

Dit komt omdat dit deel van de weg is gelegen buiten de bebouwde kom. Het verplaatsen 

van de grens van de bebouwde kom is een oplossing voor dit probleem. Formeel is dan wel 

een reconstructie-onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting op bestaande woningen. 

Het is de verwachting dat het verplaatsen van het bord in combinatie met het verlagen van 

de snelheid van 60 naar 50 km/uur niet leidt tot een reconstructie in de zin van de Wet 

geluidhinder.  

 

Voor de ontsluitingsweg binnen het plangebied kan het verlagen van de wettelijke 

rijsnelheid overwogen worden. Momenteel is uitgegaan van een snelheid van 50 km/uur. 

Indien wordt gekozen voor een snelheid van 30 km/uur, met bijbehorend wegprofiel,  is de 

Wet geluidhinder niet meer van toepassing op deze weg.    

 

Nader onderzoek naar de geluidbelasting op de woningen is noodzakelijk ten behoeve van 

het vaststellen van de hogere waarden. Een akoestisch afschermende bebouwing is van 

invloed op het aantal aan te vragen hogere waarden. Het is daarom verstandig om niet 

alleen stedenbouwkundig maar ook akoestisch te kijken naar de invulling van het 

plangebied.  

 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Ligging plangebied 
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Bijlage 2  Aangeleverde telgegevens 

 



Intensiteitenoverzicht

Weg: Zeghweg
Wegvak: Tussen Stationsweg West en Huisstede
Richting 1: Huisstede
Richting 2: Stationsweg West
Periode: 2015

Intensiteitenverloop per uur 2015

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
05:00 - 06:00 3 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 4 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
06:00 - 07:00 13 1 0 14 3 0 0 3 16 1 0 17 10 0 0 10 2 0 0 2 12 0 0 12 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
07:00 - 08:00 22 1 1 24 8 1 1 10 30 2 2 34 17 1 1 19 6 0 1 7 23 1 2 26 4 0 0 4 1 0 0 1 5 0 0 5
08:00 - 09:00 20 1 1 22 18 0 1 19 38 1 2 41 17 1 1 19 14 0 0 14 31 1 1 33 10 0 0 10 5 0 0 5 15 0 0 15
09:00 - 10:00 15 1 1 17 13 2 1 16 28 3 2 33 14 1 1 16 13 2 1 16 27 3 2 32 12 1 0 13 13 1 0 14 25 2 0 27
10:00 - 11:00 14 1 1 16 16 2 1 19 30 3 2 35 15 1 1 17 16 2 1 19 31 3 2 36 16 1 0 17 18 1 0 19 34 2 0 36
11:00 - 12:00 16 1 1 18 20 2 1 23 36 3 2 41 16 1 1 18 20 1 1 22 36 2 2 40 17 1 0 18 21 0 0 21 38 1 0 39
12:00 - 13:00 15 1 1 17 17 2 1 20 32 3 2 37 15 1 1 17 19 1 1 21 34 2 2 38 14 1 0 15 24 1 0 25 38 2 0 40
13:00 - 14:00 17 1 1 19 17 1 1 19 34 2 2 38 16 1 0 17 17 1 1 19 33 2 1 36 14 0 0 14 14 1 0 15 28 1 0 29
14:00 - 15:00 17 1 1 19 19 1 1 21 36 2 2 40 17 1 1 19 20 1 1 22 37 2 2 41 18 0 0 18 22 1 0 23 40 1 0 41
15:00 - 16:00 20 1 2 23 33 2 1 36 53 3 3 59 19 1 1 21 30 1 1 32 49 2 2 53 18 0 0 18 22 0 0 22 40 0 0 40
16:00 - 17:00 22 1 1 24 31 1 1 33 53 2 2 57 19 1 1 21 28 1 1 30 47 2 2 51 14 0 0 14 20 0 0 20 34 0 0 34
17:00 - 18:00 21 1 0 22 35 1 1 37 56 2 1 59 18 1 0 19 28 0 1 29 46 1 1 48 12 0 0 12 13 0 0 13 25 0 0 25
18:00 - 19:00 14 0 0 14 17 0 0 17 31 0 0 31 13 0 0 13 15 0 0 15 28 0 0 28 9 0 0 9 11 0 0 11 20 0 0 20
19:00 - 20:00 14 0 0 14 17 0 0 17 31 0 0 31 12 0 0 12 14 0 0 14 26 0 0 26 5 0 0 5 4 0 0 4 9 0 0 9
20:00 - 21:00 7 0 0 7 11 0 0 11 18 0 0 18 7 0 0 7 10 0 0 10 17 0 0 17 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13
21:00 - 22:00 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 2 0 0 2 4 0 0 4 6 0 0 6
22:00 - 23:00 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8
23:00 - 24:00 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

Totaal 260 12 11 283 291 15 11 317 551 27 22 600 239 11 9 259 267 10 10 287 506 21 19 546 185 4 0 189 208 5 0 213 393 9 0 402

Totaal Ri. 1 Ri. 2 Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Zeghweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 TotaalRi. 2



Intensiteitenoverzicht

Weg: Rumelaarseweg
Wegvak: Tussen N224 Randweg en Rottegatssteeg
Richting 1: Rottegatssteeg
Richting 2: N224 Randweg
Periode: 19 november t/m 7 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 - 05:00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
05:00 - 06:00 3 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 4 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
06:00 - 07:00 7 0 0 7 2 1 2 5 9 1 2 12 6 0 0 6 1 1 1 3 7 1 1 9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
07:00 - 08:00 13 1 1 15 5 1 1 7 18 2 2 22 10 1 0 11 4 0 1 5 14 1 1 16 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
08:00 - 09:00 16 1 1 18 12 1 1 14 28 2 2 32 13 0 1 14 9 1 1 11 22 1 2 25 4 0 0 4 4 0 1 5 8 0 1 9
09:00 - 10:00 9 2 1 12 7 1 0 8 16 3 1 20 9 1 1 11 6 1 0 7 15 2 1 18 7 0 0 7 5 1 0 6 12 1 0 13
10:00 - 11:00 9 1 1 11 8 1 0 9 17 2 1 20 9 1 1 11 8 1 0 9 17 2 1 20 11 1 1 13 6 0 0 6 17 1 1 19
11:00 - 12:00 11 1 1 13 8 1 0 9 19 2 1 22 11 1 1 13 8 1 0 9 19 2 1 22 10 1 1 12 7 1 0 8 17 2 1 20
12:00 - 13:00 11 1 1 13 10 1 0 11 21 2 1 24 11 1 1 13 9 1 0 10 20 2 1 23 10 0 1 11 6 1 0 7 16 1 1 18
13:00 - 14:00 12 1 1 14 9 2 1 12 21 3 2 26 11 1 1 13 8 1 1 10 19 2 2 23 10 0 1 11 6 0 0 6 16 0 1 17
14:00 - 15:00 13 1 2 16 12 1 1 14 25 2 3 30 13 1 2 16 11 1 1 13 24 2 3 29 11 1 1 13 8 0 1 9 19 1 2 22
15:00 - 16:00 16 1 1 18 14 1 1 16 30 2 2 34 14 1 1 16 12 1 1 14 26 2 2 30 10 0 0 10 8 0 0 8 18 0 0 18
16:00 - 17:00 18 2 3 23 14 1 1 16 32 3 4 39 15 1 2 18 12 1 1 14 27 2 3 32 8 0 1 9 9 0 0 9 17 0 1 18
17:00 - 18:00 14 1 1 16 16 1 1 18 30 2 2 34 12 1 1 14 14 1 1 16 26 2 2 30 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13
18:00 - 19:00 11 0 1 12 10 0 1 11 21 0 2 23 10 0 1 11 9 0 1 10 19 0 2 21 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12
19:00 - 20:00 10 0 1 11 8 0 0 8 18 0 1 19 9 0 1 10 7 0 0 7 16 0 1 17 5 0 0 5 4 0 0 4 9 0 0 9
20:00 - 21:00 9 1 0 10 6 0 0 6 15 1 0 16 8 0 0 8 6 0 0 6 14 0 0 14 6 0 0 6 3 0 0 3 9 0 0 9
21:00 - 22:00 5 0 0 5 3 0 0 3 8 0 0 8 5 0 0 5 3 0 0 3 8 0 0 8 4 0 0 4 3 0 0 3 7 0 0 7
22:00 - 23:00 4 0 0 4 7 0 0 7 11 0 0 11 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
23:00 - 24:00 2 0 0 2 4 0 0 4 6 0 0 6 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

Totaal 194 14 16 224 156 13 10 179 350 27 26 403 176 10 14 200 141 11 9 161 317 21 23 361 121 3 6 130 96 3 2 101 217 6 8 231

Verkeerstellingen Rumelaarseweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 TotaalRi. 2 Totaal



Intensiteitenoverzicht

Weg: Laagerfseweg
Wegvak: Tussen N224 Stationsweg Oost en Klein Landaas
Richting 1: Klein Landaas
Richting 2: N224 Stationsweg
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 4 0 0 4 3 0 0 3 7 0 0 7 8 0 0 8 6 0 0 6 14 0 0 14
01:00 - 02:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3
03:00 - 04:00 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3
04:00 - 05:00 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
05:00 - 06:00 12 1 1 14 8 2 1 11 20 3 2 25 9 0 0 9 6 1 1 8 15 1 1 17 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3
06:00 - 07:00 19 2 2 23 23 3 4 30 42 5 6 53 15 2 1 18 17 2 3 22 32 4 4 40 3 0 0 3 4 0 0 4 7 0 0 7
07:00 - 08:00 45 3 4 52 44 3 3 50 89 6 7 102 34 2 3 39 34 2 2 38 68 4 5 77 9 0 0 9 8 0 0 8 17 0 0 17
08:00 - 09:00 45 5 3 53 53 5 4 62 98 10 7 115 37 4 2 43 43 4 3 50 80 8 5 93 18 1 0 19 18 1 1 20 36 2 1 39
09:00 - 10:00 36 5 3 44 37 5 3 45 73 10 6 89 34 4 3 41 36 4 3 43 70 8 6 84 30 1 2 33 33 1 1 35 63 2 3 68
10:00 - 11:00 37 6 3 46 34 6 3 43 71 12 6 89 38 5 3 46 34 5 2 41 72 10 5 87 39 2 2 43 36 0 1 37 75 2 3 80
11:00 - 12:00 38 7 3 48 44 5 3 52 82 12 6 100 40 5 3 48 43 4 3 50 83 9 6 98 44 2 3 49 43 2 2 47 87 4 5 96
12:00 - 13:00 40 4 3 47 39 4 3 46 79 8 6 93 40 3 2 45 38 3 3 44 78 6 5 89 40 1 1 42 34 1 2 37 74 2 3 79
13:00 - 14:00 45 5 3 53 45 4 4 53 90 9 7 106 40 4 3 47 42 3 3 48 82 7 6 95 29 2 1 32 36 1 1 38 65 3 2 70
14:00 - 15:00 49 6 4 59 43 5 4 52 92 11 8 111 47 5 3 55 44 4 3 51 91 9 6 106 41 2 0 43 46 2 0 48 87 4 0 91
15:00 - 16:00 53 5 4 62 49 5 3 57 102 10 7 119 49 4 3 56 47 4 2 53 96 8 5 109 40 0 1 41 42 2 0 44 82 2 1 85
16:00 - 17:00 75 3 4 82 63 3 3 69 138 6 7 151 64 2 3 69 55 3 2 60 119 5 5 129 35 1 1 37 36 1 1 38 71 2 2 75
17:00 - 18:00 76 4 4 84 50 2 2 54 126 6 6 138 60 3 3 66 43 1 1 45 103 4 4 111 22 0 0 22 25 0 1 26 47 0 1 48
18:00 - 19:00 44 2 2 48 37 1 2 40 81 3 4 88 37 2 1 40 33 1 1 35 70 3 2 75 21 0 0 21 25 0 0 25 46 0 0 46
19:00 - 20:00 38 1 2 41 36 1 1 38 74 2 3 79 32 1 1 34 31 1 1 33 63 2 2 67 17 0 0 17 16 0 0 16 33 0 0 33
20:00 - 21:00 25 1 1 27 23 1 1 25 48 2 2 52 24 1 1 26 21 1 0 22 45 2 1 48 21 0 0 21 15 0 0 15 36 0 0 36
21:00 - 22:00 16 1 1 18 17 0 0 17 33 1 1 35 13 0 0 13 15 0 0 15 28 0 0 28 7 0 0 7 11 0 0 11 18 0 0 18
22:00 - 23:00 16 1 0 17 16 0 0 16 32 1 0 33 15 1 0 16 14 0 0 14 29 1 0 30 11 1 0 12 11 0 0 11 22 1 0 23
23:00 - 24:00 8 1 0 9 7 0 1 8 15 1 1 17 8 0 0 8 7 0 1 8 15 0 1 16 7 0 0 7 8 0 0 8 15 0 0 15

Totaal 721 63 47 831 673 55 45 773 1,394 118 92 1,604 644 48 35 727 611 43 34 688 1,255 91 69 1,415 450 13 11 474 461 11 10 482 911 24 21 956

Verkeerstellingen Laagerfseweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 TotaalRi. 2 Totaal



Intensiteitenoverzicht

Weg: Landaasweg
Wegvak: Tussen N224 Stationsweg Oost en klein Landaas
Richting 1: N224 Stationsweg Oost
Richting 2: Klein Landaas
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 4 4 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0 6
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 - 06:00 0 0 0 0 5 1 0 6 5 1 0 6 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 - 07:00 7 1 2 10 15 1 1 17 22 2 3 27 5 1 2 8 11 0 1 12 16 1 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:00 - 08:00 7 2 1 10 13 2 1 16 20 4 2 26 5 1 1 7 10 1 1 12 15 2 2 19 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4
08:00 - 09:00 7 2 1 10 9 1 1 11 16 3 2 21 6 1 1 8 7 1 1 9 13 2 2 17 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
09:00 - 10:00 10 3 1 14 10 3 1 14 20 6 2 28 9 2 1 12 8 2 1 11 17 4 2 23 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11
10:00 - 11:00 9 2 1 12 10 2 1 13 19 4 2 25 8 1 1 10 9 2 1 12 17 3 2 22 6 0 1 7 7 1 1 9 13 1 2 16
11:00 - 12:00 12 2 1 15 9 2 1 12 21 4 2 27 11 2 1 14 10 2 1 13 21 4 2 27 9 1 0 10 12 0 1 13 21 1 1 23
12:00 - 13:00 11 2 1 14 10 2 1 13 21 4 2 27 10 1 1 12 10 2 1 13 20 3 2 25 8 0 0 8 9 0 0 9 17 0 0 17
13:00 - 14:00 10 2 1 13 12 3 1 16 22 5 2 29 9 2 1 12 11 2 1 14 20 4 2 26 8 0 0 8 8 0 0 8 16 0 0 16
14:00 - 15:00 12 1 2 15 11 2 1 14 23 3 3 29 11 1 1 13 11 1 1 13 22 2 2 26 6 0 0 6 11 0 0 11 17 0 0 17
15:00 - 16:00 10 2 1 13 13 2 2 17 23 4 3 30 9 2 1 12 11 1 1 13 20 3 2 25 6 0 0 6 8 0 0 8 14 0 0 14
16:00 - 17:00 25 2 1 28 13 3 2 18 38 5 3 46 19 1 1 21 11 2 2 15 30 3 3 36 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11
17:00 - 18:00 20 1 0 21 11 2 1 14 31 3 1 35 15 1 0 16 9 2 0 11 24 3 0 27 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8
18:00 - 19:00 7 0 0 7 5 0 0 5 12 0 0 12 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4
19:00 - 20:00 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5
20:00 - 21:00 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 2 0 0 2 4 0 0 4 6 0 0 6
21:00 - 22:00 2 0 0 2 5 0 0 5 7 0 0 7 2 0 0 2 4 0 0 4 6 0 0 6 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4
22:00 - 23:00 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3
23:00 - 24:00 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Totaal 167 22 13 202 167 26 14 207 334 48 27 409 141 16 12 169 144 18 12 174 285 34 24 343 80 1 1 82 86 1 2 89 166 2 3 171

Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Landaasweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 2 Totaal



Intensiteitenoverzicht

Weg: Parallelweg
Wegvak: Tussen De Nort en N224 Stationsweg Oost
Richting 1: De Nort
Richting 2: N224 Stationsweg Oost
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 3 6 0 0 6
01:00 - 02:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
02:00 - 03:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3
03:00 - 04:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
04:00 - 05:00 4 0 0 4 0 0 2 2 4 0 2 6 4 0 0 4 0 0 1 1 4 0 1 5 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4
05:00 - 06:00 11 1 0 12 6 1 5 12 17 2 5 24 8 1 0 9 5 1 4 10 13 2 4 19 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4
06:00 - 07:00 44 2 3 49 5 6 6 17 49 8 9 66 33 2 2 37 5 4 5 14 38 6 7 51 6 0 0 6 4 0 1 5 10 0 1 11
07:00 - 08:00 78 5 4 87 20 6 6 32 98 11 10 119 62 4 3 69 15 5 5 25 77 9 8 94 22 1 1 24 3 0 1 4 25 1 2 28
08:00 - 09:00 128 6 5 139 51 6 6 63 179 12 11 202 106 5 4 115 47 5 5 57 153 10 9 172 53 1 2 56 38 2 3 43 91 3 5 99
09:00 - 10:00 112 8 8 128 87 9 6 102 199 17 14 230 101 6 6 113 79 7 6 92 180 13 12 205 73 2 3 78 60 2 4 66 133 4 7 144
10:00 - 11:00 121 10 9 140 114 10 9 133 235 20 18 273 116 8 8 132 102 8 8 118 218 16 16 250 104 2 5 111 74 4 6 84 178 6 11 195
11:00 - 12:00 120 10 10 140 128 11 10 149 248 21 20 289 116 8 10 134 121 10 8 139 237 18 18 273 107 3 9 119 105 6 6 117 212 9 15 236
12:00 - 13:00 104 9 10 123 117 7 10 134 221 16 20 257 101 7 8 116 115 6 8 129 216 13 16 245 93 2 4 99 109 4 5 118 202 6 9 217
13:00 - 14:00 135 9 9 153 115 10 11 136 250 19 20 289 120 7 8 135 105 8 10 123 225 15 18 258 82 2 4 88 81 2 5 88 163 4 9 176
14:00 - 15:00 131 10 12 153 137 11 11 159 268 21 23 312 122 8 10 140 125 8 9 142 247 16 19 282 101 2 4 107 96 2 4 102 197 4 8 209
15:00 - 16:00 129 9 14 152 141 10 13 164 270 19 27 316 118 7 11 136 128 8 10 146 246 15 21 282 90 2 3 95 94 3 4 101 184 5 7 196
16:00 - 17:00 119 9 12 140 158 10 14 182 277 19 26 322 109 7 10 126 138 8 11 157 247 15 21 283 86 1 4 91 88 3 4 95 174 4 8 186
17:00 - 18:00 94 6 8 108 158 5 10 173 252 11 18 281 82 5 6 93 132 4 9 145 214 9 15 238 52 1 1 54 68 1 8 77 120 2 9 131
18:00 - 19:00 77 4 6 87 86 3 5 94 163 7 11 181 64 3 5 72 73 2 4 79 137 5 9 151 31 0 0 31 38 1 0 39 69 1 0 70
19:00 - 20:00 63 2 6 71 71 1 3 75 134 3 9 146 50 2 4 56 58 1 2 61 108 3 6 117 18 1 0 19 25 0 0 25 43 1 0 44
20:00 - 21:00 32 2 2 36 46 1 1 48 78 3 3 84 26 1 2 29 36 1 1 38 62 2 3 67 10 1 0 11 11 0 1 12 21 1 1 23
21:00 - 22:00 14 1 2 17 22 1 0 23 36 2 2 40 12 1 1 14 16 0 0 16 28 1 1 30 5 0 0 5 3 0 0 3 8 0 0 8
22:00 - 23:00 7 0 1 8 10 0 1 11 17 0 2 19 6 0 1 7 8 0 0 8 14 0 1 15 4 0 0 4 3 0 0 3 7 0 0 7
23:00 - 24:00 3 0 1 4 3 0 0 3 6 0 1 7 3 0 1 4 3 0 0 3 6 0 1 7 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

Totaal 1,530 103 122 1,755 1,479 108 129 1,716 3,009 211 251 3,471 1,363 82 100 1,545 1,315 86 106 1,507 2,678 168 206 3,052 952 21 40 1,013 910 30 52 992 1,862 51 92 2,005

TotaalRi. 2 Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Parallelweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Totaal Ri. 1 Ri. 2



Intensiteitenoverzicht

Weg: N224 Randweg
Wegvak: Tussen Europaweg en Rumelaarseweg
Richting 1: Rumelaarseweg
Richting 2: Europaweg 
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 18 2 2 22 15 2 1 18 33 4 3 40 29 2 2 33 24 2 1 27 53 4 3 60 55 2 1 58 46 2 1 49 101 4 2 107
01:00 - 02:00 6 1 1 8 5 0 1 6 11 1 2 14 11 1 1 13 9 0 1 10 20 1 2 23 23 1 1 25 21 0 0 21 44 1 1 46
02:00 - 03:00 4 0 2 6 5 0 2 7 9 0 4 13 5 1 1 7 6 0 1 7 11 1 2 14 8 1 0 9 10 0 0 10 18 1 0 19
03:00 - 04:00 5 1 1 7 3 0 3 6 8 1 4 13 6 1 1 8 4 0 2 6 10 1 3 14 8 1 0 9 6 0 1 7 14 1 1 16
04:00 - 05:00 22 1 1 24 12 4 9 25 34 5 10 49 17 1 1 19 11 3 6 20 28 4 7 39 5 0 0 5 6 0 0 6 11 0 0 11
05:00 - 06:00 52 3 2 57 70 9 23 102 122 12 25 159 40 3 2 45 52 6 17 75 92 9 19 120 11 1 1 13 8 1 1 10 19 2 2 23
06:00 - 07:00 164 10 8 182 293 31 47 371 457 41 55 553 123 8 6 137 221 23 35 279 344 31 41 416 21 2 1 24 41 3 3 47 62 5 4 71
07:00 - 08:00 341 20 17 378 510 36 45 591 851 56 62 969 260 15 13 288 380 27 34 441 640 42 47 729 58 3 4 65 55 5 6 66 113 8 10 131
08:00 - 09:00 393 24 18 435 576 33 29 638 969 57 47 1,073 319 19 14 352 447 26 22 495 766 45 36 847 135 6 3 144 124 8 7 139 259 14 10 283
09:00 - 10:00 322 25 19 366 372 36 27 435 694 61 46 801 311 20 15 346 323 29 21 373 634 49 36 719 282 7 7 296 201 11 6 218 483 18 13 514
10:00 - 11:00 299 28 25 352 309 35 25 369 608 63 50 721 297 24 20 341 301 27 19 347 598 51 39 688 292 12 9 313 280 10 6 296 572 22 15 609
11:00 - 12:00 302 28 26 356 329 32 26 387 631 60 52 743 308 23 22 353 340 26 20 386 648 49 42 739 320 10 12 342 368 12 7 387 688 22 19 729
12:00 - 13:00 331 23 22 376 328 26 25 379 659 49 47 755 322 19 17 358 332 23 20 375 654 42 37 733 300 11 6 317 341 13 7 361 641 24 13 678
13:00 - 14:00 382 30 26 438 336 32 25 393 718 62 51 831 360 23 20 403 335 24 20 379 695 47 40 782 304 8 6 318 332 6 6 344 636 14 12 662
14:00 - 15:00 388 32 32 452 374 34 24 432 762 66 56 884 374 25 24 423 369 27 19 415 743 52 43 838 338 9 6 353 357 9 4 370 695 18 10 723
15:00 - 16:00 475 33 44 552 401 29 23 453 876 62 67 1,005 430 26 32 488 378 23 18 419 808 49 50 907 318 9 3 330 322 8 5 335 640 17 8 665
16:00 - 17:00 650 37 54 741 461 25 20 506 1,111 62 74 1,247 547 28 40 615 414 20 15 449 961 48 55 1,064 288 5 3 296 296 7 4 307 584 12 7 603
17:00 - 18:00 678 23 35 736 523 18 15 556 1,201 41 50 1,292 548 18 26 592 442 14 13 469 990 32 39 1,061 224 5 3 232 238 4 9 251 462 9 12 483
18:00 - 19:00 392 14 27 433 321 13 11 345 713 27 38 778 338 11 19 368 278 11 8 297 616 22 27 665 203 3 1 207 171 4 2 177 374 7 3 384
19:00 - 20:00 302 9 19 330 256 7 8 271 558 16 27 601 257 7 14 278 226 6 6 238 483 13 20 516 145 4 1 150 152 3 1 156 297 7 2 306
20:00 - 21:00 177 6 11 194 186 6 5 197 363 12 16 391 166 6 8 180 180 6 4 190 346 12 12 370 138 3 1 142 166 3 2 171 304 6 3 313
21:00 - 22:00 141 4 7 152 151 5 5 161 292 9 12 313 127 3 5 135 134 4 4 142 261 7 9 277 91 2 0 93 91 2 1 94 182 4 1 187
22:00 - 23:00 134 3 4 141 135 4 4 143 269 7 8 284 124 3 3 130 124 3 3 130 248 6 6 260 100 2 1 103 95 2 1 98 195 4 2 201
23:00 - 24:00 67 3 2 72 72 3 3 78 139 6 5 150 68 3 2 73 70 3 2 75 138 6 4 148 70 2 0 72 64 2 1 67 134 4 1 139

Totaal 6,045 360 405 6,810 6,043 420 406 6,869 12,088 780 811 13,679 5,387 290 308 5,985 5,400 333 311 6,044 10,787 623 619 12,029 3,737 109 70 3,916 3,791 115 81 3,987 7,528 224 151 7,903

Verkeerstellingen Parallelweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 TotaalRi. 2 Totaal



Intensiteitenoverzicht

Weg: N224 Stationsweg Oost
Wegvak: Tussen Runmelaarseweg en Laagerfseweg
Richting 1: Laagerfseweg
Richting 2: Runmelaarseweg
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 16 2 2 20 13 2 1 16 29 4 3 36 26 2 2 30 21 2 1 24 47 4 3 54 51 4 2 57 43 2 1 46 94 6 3 103
01:00 - 02:00 6 1 1 8 5 0 1 6 11 1 2 14 11 1 1 13 10 0 1 11 21 1 2 24 24 1 1 26 22 1 0 23 46 2 1 49
02:00 - 03:00 4 0 2 6 4 0 2 6 8 0 4 12 6 1 1 8 6 0 2 8 12 1 3 16 10 1 0 11 10 0 1 11 20 1 1 22
03:00 - 04:00 5 1 1 7 4 0 3 7 9 1 4 14 6 1 1 8 4 0 2 6 10 1 3 14 7 1 1 9 7 0 1 8 14 1 2 17
04:00 - 05:00 20 2 1 23 13 4 9 26 33 6 10 49 15 1 1 17 11 3 7 21 26 4 8 38 5 0 1 6 5 0 0 5 10 0 1 11
05:00 - 06:00 43 5 3 51 77 8 24 109 120 13 27 160 34 4 3 41 57 6 18 81 91 10 21 122 10 1 1 12 8 1 0 9 18 2 1 21
06:00 - 07:00 141 15 8 164 308 28 46 382 449 43 54 546 106 11 7 124 232 20 34 286 338 31 41 410 19 2 2 23 42 2 2 46 61 4 4 69
07:00 - 08:00 301 29 19 349 513 32 44 589 814 61 63 938 230 22 15 267 383 24 34 441 613 46 49 708 53 5 4 62 59 5 6 70 112 10 10 132
08:00 - 09:00 355 29 21 405 570 30 29 629 925 59 50 1,034 291 23 16 330 440 23 22 485 731 46 38 815 130 9 4 143 116 5 5 126 246 14 9 269
09:00 - 10:00 297 32 20 349 382 35 27 444 679 67 47 793 291 26 16 333 329 28 21 378 620 54 37 711 275 10 7 292 198 10 4 212 473 20 11 504
10:00 - 11:00 289 34 25 348 302 30 23 355 591 64 48 703 284 29 21 334 296 24 18 338 580 53 39 672 273 15 11 299 281 9 5 295 554 24 16 594
11:00 - 12:00 286 36 26 348 329 31 25 385 615 67 51 733 296 29 22 347 335 24 20 379 631 53 42 726 319 13 12 344 349 8 8 365 668 21 20 709
12:00 - 13:00 312 30 21 363 326 23 24 373 638 53 45 736 304 25 17 346 336 19 20 375 640 44 37 721 286 12 8 306 361 11 9 381 647 23 17 687
13:00 - 14:00 368 36 25 429 335 29 23 387 703 65 48 816 346 28 19 393 332 22 18 372 678 50 37 765 293 10 6 309 324 6 6 336 617 16 12 645
14:00 - 15:00 377 38 31 446 374 31 23 428 751 69 54 874 366 30 24 420 370 24 18 412 736 54 42 832 340 11 7 358 360 7 4 371 700 18 11 729
15:00 - 16:00 441 45 43 529 393 28 23 444 834 73 66 973 402 35 32 469 369 22 18 409 771 57 50 878 305 11 3 319 309 7 5 321 614 18 8 640
16:00 - 17:00 610 47 58 715 457 21 19 497 1,067 68 77 1,212 516 36 43 595 405 17 15 437 921 53 58 1,032 282 8 5 295 275 8 3 286 557 16 8 581
17:00 - 18:00 648 33 39 720 507 17 16 540 1,155 50 55 1,260 522 26 29 577 423 13 13 449 945 39 42 1,026 207 7 3 217 213 4 6 223 420 11 9 440
18:00 - 19:00 373 20 27 420 319 13 11 343 692 33 38 763 323 16 20 359 269 11 8 288 592 27 28 647 200 5 2 207 144 4 0 148 344 9 2 355
19:00 - 20:00 280 14 19 313 252 5 8 265 532 19 27 578 241 11 14 266 220 5 6 231 461 16 20 497 142 6 2 150 141 3 1 145 283 9 3 295
20:00 - 21:00 158 11 11 180 185 6 6 197 343 17 17 377 150 9 9 168 177 5 5 187 327 14 14 355 132 5 2 139 155 2 1 158 287 7 3 297
21:00 - 22:00 130 7 7 144 153 4 4 161 283 11 11 305 117 7 5 129 134 3 3 140 251 10 8 269 83 4 1 88 88 2 0 90 171 6 1 178
22:00 - 23:00 125 4 5 134 137 4 4 145 262 8 9 279 117 3 4 124 127 3 3 133 244 6 7 257 96 2 0 98 103 2 2 107 199 4 2 205
23:00 - 24:00 62 4 3 69 67 3 3 73 129 7 6 142 64 4 2 70 67 3 2 72 131 7 4 142 67 3 0 70 66 2 1 69 133 5 1 139

Totaal 5,647 475 418 6,540 6,025 384 398 6,807 11,672 859 816 13,347 5,064 380 324 5,768 5,353 301 309 5,963 10,417 681 633 11,731 3,609 146 85 3,840 3,679 101 71 3,851 7,288 247 156 7,691

TotaalRi. 2 Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Parallelweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Totaal Ri. 1 Ri. 2



Intensiteitenoverzicht

Weg: N224 Stationsweg Oost
Wegvak: Tussen Laagerfseweg en Landaasweg
Richting 1: Landaasweg
Richting 2: Laagerfseweg
Periode: 19 november t/m 11 december 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 17 2 2 21 14 1 1 16 31 3 3 37 27 2 2 31 23 2 1 26 50 4 3 57 51 2 1 54 45 2 1 48 96 4 2 102
01:00 - 02:00 6 1 1 8 5 0 1 6 11 1 2 14 11 1 1 13 10 0 1 11 21 1 2 24 24 1 1 26 21 1 0 22 45 2 1 48
02:00 - 03:00 4 0 2 6 4 0 2 6 8 0 4 12 6 0 1 7 6 0 2 8 12 0 3 15 9 1 0 10 10 0 0 10 19 1 0 20
03:00 - 04:00 6 1 1 8 3 0 2 5 9 1 3 13 6 1 1 8 4 0 2 6 10 1 3 14 7 1 1 9 6 0 1 7 13 1 2 16
04:00 - 05:00 22 1 1 24 13 3 9 25 35 4 10 49 18 1 1 20 11 3 6 20 29 4 7 40 7 0 1 8 6 0 0 6 13 0 1 14
05:00 - 06:00 42 4 2 48 69 8 23 100 111 12 25 148 33 3 2 38 52 6 17 75 85 9 19 113 10 1 1 12 8 0 1 9 18 1 2 21
06:00 - 07:00 153 11 8 172 290 27 43 360 443 38 51 532 115 8 6 129 218 20 31 269 333 28 37 398 20 1 2 23 39 2 3 44 59 3 5 67
07:00 - 08:00 321 20 17 358 499 33 45 577 820 53 62 935 244 15 14 273 371 25 34 430 615 40 48 703 51 3 4 58 51 4 6 61 102 7 10 119
08:00 - 09:00 373 24 19 416 540 30 30 600 913 54 49 1,016 303 19 15 337 421 23 23 467 724 42 38 804 126 7 4 137 122 7 6 135 248 14 10 272
09:00 - 10:00 316 26 19 361 360 34 26 420 676 60 45 781 302 21 15 338 313 27 20 360 615 48 35 698 268 8 5 281 195 10 5 210 463 18 10 491
10:00 - 11:00 299 29 25 353 316 32 23 371 615 61 48 724 287 24 20 331 303 26 18 347 590 50 38 678 259 10 8 277 272 9 6 287 531 19 14 564
11:00 - 12:00 299 29 25 353 329 30 26 385 628 59 51 738 299 24 21 344 338 24 20 382 637 48 41 726 299 9 12 320 358 11 6 375 657 20 18 695
12:00 - 13:00 314 24 21 359 323 26 26 375 637 50 47 734 302 20 17 339 325 21 21 367 627 41 38 706 273 10 7 290 328 10 7 345 601 20 14 635
13:00 - 14:00 372 30 26 428 337 28 26 391 709 58 52 819 347 23 20 390 332 22 20 374 679 45 40 764 285 7 6 298 320 6 6 332 605 13 12 630
14:00 - 15:00 379 32 31 442 375 32 24 431 754 64 55 873 365 25 24 414 368 25 18 411 733 50 42 825 328 7 6 341 350 7 5 362 678 14 11 703
15:00 - 16:00 457 34 43 534 396 28 25 449 853 62 68 983 412 26 32 470 371 22 19 412 783 48 51 882 298 8 4 310 308 7 5 320 606 15 9 630
16:00 - 17:00 620 38 54 712 455 23 22 500 1,075 61 76 1,212 520 29 40 589 404 18 17 439 924 47 57 1,028 272 4 4 280 279 6 4 289 551 10 8 569
17:00 - 18:00 647 24 35 706 508 17 18 543 1,155 41 53 1,249 522 18 26 566 428 14 15 457 950 32 41 1,023 208 4 4 216 229 4 9 242 437 8 13 458
18:00 - 19:00 379 15 24 418 317 13 11 341 696 28 35 759 325 11 18 354 271 10 8 289 596 21 26 643 191 3 2 196 157 3 1 161 348 6 3 357
19:00 - 20:00 287 9 17 313 246 5 8 259 533 14 25 572 244 8 13 265 218 5 6 229 462 13 19 494 135 4 1 140 148 4 1 153 283 8 2 293
20:00 - 21:00 160 6 10 176 178 6 6 190 338 12 16 366 150 5 8 163 175 5 5 185 325 10 13 348 125 3 1 129 168 3 2 173 293 6 3 302
21:00 - 22:00 133 4 6 143 144 4 5 153 277 8 11 296 119 3 5 127 127 4 4 135 246 7 9 262 84 2 0 86 85 2 1 88 169 4 1 174
22:00 - 23:00 125 3 4 132 127 5 3 135 252 8 7 267 115 3 3 121 117 4 2 123 232 7 5 244 91 2 0 93 91 2 1 94 182 4 1 187
23:00 - 24:00 63 3 3 69 67 3 2 72 130 6 5 141 63 3 2 68 65 3 2 70 128 6 4 138 66 2 0 68 59 2 1 62 125 4 1 130

Totaal 5,794 370 396 6,560 5,915 388 407 6,710 11,709 758 803 13,270 5,135 293 307 5,735 5,271 309 312 5,892 10,406 602 619 11,627 3,487 100 75 3,662 3,655 102 78 3,835 7,142 202 153 7,497

Verkeerstellingen Parallelweg

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 1 Ri. 2 TotaalRi. 1 Ri. 2 TotaalRi. 2 Totaal



 

QUICKSCAN GELUID FASE 2 EN 3 | PLAN HOEVELAAR WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1255.AKOESTISCH ONDERZOEK FASE 2 EN 3 

Status: Definitief_v2 | Versiedatum: 31 maart 2016 

Bijlage 3  Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel 



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 2

Model: Toekomstige situatie fase 2 plan
Fase 2 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Cpl Cpl_W

001 Zeghweg      0,00      0,00 Relatief           8           226,76 False  1,5

001 Zeghweg      0,00      0,00 Relatief          42          1081,96 False  1,5

005 Parallelweg      0,00      0,00 Relatief           9           686,12 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           7           206,98 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           5           101,36 False  1,5

012 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief           7           103,55 False  1,5

011 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief           9           142,74 False  1,5

009 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           6            29,33 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           4           117,08 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           6           213,54 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           3           134,24 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           8           299,24 False  1,5

010 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           5            26,94 False  1,5

008 Stationsweg oost 2      0,00      0,00 Relatief           5           398,16 False  1,5

008 Stationsweg oost 2      0,00      0,00 Relatief           5           398,05 False  1,5

013 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief           2            62,61 False  1,5

014 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief           2            63,14 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief          11           896,17 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief          11           896,17 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief           3           101,42 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief           4           103,76 False  1,5

4-4-2016 9:52:08Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 2

Model: Toekomstige situatie fase 2 plan
Fase 2 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))

001   0,75  0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30

001   0,75  0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60

005   0,75  0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

012   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

011   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

009   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

010   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

008   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

008   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

013   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

014   0,75  0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  80  80  80  80  80

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  80  80  80  80  80

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 2

Model: Toekomstige situatie fase 2 plan
Fase 2 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D)

001  30  30  30  30    710,00   7,05   2,84   0,50  91,34

001  60  60  60  60    710,00   7,05   2,84   0,50  91,34

005  50  50  50  50   3614,00   7,46   1,88   0,37  87,71

007  50  50  50  50   7568,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   7568,50   6,77   2,94   0,87  88,72

012  50  50  50  50    690,50   6,77   2,94   0,87  88,72

011  50  50  50  50    690,50   6,77   2,94   0,87  88,72

009  50  50  50  50    690,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   6878,00   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   7568,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   6878,00   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   7568,50   6,77   2,94   0,87  88,72

010  50  50  50  50    690,50   6,77   2,94   0,87  88,72

008  50  50  50  50   7568,50   6,79   2,90   0,86  89,38

008  50  50  50  50   7568,50   6,79   2,90   0,86  89,38

013  50  50  50  50   1381,00   6,77   2,94   0,87  88,72

014  50  50  50  50   1381,00   6,77   2,94   0,87  88,72

006  80  80  80  80   7830,50   6,77   2,96   0,87  89,57

006  80  80  80  80   7830,50   6,77   2,96   0,87  89,57

006  50  50  50  50   7830,50   6,77   2,96   0,87  89,57

006  50  50  50  50   7830,50   6,77   2,96   0,87  89,57
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 2

Model: Toekomstige situatie fase 2 plan
Fase 2 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125

001 100,00 100,00   4,55 -- --   4,11 -- --   73,89   78,95

001 100,00 100,00   4,55 -- --   4,11 -- --   73,13   81,20

005  92,58  76,67   5,63   2,62   8,89   6,66   4,80  14,44   81,59   88,88

007  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,59   89,85

007  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,59   89,85

012  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,20   79,45

011  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,20   79,45

009  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,20   79,45

007  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,18   89,43

007  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,59   89,85

007  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,18   89,43

007  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,59   89,85

010  92,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,20   79,45

008  93,84  83,60   5,40   2,74   6,63   5,22   3,41   9,76   82,51   89,71

008  93,84  83,60   5,40   2,74   6,63   5,22   3,41   9,76   82,51   89,71

013  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   75,21   82,46

014  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   76,63   83,97

006  94,03  83,45   5,40   5,67   6,83   5,02   3,30   9,71   80,58   89,87

006  94,03  83,45   5,40   5,67   6,83   5,02   3,30   9,71   80,58   89,87

006  94,03  83,45   5,40   5,67   6,83   5,02   3,30   9,71   82,58   89,78

006  94,03  83,45   5,40   5,67   6,83   5,02   3,30   9,71   82,58   89,78
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 2

Model: Toekomstige situatie fase 2 plan
Fase 2 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63

001   88,37   88,90   93,50   90,89   84,48   79,57   97,33   66,11

001   87,37   93,17   99,00   95,43   88,65   78,78  101,77   66,11

005   96,00  100,26  105,20  101,88   95,21   86,83  108,32   74,52

007   97,37  102,16  105,85  102,13   95,00   85,79  109,11   77,95

007   97,37  102,16  105,85  102,13   95,00   85,79  109,11   77,95

012   86,97   91,77   95,45   91,73   84,60   75,39   98,71   67,55

011   86,97   91,77   95,45   91,73   84,60   75,39   98,71   67,55

009   86,97   91,77   95,45   91,73   84,60   75,39   98,71   67,55

007   96,95  101,75  105,43  101,71   94,59   85,38  108,69   77,54

007   97,37  102,16  105,85  102,13   95,00   85,79  109,11   77,95

007   96,95  101,75  105,43  101,71   94,59   85,38  108,69   77,54

007   97,37  102,16  105,85  102,13   95,00   85,79  109,11   77,95

010   86,97   91,77   95,45   91,73   84,60   75,39   98,71   67,55

008   97,19  102,13  105,84  102,11   94,97   85,69  109,08   77,75

008   97,19  102,13  105,84  102,11   94,97   85,69  109,08   77,75

013   89,98   94,78   98,46   94,74   87,61   78,40  101,72   70,59

014   91,06   95,27  100,44   97,12   90,44   81,92  103,51   71,95

006   95,78  103,41  107,77  103,55   96,16   84,77  110,56   76,40

006   95,78  103,41  107,77  103,55   96,16   84,77  110,56   76,40

006   97,26  102,21  105,96  102,22   95,07   85,77  109,18   78,54

006   97,26  102,21  105,96  102,22   95,07   85,77  109,18   78,54

4-4-2016 9:52:08Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 2

Model: Toekomstige situatie fase 2 plan
Fase 2 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal

001   69,11   73,28   82,42   88,11   84,82   78,09   67,72   90,90

001   73,78   78,60   86,73   94,40   90,75   83,90   72,80   96,79

005   81,58   88,35   93,42   98,85   95,44   88,73   79,72  101,78

007   84,94   92,18   97,83  101,93   98,13   90,88   81,13  104,99

007   84,94   92,18   97,83  101,93   98,13   90,88   81,13  104,99

012   74,54   81,78   87,43   91,53   87,73   80,48   70,73   94,59

011   74,54   81,78   87,43   91,53   87,73   80,48   70,73   94,59

009   74,54   81,78   87,43   91,53   87,73   80,48   70,73   94,59

007   84,52   91,77   97,41  101,51   97,71   90,46   80,72  104,57

007   84,94   92,18   97,83  101,93   98,13   90,88   81,13  104,99

007   84,52   91,77   97,41  101,51   97,71   90,46   80,72  104,57

007   84,94   92,18   97,83  101,93   98,13   90,88   81,13  104,99

010   74,54   81,78   87,43   91,53   87,73   80,48   70,73   94,59

008   84,65   91,81   97,70  101,87   98,05   90,78   80,91  104,89

008   84,65   91,81   97,70  101,87   98,05   90,78   80,91  104,89

013   77,57   84,81   90,47   94,58   90,78   83,53   73,77   97,64

014   79,08   85,82   90,81   96,48   93,08   86,35   77,23   99,37

006   85,97   91,85   99,37  104,15   99,96   92,55   81,09  106,85

006   85,97   91,85   99,37  104,15   99,96   92,55   81,09  106,85

006   85,75   93,16   98,23  102,30   98,55   91,34   81,81  105,42

006   85,75   93,16   98,23  102,30   98,55   91,34   81,81  105,42
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 2

Model: Toekomstige situatie fase 2 plan
Fase 2 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

001   58,57   61,57   65,73   74,88   80,57   77,28   70,55   60,17

001   58,57   66,23   71,06   79,18   86,86   83,21   76,36   65,26

005   70,63   77,99   85,41   89,18   93,13   89,90   83,31   75,78

007   75,11   82,42   90,10   94,50   97,48   93,82   86,85   78,20

007   75,11   82,42   90,10   94,50   97,48   93,82   86,85   78,20

012   64,71   72,02   79,70   84,10   87,08   83,42   76,46   67,80

011   64,71   72,02   79,70   84,10   87,08   83,42   76,46   67,80

009   64,71   72,02   79,70   84,10   87,08   83,42   76,46   67,80

007   74,69   82,00   89,69   94,09   97,06   93,40   86,44   77,78

007   75,11   82,42   90,10   94,50   97,48   93,82   86,85   78,20

007   74,69   82,00   89,69   94,09   97,06   93,40   86,44   77,78

007   75,11   82,42   90,10   94,50   97,48   93,82   86,85   78,20

010   64,71   72,02   79,70   84,10   87,08   83,42   76,46   67,80

008   74,86   82,14   89,80   94,30   97,35   93,68   86,69   77,95

008   74,86   82,14   89,80   94,30   97,35   93,68   86,69   77,95

013   67,72   75,03   82,71   87,11   90,09   86,43   79,47   70,81

014   69,20   76,53   83,83   87,80   92,18   88,91   82,28   74,38

006   73,26   82,23   88,15   95,82   99,25   94,99   87,69   76,48

006   73,26   82,23   88,15   95,82   99,25   94,99   87,69   76,48

006   75,07   82,36   90,02   94,50   97,55   93,88   86,90   78,17

006   75,07   82,36   90,02   94,50   97,55   93,88   86,90   78,17
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 2

Model: Toekomstige situatie fase 2 plan
Fase 2 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) Totaal

001   83,36

001   89,25

005   96,57

007  101,01

007  101,01

012   90,61

011   90,61

009   90,61

007  100,59

007  101,01

007  100,59

007  101,01

010   90,61

008  100,84

008  100,84

013   93,62

014   95,47

006  102,27

006  102,27

006  101,04

006  101,04
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 2

Model: Toekomstige situatie fase 2 plan
Fase 2 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

001 VRI 1/2

002 Kruising 1/2
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3

Model: Toekomstige situatie fase 3 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Cpl Cpl_W

001 Zeghweg      0,00      0,00 Relatief           8           226,76 False  1,5

001 Zeghweg      0,00      0,00 Relatief          42          1081,96 False  1,5

005 Parallelweg      0,00      0,00 Relatief           9           686,12 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           7           207,84 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           6           124,37 False  1,5

012 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief          12           194,22 False  1,5

011 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief           9           120,91 False  1,5

009 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           6            29,33 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           9           215,38 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           5           115,91 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           3           111,52 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           8           298,80 False  1,5

010 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           5            25,87 False  1,5

008 Stationsweg oost 2      0,00      0,00 Relatief           5           398,16 False  1,5

008 Stationsweg oost 2      0,00      0,00 Relatief           5           398,05 False  1,5

013 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief           2            62,61 False  1,5

014 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief           2            63,14 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief          11           896,17 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief          11           896,17 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief           3           101,42 False  1,5

006 Randweg      0,00      0,00 Relatief           4           103,76 False  1,5
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3

Model: Toekomstige situatie fase 3 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))

001   0,75  0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30

001   0,75  0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60

005   0,75  0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

012   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

011   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

009   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

010   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

008   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

008   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

013   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

014   0,75  0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  80  80  80  80  80

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  80  80  80  80  80

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50

006   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3

Model: Toekomstige situatie fase 3 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D)

001  30  30  30  30    816,00   7,05   2,84   0,50  91,34

001  60  60  60  60    816,00   7,05   2,84   0,50  91,34

005  50  50  50  50   5827,00   7,46   1,88   0,37  87,71

007  50  50  50  50   8798,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   8798,50   6,77   2,94   0,87  88,72

012  50  50  50  50    777,00   6,77   2,94   0,87  88,72

011  50  50  50  50    777,00   6,77   2,94   0,87  88,72

009  50  50  50  50    777,00   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   8021,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   8798,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   8021,50   6,77   2,94   0,87  88,72

007  50  50  50  50   8798,50   6,77   2,94   0,87  88,72

010  50  50  50  50    777,00   6,77   2,94   0,87  88,72

008  50  50  50  50   8703,50   6,79   2,90   0,86  89,38

008  50  50  50  50   8703,50   6,79   2,90   0,86  89,38

013  50  50  50  50   1554,00   6,77   2,94   0,87  88,72

014  50  50  50  50   1554,00   6,77   2,94   0,87  88,72

006  80  80  80  80   8996,50   6,77   2,96   0,87  89,57

006  80  80  80  80   8996,50   6,77   2,96   0,87  89,57

006  50  50  50  50   8996,50   6,77   2,96   0,87  89,57

006  50  50  50  50   8996,50   6,77   2,96   0,87  89,57
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3

Model: Toekomstige situatie fase 3 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125

001 100,00 100,00   4,55 -- --   4,11 -- --   74,50   79,55

001 100,00 100,00   4,55 -- --   4,11 -- --   73,74   81,80

005  92,58  76,67   5,63   2,62   8,89   6,66   4,80  14,44   83,66   90,95

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   83,25   90,50

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   83,25   90,50

012  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,71   79,96

011  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,71   79,96

009  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,71   79,96

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,85   90,10

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   83,25   90,50

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,85   90,10

007  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   83,25   90,50

010  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,71   79,96

008  93,84  83,60   5,40   2,74   6,63   5,22   3,41   9,76   83,11   90,32

008  93,84  83,60   5,40   2,74   6,63   5,22   3,41   9,76   83,11   90,32

013  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   75,72   82,97

014  93,11  82,44   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   77,14   84,48

006  94,03  83,45   5,40   2,67   6,83   5,02   3,30   9,71   81,19   90,47

006  94,03  83,45   5,40   2,67   6,83   5,02   3,30   9,71   81,19   90,47

006  94,03  83,45   5,40   2,67   6,83   5,02   3,30   9,71   83,18   90,38

006  94,03  83,45   5,40   2,67   6,83   5,02   3,30   9,71   83,18   90,38
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3

Model: Toekomstige situatie fase 3 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63

001   88,98   89,50   94,11   91,49   85,08   80,17   97,93   66,72

001   87,97   93,77   99,60   96,04   89,25   79,38  102,37   66,72

005   98,08  102,33  107,27  103,95   97,28   88,90  110,39   76,59

007   98,02  102,82  106,50  102,78   95,66   86,45  109,76   78,63

007   98,02  102,82  106,50  102,78   95,66   86,45  109,76   78,63

012   87,48   92,28   95,96   92,24   85,12   75,91   99,22   68,09

011   87,48   92,28   95,96   92,24   85,12   75,91   99,22   68,09

009   87,48   92,28   95,96   92,24   85,12   75,91   99,22   68,09

007   97,62  102,42  106,10  102,38   95,25   86,04  109,36   78,23

007   98,02  102,82  106,50  102,78   95,66   86,45  109,76   78,63

007   97,62  102,42  106,10  102,38   95,25   86,04  109,36   78,23

007   98,02  102,82  106,50  102,78   95,66   86,45  109,76   78,63

010   87,48   92,28   95,96   92,24   85,12   75,91   99,22   68,09

008   97,80  102,74  106,45  102,71   95,57   86,30  109,68   78,35

008   97,80  102,74  106,45  102,71   95,57   86,30  109,68   78,35

013   90,49   95,29   98,97   95,25   88,13   78,92  102,23   71,10

014   91,57   95,78  100,95   97,63   90,95   82,44  104,02   72,46

006   96,38  104,01  108,37  104,15   96,76   85,37  111,16   76,53

006   96,38  104,01  108,37  104,15   96,76   85,37  111,16   76,53

006   97,86  102,81  106,56  102,82   95,67   86,37  109,78   78,53

006   97,86  102,81  106,56  102,82   95,67   86,37  109,78   78,53
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3

Model: Toekomstige situatie fase 3 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal

001   69,72   73,88   83,03   88,72   85,43   78,70   68,32   91,51

001   74,38   79,21   87,33   95,01   91,36   84,51   73,41   97,40

005   83,65   90,42   95,49  100,93   97,51   90,80   81,80  103,86

007   85,61   92,85   98,51  102,62   98,82   91,57   81,81  105,68

007   85,61   92,85   98,51  102,62   98,82   91,57   81,81  105,68

012   75,07   82,31   87,97   92,08   88,28   81,03   71,27   95,14

011   75,07   82,31   87,97   92,08   88,28   81,03   71,27   95,14

009   75,07   82,31   87,97   92,08   88,28   81,03   71,27   95,14

007   85,21   92,45   98,11  102,22   98,42   91,17   81,41  105,28

007   85,61   92,85   98,51  102,62   98,82   91,57   81,81  105,68

007   85,21   92,45   98,11  102,22   98,42   91,17   81,41  105,28

007   85,61   92,85   98,51  102,62   98,82   91,57   81,81  105,68

010   75,07   82,31   87,97   92,08   88,28   81,03   71,27   95,14

008   85,25   92,42   98,30  102,48   98,66   91,39   81,52  105,50

008   85,25   92,42   98,30  102,48   98,66   91,39   81,52  105,50

013   78,08   85,32   90,98   95,09   91,29   84,04   74,28   98,15

014   79,59   86,34   91,32   96,99   93,59   86,86   77,74   99,88

006   85,65   91,62   99,54  104,58  100,36   92,88   81,34  107,20

006   85,65   91,62   99,54  104,58  100,36   92,88   81,34  107,20

006   85,42   92,56   98,50  102,70   98,87   91,60   81,70  105,71

006   85,42   92,56   98,50  102,70   98,87   91,60   81,70  105,71
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3

Model: Toekomstige situatie fase 3 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

001   59,18   62,17   66,34   75,48   81,17   77,88   71,15   60,78

001   59,18   66,84   71,66   79,79   87,46   83,81   76,96   65,86

005   72,70   80,07   87,48   91,25   95,20   91,97   85,38   77,85

007   75,76   83,07   90,75   95,16   98,13   94,47   87,51   78,85

007   75,76   83,07   90,75   95,16   98,13   94,47   87,51   78,85

012   65,22   72,53   80,21   84,62   87,59   83,93   76,97   68,31

011   65,22   72,53   80,21   84,62   87,59   83,93   76,97   68,31

009   65,22   72,53   80,21   84,62   87,59   83,93   76,97   68,31

007   75,36   82,67   90,35   94,75   97,73   94,07   87,11   78,45

007   75,76   83,07   90,75   95,16   98,13   94,47   87,51   78,85

007   75,36   82,67   90,35   94,75   97,73   94,07   87,11   78,45

007   75,76   83,07   90,75   95,16   98,13   94,47   87,51   78,85

010   65,22   72,53   80,21   84,62   87,59   83,93   76,97   68,31

008   75,47   82,75   90,40   94,90   97,96   94,29   87,30   78,56

008   75,47   82,75   90,40   94,90   97,96   94,29   87,30   78,56

013   68,23   75,54   83,23   87,63   90,60   86,94   79,98   71,32

014   69,71   77,05   84,35   88,31   92,69   89,42   82,79   74,90

006   73,86   82,83   88,75   96,43   99,85   95,59   88,29   77,08

006   73,86   82,83   88,75   96,43   99,85   95,59   88,29   77,08

006   75,67   82,97   90,63   95,10   98,16   94,48   87,50   78,77

006   75,67   82,97   90,63   95,10   98,16   94,48   87,50   78,77

4-4-2016 10:02:59Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3

Model: Toekomstige situatie fase 3 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) Totaal

001   83,96

001   89,85

005   98,64

007  101,66

007  101,66

012   91,12

011   91,12

009   91,12

007  101,26

007  101,66

007  101,26

007  101,66

010   91,12

008  101,45

008  101,45

013   94,13

014   95,98

006  102,87

006  102,87

006  101,65

006  101,65
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3

Model: Toekomstige situatie fase 3 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

001 VRI 1/2

002 Kruising 2/3

4-4-2016 10:02:59Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens voor wijziging

Model: Huidige situatie fase 2 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Cpl Cpl_W

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           9           295,38 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           8           186,98 False  1,5

012 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief           7           103,55 False  1,5

011 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief           9           142,74 False  1,5

009 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           6            29,33 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           4           117,08 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           7           300,86 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           3           134,24 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           9           387,33 False  1,5

010 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           5            26,94 False  1,5
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens voor wijziging

Model: Huidige situatie fase 2 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

012   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

011   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

009   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

010   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

4-4-2016 10:03:36Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens voor wijziging

Model: Huidige situatie fase 2 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

007  50  50  50   7430,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   7430,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

012  50  50  50    669,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

011  50  50  50    669,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

009  50  50  50    669,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   6760,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   7430,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   6760,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   7430,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

010  50  50  50    669,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

4-4-2016 10:03:36Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens voor wijziging

Model: Huidige situatie fase 2 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,51   89,77   97,29

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,51   89,77   97,29

012   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,06   79,31   86,84

011   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,06   79,31   86,84

009   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,06   79,31   86,84

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,10   89,36   96,88

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,51   89,77   97,29

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,10   89,36   96,88

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,51   89,77   97,29

010   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,06   79,31   86,84

4-4-2016 10:03:36Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens voor wijziging

Model: Huidige situatie fase 2 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125

007  102,08  105,77  102,05   94,92   85,71  109,03   77,90   84,88

007  102,08  105,77  102,05   94,92   85,71  109,03   77,90   84,88

012   91,63   95,32   91,60   84,47   75,26   98,58   67,44   74,42

011   91,63   95,32   91,60   84,47   75,26   98,58   67,44   74,42

009   91,63   95,32   91,60   84,47   75,26   98,58   67,44   74,42

007  101,67  105,36  101,64   94,51   85,30  108,62   77,49   84,47

007  102,08  105,77  102,05   94,92   85,71  109,03   77,90   84,88

007  101,67  105,36  101,64   94,51   85,30  108,62   77,49   84,47

007  102,08  105,77  102,05   94,92   85,71  109,03   77,90   84,88

010   91,63   95,32   91,60   84,47   75,26   98,58   67,44   74,42

4-4-2016 10:03:36Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens voor wijziging

Model: Huidige situatie fase 2 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63

007   92,12   97,78  101,89   98,08   90,83   81,08  104,94   75,03

007   92,12   97,78  101,89   98,08   90,83   81,08  104,94   75,03

012   81,66   87,32   91,44   87,63   80,38   70,63   94,49   64,58

011   81,66   87,32   91,44   87,63   80,38   70,63   94,49   64,58

009   81,66   87,32   91,44   87,63   80,38   70,63   94,49   64,58

007   91,70   97,37  101,48   97,67   90,42   80,67  104,53   74,62

007   92,12   97,78  101,89   98,08   90,83   81,08  104,94   75,03

007   91,70   97,37  101,48   97,67   90,42   80,67  104,53   74,62

007   92,12   97,78  101,89   98,08   90,83   81,08  104,94   75,03

010   81,66   87,32   91,44   87,63   80,38   70,63   94,49   64,58

4-4-2016 10:03:36Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens voor wijziging

Model: Huidige situatie fase 2 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal

007   82,34   90,02   94,42   97,40   93,74   86,77   78,12  100,93

007   82,34   90,02   94,42   97,40   93,74   86,77   78,12  100,93

012   71,89   79,57   83,97   86,95   83,29   76,32   67,66   90,48

011   71,89   79,57   83,97   86,95   83,29   76,32   67,66   90,48

009   71,89   79,57   83,97   86,95   83,29   76,32   67,66   90,48

007   81,93   89,61   94,01   96,99   93,33   86,36   77,71  100,52

007   82,34   90,02   94,42   97,40   93,74   86,77   78,12  100,93

007   81,93   89,61   94,01   96,99   93,33   86,36   77,71  100,52

007   82,34   90,02   94,42   97,40   93,74   86,77   78,12  100,93

010   71,89   79,57   83,97   86,95   83,29   76,32   67,66   90,48

4-4-2016 10:03:36Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens voor wijziging

Model: Huidige situatie fase 2 plan
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

001 VRI 1/2

002 Kruising 1/2

4-4-2016 10:03:36Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Cpl Cpl_W

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief          10           296,56 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           9           210,14 False  1,5

012 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief          12           194,22 False  1,5

011 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief           9           120,91 False  1,5

009 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           6            29,33 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           9           215,38 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           5           203,49 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           3           111,52 False  1,5

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief           8           387,34 False  1,5

010 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief           5            25,87 False  1,5

4-4-2016 10:04:32Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

012   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

011   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

009   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

007   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

010   0,75  0 W13 SMA NL8 G+  50  50  50  50  50  50

4-4-2016 10:04:32Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

007  50  50  50   8290,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   8290,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

012  50  50  50    747,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

011  50  50  50    747,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

009  50  50  50    747,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   7542,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   8290,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   7542,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

007  50  50  50   8290,50   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

010  50  50  50    747,75   6,77   2,94   0,87  88,72  93,11  82,44

4-4-2016 10:04:32Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,99   90,24   97,76

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,99   90,24   97,76

012   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,54   79,79   87,32

011   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,54   79,79   87,32

009   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,54   79,79   87,32

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,58   89,83   97,35

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,99   90,24   97,76

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,58   89,83   97,35

007   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   82,99   90,24   97,76

010   6,04   3,34   7,20   5,23   3,56  10,37   72,54   79,79   87,32
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125

007  102,56  106,24  102,53   95,40   86,19  109,50   78,37   85,35

007  102,56  106,24  102,53   95,40   86,19  109,50   78,37   85,35

012   92,11   95,80   92,08   84,95   75,74   99,06   67,92   74,90

011   92,11   95,80   92,08   84,95   75,74   99,06   67,92   74,90

009   92,11   95,80   92,08   84,95   75,74   99,06   67,92   74,90

007  102,15  105,83  102,12   94,99   85,78  109,09   77,96   84,94

007  102,56  106,24  102,53   95,40   86,19  109,50   78,37   85,35

007  102,15  105,83  102,12   94,99   85,78  109,09   77,96   84,94

007  102,56  106,24  102,53   95,40   86,19  109,50   78,37   85,35

010   92,11   95,80   92,08   84,95   75,74   99,06   67,92   74,90
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63

007   92,59   98,25  102,36   98,56   91,31   81,55  105,42   75,50

007   92,59   98,25  102,36   98,56   91,31   81,55  105,42   75,50

012   82,14   87,80   91,92   88,11   80,86   71,10   94,97   65,05

011   82,14   87,80   91,92   88,11   80,86   71,10   94,97   65,05

009   82,14   87,80   91,92   88,11   80,86   71,10   94,97   65,05

007   92,18   97,84  101,95   98,15   90,90   81,14  105,01   75,09

007   92,59   98,25  102,36   98,56   91,31   81,55  105,42   75,50

007   92,18   97,84  101,95   98,15   90,90   81,14  105,01   75,09

007   92,59   98,25  102,36   98,56   91,31   81,55  105,42   75,50

010   82,14   87,80   91,92   88,11   80,86   71,10   94,97   65,05

4-4-2016 10:04:32Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal

007   82,81   90,50   94,90   97,87   94,21   87,25   78,59  101,40

007   82,81   90,50   94,90   97,87   94,21   87,25   78,59  101,40

012   72,37   80,05   84,45   87,42   83,76   76,80   68,14   90,95

011   72,37   80,05   84,45   87,42   83,76   76,80   68,14   90,95

009   72,37   80,05   84,45   87,42   83,76   76,80   68,14   90,95

007   82,40   90,09   94,49   97,46   93,80   86,84   78,18  100,99

007   82,81   90,50   94,90   97,87   94,21   87,25   78,59  101,40

007   82,40   90,09   94,49   97,46   93,80   86,84   78,18  100,99

007   82,81   90,50   94,90   97,87   94,21   87,25   78,59  101,40

010   72,37   80,05   84,45   87,42   83,76   76,80   68,14   90,95

4-4-2016 10:04:32Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Gegevens wegen fase 3 reconstructie gegevens autonoom

Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie
Fase 3 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

001 VRI 1/2

002 Kruising 1/2
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Algemene informatie fase 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Toekomstige situatie fase 2 plan

Model eigenschap

Omschrijving Toekomstige situatie fase 2 plan

Verantwoordelijke PiroN

Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door PiroN op 11-2-2016

Laatst ingezien door PiroN op 4-4-2016

Model aangemaakt met Geomilieu V3.11

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 1,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 0,50

Zichthoek [grd] 2

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard

C0 waarde 3,50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

4-4-2016 10:05:17Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Algemene informatie fase 2

Commentaar
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Algemene informatie fase 3

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Toekomstige situatie fase 3 plan

Model eigenschap

Omschrijving Toekomstige situatie fase 3 plan

Verantwoordelijke PiroN

Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door PiroN op 11-2-2016

Laatst ingezien door PiroN op 4-4-2016

Model aangemaakt met Geomilieu V3.11

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 1,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 0,50

Zichthoek [grd] 2

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard

C0 waarde 3,50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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LievenseCSO Milieu BVInvoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 3Algemene informatie fase 3

Commentaar
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie voor wijziging inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie fase 2 plan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 57,21 53,12 49,13 58,09

01_B Bestaande woning 4,50 58,07 53,97 50,00 58,95

02_A Bestaande woning 1,50 60,29 56,12 52,31 61,20

02_B Bestaande woning 4,50 60,60 56,43 52,62 61,51

03_A Bestaande woning 1,50 55,75 51,59 47,75 56,65

03_B Bestaande woning 4,50 56,38 52,22 48,39 57,29

037_A Bestaande woning 1,50 60,57 56,50 52,46 61,44

037_B Bestaande woning 4,50 60,83 56,75 52,72 61,70

04_A Bestaande woning 1,50 53,32 49,25 45,19 54,18

04_B Bestaande woning 4,50 54,39 50,30 46,30 55,26

05_A Bestaande woning 1,50 57,64 53,57 49,53 58,51

05_B Bestaande woning 4,50 58,38 54,29 50,29 59,25

06_A Bestaande woning 1,50 61,79 57,66 53,76 62,68

06_B Bestaande woning 4,50 61,85 57,71 53,82 62,74

07_A Bestaande woning 1,50 57,08 52,97 49,02 57,96

07_B Bestaande woning 4,50 57,42 53,30 49,37 58,31

08_A Bestaande woning 1,50 52,82 48,68 44,81 53,72

08_B Bestaande woning 4,50 54,26 50,11 46,26 55,16

09_A Bestaande woning 1,50 54,68 50,54 46,66 55,58

09_B Bestaande woning 4,50 56,11 51,95 48,11 57,01

10_A Bestaande woning 1,50 52,55 48,42 44,52 53,44

10_B Bestaande woning 4,50 54,33 50,18 46,32 55,23

11_A Bestaande woning 1,50 50,42 46,30 42,37 51,31

11_B Bestaande woning 4,50 52,40 48,26 44,38 53,30

12_A Bestaande woning 1,50 60,12 55,97 52,11 61,02

12_B Bestaande woning 4,50 60,36 56,20 52,36 61,26

13_A Bestaande woning 1,50 57,78 53,67 49,73 58,67

13_B Bestaande woning 4,50 58,49 54,37 50,45 59,38

13_C Bestaande woning 7,50 58,41 54,28 50,37 59,30

14_A Bestaande woning 1,50 57,70 53,61 49,61 58,57

14_B Bestaande woning 4,50 58,43 54,34 50,36 59,31

15_A Bestaande woning 1,50 48,55 44,49 40,42 49,41

15_B Bestaande woning 4,50 50,27 46,19 42,18 51,15

16_A Bestaande woning 1,50 48,12 44,06 39,99 48,98

16_B Bestaande woning 4,50 49,79 45,70 41,70 50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 11:51:03Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie voor wijziging inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie fase 2 plan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Bestaande woning 1,50 57,26 53,12 49,25 58,16

17_B Bestaande woning 4,50 58,17 54,01 50,18 59,08

18_A Bestaande woning 1,50 60,39 56,27 52,34 61,28

18_B Bestaande woning 4,50 60,69 56,57 52,65 61,58

19_A Bestaande woning 1,50 57,30 53,25 49,16 58,16

19_B Bestaande woning 4,50 58,12 54,06 50,00 58,99

20_A Bestaande woning 1,50 55,64 51,59 47,49 56,50

20_B Bestaande woning 4,50 56,66 52,60 48,53 57,52

20_C Bestaande woning 7,50 54,65 50,59 46,53 55,52

21_A Bestaande woning 1,50 48,57 44,46 40,51 49,45

21_B Bestaande woning 4,50 50,43 46,31 42,40 51,32

22_A Bestaande woning 1,50 47,47 43,37 39,40 48,35

22_B Bestaande woning 4,50 49,27 45,15 41,23 50,16

23_A Bestaande woning 1,50 54,37 50,23 46,35 55,27

23_B Bestaande woning 4,50 55,51 51,35 47,51 56,41

24_A Bestaande woning 1,50 57,28 53,23 49,13 58,14

24_B Bestaande woning 4,50 58,15 54,08 50,02 59,01

25_A Bestaande woning 1,50 57,92 53,87 49,78 58,78

25_B Bestaande woning 4,50 58,68 54,61 50,56 59,54

26_A Bestaande woning 1,50 55,52 51,47 47,36 56,37

26_B Bestaande woning 4,50 56,71 52,65 48,58 57,57

27_A Bestaande woning 1,50 57,63 53,57 49,51 58,50

27_B Bestaande woning 4,50 58,33 54,26 50,21 59,19

28_A Bestaande woning 1,50 60,52 56,45 52,40 61,38

28_B Bestaande woning 4,50 60,71 56,63 52,60 61,58

29_A Bestaande woning 1,50 60,49 56,42 52,38 61,36

29_B Bestaande woning 4,50 60,69 56,61 52,58 61,56

30_A Bestaande woning 1,50 60,56 56,49 52,45 61,43

30_B Bestaande woning 4,50 60,77 56,69 52,66 61,64

31_A Bestaande woning 1,50 60,57 56,50 52,46 61,44

31_B Bestaande woning 4,50 60,79 56,71 52,68 61,66

32_A Bestaande woning 1,50 60,68 56,61 52,57 61,55

32_B Bestaande woning 4,50 60,90 56,82 52,80 61,77

33_A Bestaande woning 1,50 60,64 56,57 52,52 61,50

33_B Bestaande woning 4,50 60,86 56,78 52,75 61,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultatenl
Bijlage 5Situatie voor wijziging inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie fase 2 plan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

34_A Bestaande woning 1,50 60,84 56,76 52,73 61,71

34_B Bestaande woning 4,50 61,03 56,96 52,93 61,90

35_A Bestaande woning 1,50 58,19 54,14 50,06 59,05

35_B Bestaande woning 4,50 58,80 54,74 50,68 59,67

35_C Bestaande woning 7,50 58,76 54,69 50,65 59,63

36_A Bestaande woning 1,50 60,59 56,52 52,48 61,46

36_B Bestaande woning 4,50 60,87 56,79 52,75 61,73

36_C Bestaande woning 7,50 60,61 56,53 52,50 61,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie voor wijziging exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie fase 2 plan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 62,21 58,12 54,13 63,09

01_B Bestaande woning 4,50 63,07 58,97 55,00 63,95

02_A Bestaande woning 1,50 65,29 61,12 57,31 66,20

02_B Bestaande woning 4,50 65,60 61,43 57,62 66,51

03_A Bestaande woning 1,50 60,75 56,59 52,75 61,65

03_B Bestaande woning 4,50 61,38 57,22 53,39 62,29

037_A Bestaande woning 1,50 65,57 61,50 57,46 66,44

037_B Bestaande woning 4,50 65,83 61,75 57,72 66,70

04_A Bestaande woning 1,50 58,32 54,25 50,19 59,18

04_B Bestaande woning 4,50 59,39 55,30 51,30 60,26

05_A Bestaande woning 1,50 62,64 58,57 54,53 63,51

05_B Bestaande woning 4,50 63,38 59,29 55,29 64,25

06_A Bestaande woning 1,50 66,79 62,66 58,76 67,68

06_B Bestaande woning 4,50 66,85 62,71 58,82 67,74

07_A Bestaande woning 1,50 62,08 57,97 54,02 62,96

07_B Bestaande woning 4,50 62,42 58,30 54,37 63,31

08_A Bestaande woning 1,50 57,82 53,68 49,81 58,72

08_B Bestaande woning 4,50 59,26 55,11 51,26 60,16

09_A Bestaande woning 1,50 59,68 55,54 51,66 60,58

09_B Bestaande woning 4,50 61,11 56,95 53,11 62,01

10_A Bestaande woning 1,50 57,55 53,42 49,52 58,44

10_B Bestaande woning 4,50 59,33 55,18 51,32 60,23

11_A Bestaande woning 1,50 55,42 51,30 47,37 56,31

11_B Bestaande woning 4,50 57,40 53,26 49,38 58,30

12_A Bestaande woning 1,50 65,12 60,97 57,11 66,02

12_B Bestaande woning 4,50 65,36 61,20 57,36 66,26

13_A Bestaande woning 1,50 62,78 58,67 54,73 63,67

13_B Bestaande woning 4,50 63,49 59,37 55,45 64,38

13_C Bestaande woning 7,50 63,41 59,28 55,37 64,30

14_A Bestaande woning 1,50 62,70 58,61 54,61 63,57

14_B Bestaande woning 4,50 63,43 59,34 55,36 64,31

15_A Bestaande woning 1,50 53,55 49,49 45,42 54,41

15_B Bestaande woning 4,50 55,27 51,19 47,18 56,15

16_A Bestaande woning 1,50 53,12 49,06 44,99 53,98

16_B Bestaande woning 4,50 54,79 50,70 46,70 55,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie voor wijziging exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie fase 2 plan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Bestaande woning 1,50 62,26 58,12 54,25 63,16

17_B Bestaande woning 4,50 63,17 59,01 55,18 64,08

18_A Bestaande woning 1,50 65,39 61,27 57,34 66,28

18_B Bestaande woning 4,50 65,69 61,57 57,65 66,58

19_A Bestaande woning 1,50 62,30 58,25 54,16 63,16

19_B Bestaande woning 4,50 63,12 59,06 55,00 63,99

20_A Bestaande woning 1,50 60,64 56,59 52,49 61,50

20_B Bestaande woning 4,50 61,66 57,60 53,53 62,52

20_C Bestaande woning 7,50 59,65 55,59 51,53 60,52

21_A Bestaande woning 1,50 53,57 49,46 45,51 54,45

21_B Bestaande woning 4,50 55,43 51,31 47,40 56,32

22_A Bestaande woning 1,50 52,47 48,37 44,40 53,35

22_B Bestaande woning 4,50 54,27 50,15 46,23 55,16

23_A Bestaande woning 1,50 59,37 55,23 51,35 60,27

23_B Bestaande woning 4,50 60,51 56,35 52,51 61,41

24_A Bestaande woning 1,50 62,28 58,23 54,13 63,14

24_B Bestaande woning 4,50 63,15 59,08 55,02 64,01

25_A Bestaande woning 1,50 62,92 58,87 54,78 63,78

25_B Bestaande woning 4,50 63,68 59,61 55,56 64,54

26_A Bestaande woning 1,50 60,52 56,47 52,36 61,37

26_B Bestaande woning 4,50 61,71 57,65 53,58 62,57

27_A Bestaande woning 1,50 62,63 58,57 54,51 63,50

27_B Bestaande woning 4,50 63,33 59,26 55,21 64,19

28_A Bestaande woning 1,50 65,52 61,45 57,40 66,38

28_B Bestaande woning 4,50 65,71 61,63 57,60 66,58

29_A Bestaande woning 1,50 65,49 61,42 57,38 66,36

29_B Bestaande woning 4,50 65,69 61,61 57,58 66,56

30_A Bestaande woning 1,50 65,56 61,49 57,45 66,43

30_B Bestaande woning 4,50 65,77 61,69 57,66 66,64

31_A Bestaande woning 1,50 65,57 61,50 57,46 66,44

31_B Bestaande woning 4,50 65,79 61,71 57,68 66,66

32_A Bestaande woning 1,50 65,68 61,61 57,57 66,55

32_B Bestaande woning 4,50 65,90 61,82 57,80 66,77

33_A Bestaande woning 1,50 65,64 61,57 57,52 66,50

33_B Bestaande woning 4,50 65,86 61,78 57,75 66,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie voor wijziging exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie fase 2 plan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

34_A Bestaande woning 1,50 65,84 61,76 57,73 66,71

34_B Bestaande woning 4,50 66,03 61,96 57,93 66,90

35_A Bestaande woning 1,50 63,19 59,14 55,06 64,05

35_B Bestaande woning 4,50 63,80 59,74 55,68 64,67

35_C Bestaande woning 7,50 63,76 59,69 55,65 64,63

36_A Bestaande woning 1,50 65,59 61,52 57,48 66,46

36_B Bestaande woning 4,50 65,87 61,79 57,75 66,73

36_C Bestaande woning 7,50 65,61 61,53 57,50 66,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 59,01 54,86 50,99 59,90

01_B Bestaande woning 4,50 59,71 55,55 51,71 60,61

02_A Bestaande woning 1,50 62,00 57,77 54,09 62,93

02_B Bestaande woning 4,50 62,17 57,94 54,26 63,10

03_A Bestaande woning 1,50 57,27 53,05 49,33 58,19

03_B Bestaande woning 4,50 57,77 53,56 49,85 58,70

037_A Bestaande woning 1,50 63,43 59,35 55,33 64,30

037_B Bestaande woning 4,50 63,26 59,18 55,16 64,13

04_A Bestaande woning 1,50 54,71 50,62 46,61 55,58

04_B Bestaande woning 4,50 55,66 51,56 47,59 56,54

05_A Bestaande woning 1,50 59,18 55,10 51,08 60,05

05_B Bestaande woning 4,50 59,79 55,69 51,70 60,66

06_A Bestaande woning 1,50 65,10 60,96 57,08 66,00

06_B Bestaande woning 4,50 64,43 60,29 56,41 65,33

07_A Bestaande woning 1,50 59,73 55,60 51,69 60,62

07_B Bestaande woning 4,50 59,74 55,60 51,70 60,63

08_A Bestaande woning 1,50 54,02 49,87 46,01 54,92

08_B Bestaande woning 4,50 55,32 51,16 47,32 56,22

09_A Bestaande woning 1,50 55,77 51,62 47,75 56,66

09_B Bestaande woning 4,50 57,09 52,94 49,09 57,99

10_A Bestaande woning 1,50 53,43 49,29 45,39 54,32

10_B Bestaande woning 4,50 55,18 51,02 47,17 56,08

11_A Bestaande woning 1,50 51,18 47,06 43,13 52,07

11_B Bestaande woning 4,50 53,16 49,02 45,14 54,06

12_A Bestaande woning 1,50 60,51 56,36 52,50 61,41

12_B Bestaande woning 4,50 60,81 56,65 52,81 61,71

13_A Bestaande woning 1,50 58,08 53,96 50,02 58,96

13_B Bestaande woning 4,50 58,91 54,78 50,87 59,80

13_C Bestaande woning 7,50 58,85 54,72 50,81 59,74

14_A Bestaande woning 1,50 57,99 53,90 49,89 58,86

14_B Bestaande woning 4,50 58,82 54,72 50,74 59,70

15_A Bestaande woning 1,50 49,27 45,20 41,15 50,13

15_B Bestaande woning 4,50 50,99 46,89 42,91 51,87

16_A Bestaande woning 1,50 48,87 44,80 40,75 49,73

16_B Bestaande woning 4,50 50,54 46,44 42,46 51,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 11:56:17Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Bestaande woning 1,50 58,00 53,82 50,04 58,91

17_B Bestaande woning 4,50 58,94 54,75 51,00 59,86

18_A Bestaande woning 1,50 61,06 56,90 53,06 61,96

18_B Bestaande woning 4,50 61,41 57,24 53,42 62,31

19_A Bestaande woning 1,50 57,57 53,52 49,43 58,43

19_B Bestaande woning 4,50 58,54 54,48 50,42 59,41

20_A Bestaande woning 1,50 55,97 51,92 47,82 56,83

20_B Bestaande woning 4,50 57,09 53,03 48,96 57,95

20_C Bestaande woning 7,50 55,12 51,05 46,99 55,98

21_A Bestaande woning 1,50 49,30 45,19 41,23 50,18

21_B Bestaande woning 4,50 51,18 47,04 43,14 52,07

22_A Bestaande woning 1,50 48,18 44,07 40,11 49,06

22_B Bestaande woning 4,50 49,99 45,86 41,94 50,87

23_A Bestaande woning 1,50 55,07 50,94 47,05 55,97

23_B Bestaande woning 4,50 56,23 52,07 48,22 57,13

24_A Bestaande woning 1,50 57,66 53,61 49,51 58,52

24_B Bestaande woning 4,50 58,66 54,59 50,53 59,52

25_A Bestaande woning 1,50 58,46 54,41 50,32 59,32

25_B Bestaande woning 4,50 59,29 55,22 51,16 60,15

26_A Bestaande woning 1,50 56,23 52,19 48,08 57,09

26_B Bestaande woning 4,50 57,42 53,36 49,29 58,28

27_A Bestaande woning 1,50 58,38 54,32 50,25 59,24

27_B Bestaande woning 4,50 59,07 55,00 50,95 59,93

28_A Bestaande woning 1,50 61,22 57,14 53,10 62,08

28_B Bestaande woning 4,50 61,42 57,34 53,31 62,29

29_A Bestaande woning 1,50 61,19 57,12 53,08 62,06

29_B Bestaande woning 4,50 61,39 57,31 53,28 62,26

30_A Bestaande woning 1,50 61,26 57,19 53,14 62,12

30_B Bestaande woning 4,50 61,47 57,39 53,36 62,34

31_A Bestaande woning 1,50 61,27 57,20 53,15 62,13

31_B Bestaande woning 4,50 61,48 57,41 53,37 62,35

32_A Bestaande woning 1,50 61,39 57,32 53,27 62,25

32_B Bestaande woning 4,50 61,61 57,54 53,51 62,48

33_A Bestaande woning 1,50 61,37 57,30 53,25 62,23

33_B Bestaande woning 4,50 61,59 57,52 53,49 62,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 11:56:17Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

34_A Bestaande woning 1,50 61,58 57,51 53,46 62,44

34_B Bestaande woning 4,50 61,77 57,69 53,66 62,64

35_A Bestaande woning 1,50 58,97 54,91 50,83 59,83

35_B Bestaande woning 4,50 59,54 55,48 51,42 60,41

35_C Bestaande woning 7,50 59,48 55,41 51,37 60,35

36_A Bestaande woning 1,50 62,14 58,07 54,03 63,01

36_B Bestaande woning 4,50 62,26 58,18 54,16 63,13

36_C Bestaande woning 7,50 61,88 57,80 53,77 62,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 11:56:17Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 64,01 59,86 55,99 64,90

01_B Bestaande woning 4,50 64,71 60,55 56,71 65,61

02_A Bestaande woning 1,50 67,00 62,77 59,09 67,93

02_B Bestaande woning 4,50 67,17 62,94 59,26 68,10

03_A Bestaande woning 1,50 62,27 58,05 54,33 63,19

03_B Bestaande woning 4,50 62,77 58,56 54,85 63,70

037_A Bestaande woning 1,50 68,43 64,35 60,33 69,30

037_B Bestaande woning 4,50 68,26 64,18 60,16 69,13

04_A Bestaande woning 1,50 59,71 55,62 51,61 60,58

04_B Bestaande woning 4,50 60,66 56,56 52,59 61,54

05_A Bestaande woning 1,50 64,18 60,10 56,08 65,05

05_B Bestaande woning 4,50 64,79 60,69 56,70 65,66

06_A Bestaande woning 1,50 70,10 65,96 62,08 71,00

06_B Bestaande woning 4,50 69,43 65,29 61,41 70,33

07_A Bestaande woning 1,50 64,73 60,60 56,69 65,62

07_B Bestaande woning 4,50 64,74 60,60 56,70 65,63

08_A Bestaande woning 1,50 59,02 54,87 51,01 59,92

08_B Bestaande woning 4,50 60,32 56,16 52,32 61,22

09_A Bestaande woning 1,50 60,77 56,62 52,75 61,66

09_B Bestaande woning 4,50 62,09 57,94 54,09 62,99

10_A Bestaande woning 1,50 58,43 54,29 50,39 59,32

10_B Bestaande woning 4,50 60,18 56,02 52,17 61,08

11_A Bestaande woning 1,50 56,18 52,06 48,13 57,07

11_B Bestaande woning 4,50 58,16 54,02 50,14 59,06

12_A Bestaande woning 1,50 65,51 61,36 57,50 66,41

12_B Bestaande woning 4,50 65,81 61,65 57,81 66,71

13_A Bestaande woning 1,50 63,08 58,96 55,02 63,96

13_B Bestaande woning 4,50 63,91 59,78 55,87 64,80

13_C Bestaande woning 7,50 63,85 59,72 55,81 64,74

14_A Bestaande woning 1,50 62,99 58,90 54,89 63,86

14_B Bestaande woning 4,50 63,82 59,72 55,74 64,70

15_A Bestaande woning 1,50 54,27 50,20 46,15 55,13

15_B Bestaande woning 4,50 55,99 51,89 47,91 56,87

16_A Bestaande woning 1,50 53,87 49,80 45,75 54,73

16_B Bestaande woning 4,50 55,54 51,44 47,46 56,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 11:56:39Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Bestaande woning 1,50 63,00 58,82 55,04 63,91

17_B Bestaande woning 4,50 63,94 59,75 56,00 64,86

18_A Bestaande woning 1,50 66,06 61,90 58,06 66,96

18_B Bestaande woning 4,50 66,41 62,24 58,42 67,31

19_A Bestaande woning 1,50 62,57 58,52 54,43 63,43

19_B Bestaande woning 4,50 63,54 59,48 55,42 64,41

20_A Bestaande woning 1,50 60,97 56,92 52,82 61,83

20_B Bestaande woning 4,50 62,09 58,03 53,96 62,95

20_C Bestaande woning 7,50 60,12 56,05 51,99 60,98

21_A Bestaande woning 1,50 54,30 50,19 46,23 55,18

21_B Bestaande woning 4,50 56,18 52,04 48,14 57,07

22_A Bestaande woning 1,50 53,18 49,07 45,11 54,06

22_B Bestaande woning 4,50 54,99 50,86 46,94 55,87

23_A Bestaande woning 1,50 60,07 55,94 52,05 60,97

23_B Bestaande woning 4,50 61,23 57,07 53,22 62,13

24_A Bestaande woning 1,50 62,66 58,61 54,51 63,52

24_B Bestaande woning 4,50 63,66 59,59 55,53 64,52

25_A Bestaande woning 1,50 63,46 59,41 55,32 64,32

25_B Bestaande woning 4,50 64,29 60,22 56,16 65,15

26_A Bestaande woning 1,50 61,23 57,19 53,08 62,09

26_B Bestaande woning 4,50 62,42 58,36 54,29 63,28

27_A Bestaande woning 1,50 63,38 59,32 55,25 64,24

27_B Bestaande woning 4,50 64,07 60,00 55,95 64,93

28_A Bestaande woning 1,50 66,22 62,14 58,10 67,08

28_B Bestaande woning 4,50 66,42 62,34 58,31 67,29

29_A Bestaande woning 1,50 66,19 62,12 58,08 67,06

29_B Bestaande woning 4,50 66,39 62,31 58,28 67,26

30_A Bestaande woning 1,50 66,26 62,19 58,14 67,12

30_B Bestaande woning 4,50 66,47 62,39 58,36 67,34

31_A Bestaande woning 1,50 66,27 62,20 58,15 67,13

31_B Bestaande woning 4,50 66,48 62,41 58,37 67,35

32_A Bestaande woning 1,50 66,39 62,32 58,27 67,25

32_B Bestaande woning 4,50 66,61 62,54 58,51 67,48

33_A Bestaande woning 1,50 66,37 62,30 58,25 67,23

33_B Bestaande woning 4,50 66,59 62,52 58,49 67,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 11:56:39Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 plan reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

34_A Bestaande woning 1,50 66,58 62,51 58,46 67,44

34_B Bestaande woning 4,50 66,77 62,69 58,66 67,64

35_A Bestaande woning 1,50 63,97 59,91 55,83 64,83

35_B Bestaande woning 4,50 64,54 60,48 56,42 65,41

35_C Bestaande woning 7,50 64,48 60,41 56,37 65,35

36_A Bestaande woning 1,50 67,14 63,07 59,03 68,01

36_B Bestaande woning 4,50 67,26 63,18 59,16 68,13

36_C Bestaande woning 7,50 66,88 62,80 58,77 67,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 11:56:39Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging autonoom inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 58,65 54,53 50,60 59,54

01_B Bestaande woning 4,50 59,35 55,22 51,31 60,24

02_A Bestaande woning 1,50 61,59 57,40 53,62 62,50

02_B Bestaande woning 4,50 61,76 57,57 53,79 62,67

03_A Bestaande woning 1,50 56,87 52,70 48,88 57,77

03_B Bestaande woning 4,50 57,38 53,20 49,40 58,29

037_A Bestaande woning 1,50 63,17 59,09 55,07 64,04

037_B Bestaande woning 4,50 63,00 58,92 54,90 63,87

04_A Bestaande woning 1,50 54,42 50,34 46,31 55,29

04_B Bestaande woning 4,50 55,37 51,28 47,28 56,24

05_A Bestaande woning 1,50 58,92 54,84 50,81 59,79

05_B Bestaande woning 4,50 59,52 55,42 51,42 60,39

06_A Bestaande woning 1,50 64,84 60,70 56,82 65,74

06_B Bestaande woning 4,50 64,17 60,03 56,15 65,07

07_A Bestaande woning 1,50 59,47 55,34 51,43 60,36

07_B Bestaande woning 4,50 59,48 55,34 51,44 60,37

08_A Bestaande woning 1,50 53,76 49,61 45,75 54,66

08_B Bestaande woning 4,50 55,06 50,90 47,06 55,96

09_A Bestaande woning 1,50 55,51 51,36 47,49 56,40

09_B Bestaande woning 4,50 56,83 52,68 48,83 57,73

10_A Bestaande woning 1,50 53,17 49,03 45,13 54,06

10_B Bestaande woning 4,50 54,92 50,76 46,91 55,82

11_A Bestaande woning 1,50 50,92 46,80 42,88 51,81

11_B Bestaande woning 4,50 52,91 48,76 44,88 53,80

12_A Bestaande woning 1,50 60,25 56,10 52,24 61,15

12_B Bestaande woning 4,50 60,55 56,39 52,56 61,46

13_A Bestaande woning 1,50 57,82 53,70 49,76 58,70

13_B Bestaande woning 4,50 58,65 54,52 50,61 59,54

13_C Bestaande woning 7,50 58,59 54,46 50,55 59,48

14_A Bestaande woning 1,50 57,70 53,62 49,59 58,57

14_B Bestaande woning 4,50 58,54 54,44 50,45 59,41

15_A Bestaande woning 1,50 48,97 44,91 40,83 49,83

15_B Bestaande woning 4,50 50,68 46,60 42,58 51,55

16_A Bestaande woning 1,50 48,56 44,50 40,43 49,42

16_B Bestaande woning 4,50 50,24 46,15 42,14 51,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 12:02:07Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging autonoom inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Bestaande woning 1,50 57,62 53,47 49,60 58,51

17_B Bestaande woning 4,50 58,56 54,39 50,56 59,46

18_A Bestaande woning 1,50 60,69 56,56 52,65 61,58

18_B Bestaande woning 4,50 61,04 56,91 53,01 61,93

19_A Bestaande woning 1,50 57,32 53,26 49,17 58,17

19_B Bestaande woning 4,50 58,29 54,22 50,16 59,15

20_A Bestaande woning 1,50 55,71 51,66 47,56 56,57

20_B Bestaande woning 4,50 56,84 52,77 48,71 57,70

20_C Bestaande woning 7,50 54,86 50,79 46,73 55,72

21_A Bestaande woning 1,50 49,05 44,93 40,98 49,93

21_B Bestaande woning 4,50 50,92 46,78 42,89 51,81

22_A Bestaande woning 1,50 47,92 43,81 39,85 48,80

22_B Bestaande woning 4,50 49,73 45,60 41,68 50,61

23_A Bestaande woning 1,50 54,82 50,68 46,79 55,71

23_B Bestaande woning 4,50 55,97 51,81 47,96 56,87

24_A Bestaande woning 1,50 57,40 53,35 49,25 58,26

24_B Bestaande woning 4,50 58,40 54,33 50,27 59,26

25_A Bestaande woning 1,50 58,20 54,15 50,06 59,06

25_B Bestaande woning 4,50 59,03 54,96 50,90 59,89

26_A Bestaande woning 1,50 55,98 51,93 47,82 56,83

26_B Bestaande woning 4,50 57,17 53,10 49,03 58,03

27_A Bestaande woning 1,50 58,12 54,06 49,99 58,98

27_B Bestaande woning 4,50 58,81 54,74 50,69 59,67

28_A Bestaande woning 1,50 60,96 56,88 52,84 61,82

28_B Bestaande woning 4,50 61,16 57,08 53,05 62,03

29_A Bestaande woning 1,50 60,93 56,86 52,82 61,80

29_B Bestaande woning 4,50 61,13 57,05 53,02 62,00

30_A Bestaande woning 1,50 61,01 56,93 52,89 61,87

30_B Bestaande woning 4,50 61,21 57,13 53,10 62,08

31_A Bestaande woning 1,50 61,01 56,94 52,89 61,87

31_B Bestaande woning 4,50 61,23 57,15 53,12 62,10

32_A Bestaande woning 1,50 61,13 57,06 53,01 61,99

32_B Bestaande woning 4,50 61,36 57,28 53,25 62,23

33_A Bestaande woning 1,50 61,11 57,04 52,99 61,97

33_B Bestaande woning 4,50 61,34 57,26 53,23 62,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 12:02:07Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging autonoom inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

34_A Bestaande woning 1,50 61,32 57,25 53,20 62,18

34_B Bestaande woning 4,50 61,51 57,43 53,40 62,38

35_A Bestaande woning 1,50 58,71 54,65 50,57 59,57

35_B Bestaande woning 4,50 59,28 55,22 51,16 60,15

35_C Bestaande woning 7,50 59,22 55,15 51,11 60,09

36_A Bestaande woning 1,50 61,89 57,81 53,77 62,75

36_B Bestaande woning 4,50 62,00 57,92 53,90 62,87

36_C Bestaande woning 7,50 61,62 57,54 53,51 62,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 12:02:07Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging autonoom exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bestaande woning 1,50 63,65 59,53 55,60 64,54

01_B Bestaande woning 4,50 64,35 60,22 56,31 65,24

02_A Bestaande woning 1,50 66,59 62,40 58,62 67,50

02_B Bestaande woning 4,50 66,76 62,57 58,79 67,67

03_A Bestaande woning 1,50 61,87 57,70 53,88 62,77

03_B Bestaande woning 4,50 62,38 58,20 54,40 63,29

037_A Bestaande woning 1,50 68,17 64,09 60,07 69,04

037_B Bestaande woning 4,50 68,00 63,92 59,90 68,87

04_A Bestaande woning 1,50 59,42 55,34 51,31 60,29

04_B Bestaande woning 4,50 60,37 56,28 52,28 61,24

05_A Bestaande woning 1,50 63,92 59,84 55,81 64,79

05_B Bestaande woning 4,50 64,52 60,42 56,42 65,39

06_A Bestaande woning 1,50 69,84 65,70 61,82 70,74

06_B Bestaande woning 4,50 69,17 65,03 61,15 70,07

07_A Bestaande woning 1,50 64,47 60,34 56,43 65,36

07_B Bestaande woning 4,50 64,48 60,34 56,44 65,37

08_A Bestaande woning 1,50 58,76 54,61 50,75 59,66

08_B Bestaande woning 4,50 60,06 55,90 52,06 60,96

09_A Bestaande woning 1,50 60,51 56,36 52,49 61,40

09_B Bestaande woning 4,50 61,83 57,68 53,83 62,73

10_A Bestaande woning 1,50 58,17 54,03 50,13 59,06

10_B Bestaande woning 4,50 59,92 55,76 51,91 60,82

11_A Bestaande woning 1,50 55,92 51,80 47,88 56,81

11_B Bestaande woning 4,50 57,91 53,76 49,88 58,80

12_A Bestaande woning 1,50 65,25 61,10 57,24 66,15

12_B Bestaande woning 4,50 65,55 61,39 57,56 66,46

13_A Bestaande woning 1,50 62,82 58,70 54,76 63,70

13_B Bestaande woning 4,50 63,65 59,52 55,61 64,54

13_C Bestaande woning 7,50 63,59 59,46 55,55 64,48

14_A Bestaande woning 1,50 62,70 58,62 54,59 63,57

14_B Bestaande woning 4,50 63,54 59,44 55,45 64,41

15_A Bestaande woning 1,50 53,97 49,91 45,83 54,83

15_B Bestaande woning 4,50 55,68 51,60 47,58 56,55

16_A Bestaande woning 1,50 53,56 49,50 45,43 54,42

16_B Bestaande woning 4,50 55,24 51,15 47,14 56,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 12:02:40Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging autonoom exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Bestaande woning 1,50 62,62 58,47 54,60 63,51

17_B Bestaande woning 4,50 63,56 59,39 55,56 64,46

18_A Bestaande woning 1,50 65,69 61,56 57,65 66,58

18_B Bestaande woning 4,50 66,04 61,91 58,01 66,93

19_A Bestaande woning 1,50 62,32 58,26 54,17 63,17

19_B Bestaande woning 4,50 63,29 59,22 55,16 64,15

20_A Bestaande woning 1,50 60,71 56,66 52,56 61,57

20_B Bestaande woning 4,50 61,84 57,77 53,71 62,70

20_C Bestaande woning 7,50 59,86 55,79 51,73 60,72

21_A Bestaande woning 1,50 54,05 49,93 45,98 54,93

21_B Bestaande woning 4,50 55,92 51,78 47,89 56,81

22_A Bestaande woning 1,50 52,92 48,81 44,85 53,80

22_B Bestaande woning 4,50 54,73 50,60 46,68 55,61

23_A Bestaande woning 1,50 59,82 55,68 51,79 60,71

23_B Bestaande woning 4,50 60,97 56,81 52,96 61,87

24_A Bestaande woning 1,50 62,40 58,35 54,25 63,26

24_B Bestaande woning 4,50 63,40 59,33 55,27 64,26

25_A Bestaande woning 1,50 63,20 59,15 55,06 64,06

25_B Bestaande woning 4,50 64,03 59,96 55,90 64,89

26_A Bestaande woning 1,50 60,98 56,93 52,82 61,83

26_B Bestaande woning 4,50 62,17 58,10 54,03 63,03

27_A Bestaande woning 1,50 63,12 59,06 54,99 63,98

27_B Bestaande woning 4,50 63,81 59,74 55,69 64,67

28_A Bestaande woning 1,50 65,96 61,88 57,84 66,82

28_B Bestaande woning 4,50 66,16 62,08 58,05 67,03

29_A Bestaande woning 1,50 65,93 61,86 57,82 66,80

29_B Bestaande woning 4,50 66,13 62,05 58,02 67,00

30_A Bestaande woning 1,50 66,01 61,93 57,89 66,87

30_B Bestaande woning 4,50 66,21 62,13 58,10 67,08

31_A Bestaande woning 1,50 66,01 61,94 57,89 66,87

31_B Bestaande woning 4,50 66,23 62,15 58,12 67,10

32_A Bestaande woning 1,50 66,13 62,06 58,01 66,99

32_B Bestaande woning 4,50 66,36 62,28 58,25 67,23

33_A Bestaande woning 1,50 66,11 62,04 57,99 66,97

33_B Bestaande woning 4,50 66,34 62,26 58,23 67,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 12:02:40Geomilieu V3.11



LievenseCSO Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 5Situatie na wijziging autonoom exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie fase 3 autonoom reconstructie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

34_A Bestaande woning 1,50 66,32 62,25 58,20 67,18

34_B Bestaande woning 4,50 66,51 62,43 58,40 67,38

35_A Bestaande woning 1,50 63,71 59,65 55,57 64,57

35_B Bestaande woning 4,50 64,28 60,22 56,16 65,15

35_C Bestaande woning 7,50 64,22 60,15 56,11 65,09

36_A Bestaande woning 1,50 66,89 62,81 58,77 67,75

36_B Bestaande woning 4,50 67,00 62,92 58,90 67,87

36_C Bestaande woning 7,50 66,62 62,54 58,51 67,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-3-2016 12:02:40Geomilieu V3.11
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Bijlage 6  Contouren op het plangebied fase 1 en 2 
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 Figuur 1 Contouren Ontsluitingsweg 1,5 m hoogte 

Figuur 2 Contouren Ontsluitingsweg 4,5 m hoogte 
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Figuur 3 Contouren Ontsluitingsweg 7,5 m hoogte 

Figuur 4 Contouren Parallelweg 1.5, 4.5 en 7.5 m hoogte 
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Figuur 5 Contouren Stationsweg Oost 1,5 m hoogte 

Figuur 6 Contouren Stationsweg Oost 4,5 m hoogte 
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Figuur 7 Contouren Stationsweg Oost 7,5 m hoogte 

Figuur 8 Contouren Randweg 1.5, 4.5 en 7.5 m hoogte 
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Figuur 9 Contouren Zegheweg 1,5 m hoogte 

Figuur 10 Contouren Zegheweg 4,5 m hoogte 
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Figuur 11 Contouren Zegheweg 7,5 m hoogte 

Figuur 12 Cumulatieve contouren 1,5 m hoogte 
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Figuur 13 Cumulatieve contouren 4,5 m hoogte 

Figuur 14 Cumulatieve contouren 7,5 m hoogte 
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Bijlage 7  Contouren op het plangebied fase 1, 2 en 3 
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Figuur 15 Contouren Parallelweg 1.5, 4.5 en 7.5 m hoogte 
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Figuur 16 Contouren Stationsweg Oost 1,5 m hoogte 
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Figuur 17 Contouren Stationsweg Oost 4,5 m hoogte 
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Figuur 18 Contouren Stationsweg Oost 7,5 m hoogte 
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Figuur 19 Contouren Zegheweg 1,5 m hoogte 
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Figuur 20 Contouren Zegheweg 4,5 m hoogte 
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Figuur 21 Contouren Zegheweg 7,5 m hoogte 
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Figuur 22 Cumulatieve contouren 1,5 m hoogte 
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Figuur 23 Cumulatieve contouren 4,5 m hoogte 
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Figuur 24 Cumulatieve contouren 7,5 m hoogte 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Woudenberg is voornemens het gebied Hoevelaar te ontwikkelen en hier 

woningen te realiseren. De gemeente heeft hiervoor een Masterplan opgesteld 

(Masterplan Hoevelaar Woudenberg, Atelier Dutch, december 2014) Ter voorbereiding op 

deze ontwikkeling vraagt de gemeente om inzicht in de verschillende milieu- en 

omgevingsaspecten die van belang zijn voor het op te stellen bestemmingsplan.  
 

Het doel van de quickscan is het bieden van inzicht in de effecten van de bodemkwaliteit 

ten behoeve van het opstellen van een bestemmingsplan.  

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied Hoevelaar ligt ten oosten van Woudenberg en wordt omsloten door de 

provinciale weg N224, de Zegheweg en de voormalige spoordijk.  

 

 Figuur 1. Plangebied Hoevelaar fase 1 (rode contour) 

 

Fase 1 heeft een oppervlakte van circa 9 ha. Fase 1 betreft de bouw van circa 220 

woningen. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht en is onze werkwijze vermeld evenals 

de uitgangspunten die we daarbij hanteren. 

Hoofdstuk 3 bevat de resultaten en in hoofdstuk 4 staan de conclusies en worden de 

consequenties en aandachtspunten voor de herontwikkeling benoemd. 
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2 Werkwijze 

2.1 Wettelijk kader 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit is een milieuaspect waar in het bestemmingsplan 

rekening mee wordt gehouden. De bodemkwaliteit kan immers van invloed zijn op de 

technische en financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan. Indien de bodemkwaliteit 

risico's met zich mee brengt of er sprake is van een spoedeisend geval van 

bodemverontreiniging dienen de risico’s te zijn beheerd of weggenomen door sanering 

voordat met herontwikkeling kan worden gestart. 

 

In de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting 

opgenomen om de bodemkwaliteit te beschouwen in relatie tot de geplande functies.  

 

De handreiking voor gemeenten: bodemtoets bij bestemmingsplan en bouwvergunning 

(RWS leefomgeving, 2013) beschrijft de stappen die worden doorlopen om vast te stellen of 

sprake is van een geschikte bodemkwaliteit in relatie tot de nieuwe bestemming: 

• stap 0: inventariseer de bodemambities 

• stap 1: wat is de huidige en toekomstige bestemming? 

• stap 2: wat is de huidige bodemkwaliteit? 

• stap 3: voldoet de huidige kwaliteit aan de toekomstige bestemming? 

• stap 4: is het bestemmingsplan financieel haalbaar? 

 

Stap 0 is optioneel en dient om ambities ten aanzien van ondergronds ruimtegebruik (zoals 

waterberging, warmte-koude opslag) een plaats in het planproces te geven. Vooralsnog 

gaan we er vanuit dat deze stap niet noodzakelijk is. Dat betekent dat in dit 

bestemmingsplan het aspect bodem alleen in gaat op de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 

2.2 Werkwijze 

Voor stappen 1 t/m 3 wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie. Daarnaast 

wordt gebruik gemaakt van de informatie die op basis van de veldinspectie flora&fauna is 

verkregen. 

 

Het te ontwikkelen gebied is reeds onderzocht. De onderzoeksresultaten worden uitgebreid 

met een doorkijk naar de haalbaarheid van het bestemmingsplan. Aandachtspunten daarbij 

zijn de toekomstige functie van het gebied (woningen), de mogelijkheden voor grondverzet 

en eventuele saneringsnoodzaak.  

 

De mogelijke aanwezigheid van asbest en gedempte sloten wordt expliciet beoordeeld. 
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3 Resultaten 

3.1 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart 

De gemeente Woudenberg beschikt niet over een bodemkwaliteitskaart.  

Wel beschikt de gemeente over een bodemfunctieklassenkaart (2011). Het plangebied is 

hierbij niet ingedeeld in een bodemfunctieklasse. 

 

Figuur 2. Uitsnede bodemfunctieklassenkaart (bron: gemeente Woudenberg) 

3.2 Bodemloket 

Op www.bodemloket.nl is bodeminformatie zichtbaar die door de bevoegde gezagen aan 

het bodemloket is aangeleverd. Het betreft voor Woudenberg informatie die bij de RUD 

Utrecht bekend is. Onderstaande figuur geeft de ligging van de onderzoeken (gearceerde 

vlakken) en verdachte bronnen (blauwe punten) weer. De informatie is ook opgenomen in 

bijlage 2. 
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Figuur 3. Informatie bodemloket (www.bodemloket.n) 

 

3.3 Uitgevoerde onderzoeken 

Het gebied Hoevelaar fase 1 is in 2010 in zijn geheel onderzocht (verkennend 

bodemonderzoek Percelen 164, 394, 395, 397 en 864 Stationsweg Oost (nabij nr. 199) / 

Zegheweg Woudenberg, kenmerk 1019601A, PJ milieu BV, 10 juni 2010). Het onderzoek is 

uitgevoerd conform de NEN 5740 waarbij verschillende verdachte deellocaties zijn 

onderzocht. Er is geconcludeerd dat er geen reden is om één of meer gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging te verwachten. Wel is in het grondwater een matig verhoogde 

concentratie Nikkel gemeten. De bron hiervoor is onbekend. 

 

Ter plaatse van de woning aan de Stationsweg Oost 199A is eveneens bodemonderzoek 

uitgevoerd (Verkennend bodemonderzoek Stationsweg Oost 199A Woudenberg, kenmerk 

1019501A, PJ Milieu BV, 8 juni 2010). Dit onderzoek is eveneens uitgevoerd conform de 

NEN5740 en ook hier is geconcludeerd dat geen aanleiding is om een geval van ernstige 

bodemverontreiniging te vermoeden. 

 

Beide onderzoeken zijn niet opgenomen op het bodemloket. De relevante informatie uit de 

onderzoeken is opgenomen in bijlage 3. 
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3.4 Locatiebezoek 

Onderstaande informatie is afkomstig van de locatie-inspectie (d.d. 20 januari 2016) voor 

het flora- en fauna onderzoek. 

 

Tijdens het locatiebezoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor bodemverontreiniging 

(verkleuringen, ophogingen etc.). Het gebied bestaat grotendeels uit weilanden 

doorsneden door watergangen en bossages.  

 

Het terreindeel Spoorlaan 9 bestaat uit een erf met diverse opstallen die een agrarische 

functie hadden, maar vaak al jaren leeg staan. Diverse opstallen zijn dan ook in vervallen 

staat. Ten tijde van inspecties waren een tweetal woningen nog bewoond (anti-kraak en 

huur), zodat geen inpandige inspectie heeft kunnen plaatsvinden. Naast de twee woningen 

bestaan de opstallen uit diverse schuren, twee grote stallen, een (mest)silo, een kleinere 

varkensstal en loodsen voor opslag (soms nog in gebruik voor opslag). Het erf is grotendeels 

verhard, maar ook sterk verruigd, waardoor diverse plantensoorten zoals braam en 

brandnetel langzamerhand terrein winnen op het erf. 

3.5 Asbest 

Tijdens uitvoering van de bodemonderzoeken is in de bodem geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Er is geen maaiveldinspectie (conform de NEN 5707) uitgevoerd. 

Mogelijk zijn op de locatie opstallen aanwezig met asbesthoudende toepassingen (zoals 

asbesthoudende daken). Tijdens het locatiebezoek dat ten behoeve van de 

bodemonderzoeken is uitgevoerd is destijds geen asbestverdacht materiaal op het 

maaiveld aangetroffen. 

 

Tijdens de locatie-inspectie ten behoeve van het flora en fauna onderzoek (d.d. 20 januari 

2016) is geconstateerd dat veel opstallen asbestverdacht materiaal bevatten. Ook is 

verdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen ter plaatse van Spoorlaan 9. 

3.6 Slootdempingen 

In de uitgevoerde bodemonderzoeken is aandacht besteed aan de aanwezigheid van 

slootdempingen (deellocatie C en D, onderzoek met kenmerk 1019601A).  

De boorprofielen laten geen afwijkende bodemopbouw zien en in de ondergrond (het 

mogelijke dempingsmateriaal) zijn alle gemeten gehalten lager dan de 

Achtergrondwaarden. Geconcludeerd wordt dat sloten zijn gedempt met gebiedseigen 

(schone) grond. 

 

3.7 Watergangen 

Bestaande watergangen zijn, voor zover bekend, niet onderzocht.  
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4 Evaluatie en conclusies 

4.1 Evaluatie 

Het ontwikkelingsgebied is in zijn geheel onderzocht waarbij zowel de verdachte 

deellocaties als de algemene bodemkwaliteit in beeld is gebracht. De onderzoeken zijn 

uitgevoerd volgens actuele NEN-normen en protocollen (BRL SIKB 2000, AS 3000)en geven 

dus een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit. Het is niet aannemelijk dat de 

bodemkwaliteit na uitvoering van deze onderzoeken (in 2010) significant is verslechterd. 

 

Uit de bodemonderzoeken blijkt dat op de locatie geen gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging worden verwacht. Er is derhalve geen saneringsplicht. 

 

In de bovengrond komen enkele licht verhoogde gehalten voor (koper, lood, zink, minerale 

olie en PAK). In de ondergrond zijn alle gemeten gehalten lager dan de 

achtergrondwaarden. 

 

Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, zink, barium en nikkel. Plaatselijk is een 

matig verhoogd gehalte nikkel gemeten. In de rapportage van de bodemonderzoeken is 

geen verklaring voor deze verhoogde concentratie gegeven. Verhoogde concentraties 

zware metalen in grondwater (nikkel en ook arseen) zijn bekend veel gebieden in 

Nederland en zijn veelvuldig onderzocht. In het algemeen wordt de bron gezocht in 

vermesting in tuinbouwgebieden en een verstoring van het bodemevenwicht. Dergelijke 

verhoogde concentraties zijn vaak slecht reproduceerbaar en leiden meestal niet tot de 

conclusie dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Formeel is een 

overschrijding van de tussenwaarde echter wel aanleiding tot het uitvoeren van een 

vervolgonderzoek. 

 

Uit de veldbezoeken blijkt dat veel opstallen asbestverdacht materiaal bevatten. Ook is 

verdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen. Delen van de locatie (bebouwde 

percelen) zijn daarom verdacht voor de aanwezigheid van asbest. 

 

De beschikbare bodeminformatie biedt onvoldoende informatie over asbest. Daarnaast is 

de kwaliteit van de waterbodem onbekend. 

 

4.2 Conclusies 

Op basis van de beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat de uitgevoerde 

onderzoeken onvoldoende basis bieden voor het op te stellen bestemmingsplan.  

 

Het plangebied is, met uitzondering van asbest, volledig en voldoende onderzocht om te 

concluderen dat het gebied geschikt is voor de beoogde bestemming. Bij realisatie van de 

woningen is het niet aannemelijk dat verontreinigingen aanwezig zijn die gesaneerd 

moeten worden. 
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Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest wordt sterk aanbevolen. De aanwezigheid van 

asbest kan namelijk leiden tot een saneringsnoodzaak en het nemen van extra 

veiligheidsmaatregelen bij de herontwikkeling zelf.  

 

Wanneer geen asbest aanwezig is, is binnen het plangebied hergebruik van grond mogelijk 

conform het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit (toetsen aan kwaliteit en 

functie, danwel direct hergebruik). Daarbij is van belang dat de bodemfunctieklasse op dit 

moment alleen toepassing van schone grond (voldoet aan AW2000) toestaat.  

 

Bij de herontwikkeling zullen bestaande watergangen worden gedempt (of verlegd). 

Gangbaar is dat het aanwezige slib wordt verwijderd. Na demping gaat de waterbodem 

formeel over naar landbodem. Het is daarom aan te bevelen om de kwaliteit van het slib én 

van de onderliggende vaste bodem in beeld te brengen.  

 

Voor de bouw van de woningen worden mogelijk, in het kader van de 

omgevingsvergunningen, bodemonderzoeken vereist. De gemeentelijke bouwverordening 

biedt echter op dit moment mogelijkheden om bij reeds onderzochte locaties, waarbij geen 

risico’s aanwezig zijn, van een actualisatie-onderzoek af te zien. Nader onderzoek naar de 

verhoogde concentratie nikkel in het grondwater wordt niet zinvol geacht. Een plaatselijk 

verhoogde concentratie vormt geen risico’s voor de toekomstige woningen. 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Ligging plangebied 
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Legenda

Gebouwen in plangebieden

Locatie
Hoevelaar fase 1

Opdrachtgever

Project

´1:2000Schaal (A3)

Gemeente Woudenberg

15M1255: Milieu onderzoeken Woudenberg Hoevelaar fase 1 

Plangebied Hoevelaar fase 1

Kaartnr. Versie Auteur Akkoord
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Datum
v0a
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Bijlage 2 Bodemloketrapport 

  



Bodemloket rapport
geprint op Jan 6, 2016 4:07 PM

Rapport UT035100090

Locatie
ID
Locatiecode BIS UT035100090
Locatie Statonsweg Oost (calamiteit)
Adres Stationsweg Oost Woudenberg
Gegevensbeheerder Provincie Utrecht
Bevoegd gezag Provincie Utrecht
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg voldoende gesaneerd
Saneringsinformatie
Type sanering Volledig (locatie)
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie Grondvitaal 1421087/EV 2014-08-05

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Vaststellen rapportage OO

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
RUD Utrecht
Team Bodem en Water
bodemloket@rudutrecht.nl

mailto:bodemloket@rudutrecht.nl
mailto:bodemloket@rudutrecht.nl




Legenda
Locatie

Beleid

Zones

 

 

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden



Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.
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Bijlage 3 Relevante informatie uitgevoerde bodemonderzoeken 
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Bijlage 8    Verkennend bodemonderzoek 
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige dan wel het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 

- Regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2). 
- Huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3). 
- Historische informatie (paragraaf 2.4). 

 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 25 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 32 (Utrecht) geraadpleegd. Deze is uitgegeven door 
het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG). De regionale geohydrologische 
opbouw is schematisch weergegeven in tabel 1. 
 
TABEL 1: Regionale geohydrologische opbouw 

Pakket Ligging (m t.o.v. NAP) Lithologie 

Formatie van Boxtel circa 0 – 12 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Eem formatie circa 12 – 18 kleiige eenheid, overwegend bestaande uit klei, zandige 
klei en/of kleiig zand 

Eem formatie circa 18 – 22 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Formatie van Drenthe circa 22 – 31 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Formatie van Drenthe circa 31 – 33 
 

kleiige eenheid, overwegend bestaande uit klei, zandige 
klei en/of kleiig zand 

Formatie van Sterksel circa 33 – 44 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 
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2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de situatietekening van bijlage 
1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 2. 
 
TABEL 2: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Stationsweg Oost 195 

Postcode en plaats 3931 EP Woudenberg 

Gemeente Woudenberg 

Provincie Utrecht 

Kadastrale gegevens sectie G, nummers: 661, 698, 708, 711, 1186  

Rijksdriehoekcoördinaten X: 158.542 Y: 454.634 

Oppervlakte in m2 circa 11.000 m² 

Huidige gebruik weiland 

Maaiveldtype weiland 

 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 21 april 2017 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. De locatie betreft het plangebied 
Hoevelaar Fase 1 en wordt omsloten door de Stationsweg Oost, de Zegheweg en de 
Spoorlaan. In het plangebied wordt onderscheidt gemaakt tussen deelgebied I en II. Het 
milieukundig bodemonderzoek valt onder deelgebied II en bestaat uit circa 11.000 m² onverhard 
weiland. In de toekomst is men voornemens om de locatie te herontwikkelen. 
 
Overige aspecten ten aanzien van de onderzoekslocatie staan hieronder beknopt omschreven:  
 

- Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. 

- Op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 
ophogingen in het maaiveld waargenomen. 

- Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen huidige (bodem)bedreigende 
activiteiten waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen 
veroorzaken. 

 
Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 21 maart 2017 is de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) geraadpleegd inzake het 
historische gebruik van de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid 
is de verkregen historische informatie opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. Uit 
het historisch onderzoek blijkt het volgende: 
 

- De onderzoekslocatie kent een huidig gebruik als weiland. 
- Voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein. 
- De locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het 

voorkomen van asbest. 
- De naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van weiland, 

bedrijfsruimte en wonen met tuin. 
- Naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
- Op de locatie is mogelijk een slootdemping aanwezig, de exacte ligging en kwaliteit van 

de mogelijke demping is onbekend.  
 
Luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied zijn een drietal luchtfoto’s bestudeerd. De foto's zijn gemaakt in 1957, 1971 en 
1989. Op de foto’s zijn geen bijzonderheden waargenomen die mogelijk een 
(bodem)verontreiniging hebben kunnen veroorzaken.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de 
volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 
 
Verkennend bodemonderzoek  
Ter plaatse van de Zegheweg 8 te Woudenberg is in het verleden een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV, d.d. 10 juni 2008 
(rapport kenmerk M08.0112). Het onderzoek is uitgevoerd in verband met aanvraag van een 
bouwvergunning en heeft betrekking op het aangrenzende perceel (noordzijde) van de huidige 
onderzoekslocatie.  
 
Uit betreffend onderzoek kan geconcludeerd worden dat de bovengrond licht is verontreinigd 
met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met zink en chroom.  
 
Verkennend bodemonderzoek 
Ter plaatse van de Stationsweg Oost 199 te Woudenberg is in het verleden een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door PJ Milieu BV, d.d. 10 juni 2010 (rapport kenmerk 1019601A). 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie van het terrein en 
heeft betrekking op de omliggende percelen van de huidige onderzoekslocatie. 
  
Uit betreffend onderzoek kan geconcludeerd worden dat de bovengrond plaatselijk licht 
verontreinigd is met barium, koper, nikkel en zink. Het grondwater is licht tot matig verontreinigd 
met nikkel, en licht verontreinigd met barium en koper.  
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken van 
een mogelijke bodemverontreiniging. Echter op basis van bekende gegevens kunnen er licht 
verhoogde achtergrondgehaltes in de grond verwacht worden, en kunnen er licht tot matig 
verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater verwacht worden.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid hebben de aangetroffen lichte verontreinigingen op de naburige 
percelen van de onderzoekslocatie, de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige 
onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
Op basis van de voor ons bekende historische informatie is ervoor gekozen om de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte ‘niet lijnvormige’ locatie te hanteren. De verwachtte 
lichte verontreinigingen geven geen aanleiding voor het wijzigen van de onderzoeksstrategie. 
De verwachte verontreinigde parameters zijn opgenomen in het standaard NEN pakket. In tabel 
3 is de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 
TABEL 3: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie Oppervlakte  

algemene 
bodemkwaliteit 

- - onverdacht NEN 5740 : ONV circa 11.000 m² 

 
In verband met een aangetroffen matige verhoging met PAK in een mengmonster van de 
bovengrond, is een uitsplitsing uitgevoerd, waarbij de monsters uit het mengmonster separaat 
zijn onderzocht op PAK. 
 
Naar aanleiding van het aantreffen van een matig tot sterke verhoging met nikkel in het 
grondwater heeft een herbemonstering plaatsgevonden, waarbij de watermonsters separaat zijn 
onderzocht op nikkel.  
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 21 april 2017 uitgevoerd. Op 1 mei 2017 heeft bemonstering 
van het grondwater plaatsgevonden. Op 14 juli 2017 heeft de herbemonstering van het 
grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 4. De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening 
van bijlage 1. 
 
TABEL 4: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 2,5 met peilbuis 
8 x 2,0 

13 x 0,5 

03 
01, 04, 06, 13, 14, 15, 24, 25 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 
protocol 2001 en 2002. Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
 



 

Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg: 1612J982/JHA/rap1    9/16 

3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 2,5 m-mv 
uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie 
aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 5 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven waaraan 
mogelijk een bodemverontreiniging gerelateerd kan worden.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen of olie gerelateerde producten waargenomen. 
 
TABEL 5: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

03 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

04 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

25 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

202 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

203 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

204 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

205 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

206 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

207 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

 
Grondwatermetingen 
In tabel 6 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 
TABEL 6: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

Metingen 

pH EC [S/cm] Troebelheid (NTU) Belucht 

03 1,50 – 2,50 1,60 8,2 520 13 nee 

03 
(herbemonstering) 1,50 – 2,50 1,20 6,92 330 28 nee 

25 1,30 – 2,30 1,80 8,67 450 14 nee 

25 
(herbemonstering) 1,30 – 2,30 1,45 6,58 360 92 nee 

 
 
De gemiddelde grondwaterstand bedraagt circa 1,51 m-mv. Het elektrisch geleidingsvermogen 
van het grondwater vertoond geen afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie.  
 
De gemeten zuurgraad (pH) en de mate van troebelheid (NTU) zijn enigszins verhoogd ten 
opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, een verklaring hiervoor is op basis van de voor de 
locatie bekende gegevens vooralsnog niet te geven. 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is zowel rekening gehouden met de zintuiglijk 
waargenomen afwijkingen als het verkrijgen van een ruimtedekkend en representatief beeld van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
In verband met het aantreffen van een matig verhoogde waarde met PAK in een mengmonster 
van de bovengrond, is een uitsplitsing uitgevoerd, waarbij de monsters uit het mengmonster 
separaat zijn onderzocht op PAK. 
 
Naar aanleiding van het aantreffen van een matig tot sterke verhoging met nikkel in het 
grondwater heeft een herbemonstering plaatsgevonden, waarbij de watermonsters separaat zijn 
onderzocht op nikkel.  
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 
minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 
minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 
de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 
%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2% aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 
het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 
bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- Het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens. 
* Het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd. 
** Het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd. 
*** Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
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In tabel 7 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (GSSD) 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK  PCB Olie 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

MM01 3,3 3,3 - - - - - - - - - - - 

MM02 3,6 2,6 - - - - - - - - 36** - 639* 

MM03 3,6 2,5 - - 66* - - - - 169* - - - 

MM04 0,2 2,6 - - - - - - - - - - - 

MM05 4,4 5,4 - - - - - - - - - - - 

UITSPLITSING 

B04 3,4 2,6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - -/- -/- 

B25 3,3 2,6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - -/- -/- 

B206 3,6 2,6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - -/- -/- 

B207 3,3 2,6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - -/- -/- 
-/- niet geanalyseerd 
- geen overschrijding 
* overschrijding achtergrondwaarde 
** overschrijding tussenwaarde 
*** overschrijding interventiewaarde 
MM01: 03 (0-50) + 202 (0-50) + 203 (0-50) + 204 (0-50) + 205 (0-50): matig fijn zand, sporen baksteen 
MM02: 04 (0-50) + 25 (0-50) + 206 (0-50) + 207 (0-50): matig fijn zand, sporen baksteen 
MM03: 01 (0-50) + 13 (0-50) + 24 (0-50) + 208 (0-50) + 209 (0-50) + 211 (0-50) + 213 (0-50): matig fijn zand 
MM04: 01 (100-150) + 03 (150-200) + 04 (100-150) + 06 (150-200): matig fijn zand 
MM05: 13 (50-100) + 14 (100-150) + 15 (150-200) + 24 (50-100) + 25 (100-150): matig fijn zand 
 
 
In tabel 8 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven.  
 
TABEL 8: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (GSSD) 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn VOCl  Olie BTEXNS 

03 61* - - 19* - - - 55** - - - - 

03 
(herbemonstering) 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 45* -/- -/- -/- -/- 

25 93* - 22* 33* - - - 1,92*** - - - - 

25 
(herbemonstering) 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 18* -/- -/- -/- -/- 

-/- niet geanalyseerd 
- geen overschrijding 
* overschrijding streefwaarde 
** overschrijding tussenwaarde 
*** overschrijding interventiewaarde 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Grond 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand. In de grond 
zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (sporen baksteen) 
waargenomen. 
 
In de bovengrond (MM02) overschrijdt het gehalte PAK de desbetreffende tussenwaarde en 
overschrijdt het gehalte minerale olie de desbetreffende achtergrondwaarde.  
 
In de overige monsters van de bovengrond overschrijden plaatselijk de gehalten koper en zink 
de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
In de ondergrond zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager dan de 
desbetreffende achtergrondwaarden.  
 
Uitsplitsing 
Naar aanleiding van de aangetroffen matig verhoogde waarde met PAK in MM02, is 
desbetreffend mengmonster uitgesplitst en vervolgens zijn de deelmonsters separaat 
geanalyseerd op de verhoogd aangetroffen parameter PAK. 
 
De matig verhoogde waarde met PAK in MM02 wordt na de uitsplitsing niet teruggevonden in 
de separaat geanalyseerde deelmonsters van boringen 04 25, 206 en 207. In betreffende 
monsters is het gehalte PAK lager dan de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op circa 1,70 m-mv. Het elektrisch 
geleidingsvermogen van het grondwater vertoond geen afwijkende waarden ten opzichte van 
een natuurlijke situatie.  
 
De gemeten zuurgraad (pH) en de mate van troebelheid (NTU) zijn enigszins verhoogd ten 
opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, een verklaring hiervoor is op basis van de voor de 
locatie bekende gegevens vooralsnog niet te geven. 
 
In het grondwater uit peilbuis 03 overschrijdt de concentratie nikkel de desbetreffende 
tussenwaarde, en overschrijden de concentraties barium en koper de desbetreffende 
streefwaarden.  
 
In het grondwater uit peilbuis 25 overschrijdt de concentratie nikkel de desbetreffende 
interventiewaarde, en overschrijden de concentraties barium, kobalt en koper de desbetreffende 
streefwaarden. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende streefwaarden.  
 
Herbemonstering 
Naar aanleiding van het aantreffen van een matig tot sterke verhoging met nikkel in het 
grondwater heeft een herbemonstering plaatsgevonden, waarbij de watermonsters separaat zijn 
onderzocht op nikkel.  
 
De matig tot sterk verhoogde waarden met nikkel worden na de herbemonstering 
teruggevonden als achtergrondwaarde overschrijding in peilbuizen 03 en 25.   
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Bespreking/discussie 
De matig tot sterk verhoogde waarden met PAK in de grond en nikkel in het grondwater worden 
na de uitsplitsing en herbemonstering niet teruggevonden in de separaat geanalyseerde 
monsters.  
 
De analyseresultaten van de uitsplitsing en herbemonstering van de monsters worden als 
meest geschikt en representatief voor het onderzoek geacht.  
 
De licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond en het grondwater geven geen 
aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige dan wel het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
- In de bovengrond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 

(sporen baksteen) waargenomen. 
- Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. 
- De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met koper, zink en minerale olie. 
- De ondergrond is niet verontreinigd met alle onderzochte parameters. 
- Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium, nikkel, kobalt en koper.  
 
Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Woudenberg, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten 
en bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen).  
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
 
IDDS Milieu B.V. 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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Boring: 01
Datum: 21-04-2017
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gras0

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

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor
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Boring: 03
Datum: 21-04-2017
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gras0

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

-50

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

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten hout, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Boring: 04
Datum: 21-04-2017
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

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

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten hout, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 06
Datum: 21-04-2017
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor
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Boring: 13
Datum: 21-04-2017
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gras0

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

-50

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

-200

Boring: 14
Datum: 21-04-2017
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gras0

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

-50

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

-100

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

-200
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Boring: 15
Datum: 21-04-2017

0
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100

150

200

1
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4

gras0

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

-50

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

-100

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

-200

Boring: 24
Datum: 21-04-2017
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gras0

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

-50

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

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten hout, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 25
Datum: 21-04-2017
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200
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5

gras0

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

-50

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

-230

Boring: 201
Datum: 21-04-2017

0

50

1

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-5

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

-55

Boring: 202
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 203
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50
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Boring: 204
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 205
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 206
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 207
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 208
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 209
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50



Projectcode: 1612J982 Projectnaam: Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg Pagina 4 / 4

Boring: 210
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 211
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 212
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 213
Datum: 21-04-2017

0

50

1

gras0

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

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Ons kenmerk : Project 663195
Validatieref. : 663195_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MCOH-ESXA-WPYV-NEJM
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 mei 2017

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 F +31-(0)20-597 66 89 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 < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,6 85,0 81,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,3 3,6 3,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,3 2,6 2,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 23 < 20 32
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 0,21
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 14 17 34
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,08 0,07 0,10
S lood (Pb) mg/kg ds 18 15 27
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 57 60 76

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 230 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,08 1,5 0,14
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,75 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,15 8,8 0,23
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07 5,4 0,12
S chryseen mg/kg ds 0,10 6,6 0,20
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 3,6 0,09
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,07 4,6 0,10
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 2,1 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,06 2,2 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 0,71 36 1,1

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 3

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

Project code : 663195
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5408663 = MM01
5408664 = MM02
5408665 = MM03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017
Startdatum : 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017
Monstercode : 5408663 5408664 5408665
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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,0 74,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,2 4,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,6 5,4

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

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

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

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

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

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

Tabel 2 van 3

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

Project code : 663195
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5408666 = MM04
5408667 = MM05

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/04/2017 21/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/04/2017 21/04/2017
Startdatum : 21/04/2017 21/04/2017
Monstercode : 5408666 5408667
Matrix : 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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_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 3 van 3

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

Project code : 663195
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5408663
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Uw referentie : MM01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5408664
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Uw referentie : MM02
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 57 %
3) fractie C29 - C35 25 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 230 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5408665
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Uw referentie : MM03
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5408666
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Uw referentie : MM04
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5408667
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Uw referentie : MM05
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5408663 MM01 03 0-0.5 2436652AA
202 0-0.5 2437022AA
203 0-0.5 2437026AA
204 0-0.5 2437031AA
205 0-0.5 2436651AA

5408664 MM02 04 0-0.5 2436646AA
206 0-0.5 2436666AA
207 0-0.5 2437027AA
25 0-0.5 2436558AA

5408665 MM03 01 0-0.5 2437024AA
13 0-0.5 2436553AA
208 0-0.5 2436659AA
209 0-0.5 2436658AA
211 0-0.5 2436541AA
213 0-0.5 2436550AA
24 0-0.5 2436552AA

5408666 MM04 01 1-1.5 2437016AA
04 1-1.5 2436660AA
03 1.5-2 2436664AA
06 1.5-2 2436644AA

5408667 MM05 13 0.5-1 2436528AA
24 0.5-1 2436536AA
14 1-1.5 2436557AA
25 1-1.5 2436559AA
15 1.5-2 2436544AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 663195
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_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.

Samplemate : 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
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
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) : 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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 663195
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: MCOH-ESXA-WPYV-NEJM Ref.: 663195_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Ons kenmerk : Project 668631
Validatieref. : 668631_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HVPV-PSQY-TTCX-TCEZ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 18 mei 2017

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 F +31-(0)20-597 66 89 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 < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,5 87,7 83,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,4 3,6 3,3

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,16 0,08 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,11 0,08 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,73 0,44 0,35

Tabel 1 van 3

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

Project code : 668631
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5423120 = B04
5423121 = B206
5423122 = B207

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017
Startdatum : 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017
Monstercode : 5423120 5423121 5423122
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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HVPV-PSQY-TTCX-TCEZ Ref.: 668631_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 79,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,6

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06
S anthraceen mg/kg ds 0,09
S fluoranteen mg/kg ds 0,14
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07
S chryseen mg/kg ds 0,11
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,06
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,06

S som PAK (10) mg/kg ds 0,78

Tabel 2 van 3

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

Project code : 668631
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5423123 = B25

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 15/05/2017
Startdatum : 15/05/2017
Monstercode : 5423123
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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HVPV-PSQY-TTCX-TCEZ Ref.: 668631_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 3 van 3

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

Project code : 668631
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HVPV-PSQY-TTCX-TCEZ Ref.: 668631_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : B04
Monstercode : 5423120

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : B206
Monstercode : 5423121

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : B207
Monstercode : 5423122

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : B25
Monstercode : 5423123

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 3

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

Project code : 668631
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HVPV-PSQY-TTCX-TCEZ Ref.: 668631_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5423120 B04 04 0-0.5 2436646AA

5423121 B206 206 0-0.5 2436666AA

5423122 B207 207 0-0.5 2437027AA

5423123 B25 25 0-0.5 2436558AA

Bijlage 2 van 3

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

Project code : 668631
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HVPV-PSQY-TTCX-TCEZ Ref.: 668631_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.

Samplemate : 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
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 3 van 3

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

Project code : 668631
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HVPV-PSQY-TTCX-TCEZ Ref.: 668631_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Ons kenmerk : Project 665121
Validatieref. : 665121_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JLHI-USEN-GDNR-ITQP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 mei 2017

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 F +31-(0)20-597 66 89 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 barium (Ba) µg/l 61 93
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 0,24
S kobalt (Co) µg/l 6,9 22
S koper (Cu) µg/l 19 33
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 55 130
S zink (Zn) µg/l 12 12

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

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

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

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

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

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 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 : 665121
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5413640 = 03-1-1
5413641 = 25-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/05/2017 01/05/2017
Ontvangstdatum opdracht : 02/05/2017 02/05/2017
Startdatum : 02/05/2017 02/05/2017
Monstercode : 5413640 5413641
Matrix : Grondwater 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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: JLHI-USEN-GDNR-ITQP Ref.: 665121_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 : 665121
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: JLHI-USEN-GDNR-ITQP Ref.: 665121_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5413640
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Uw referentie : 03-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: JLHI-USEN-GDNR-ITQP Ref.: 665121_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5413641
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Uw referentie : 25-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: JLHI-USEN-GDNR-ITQP Ref.: 665121_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5413640 03-1-1 03 1.5-2.5 0194503MM
03 1.5-2.5 0286911YA
03 1.5-2.5 0286903YA

5413641 25-1-1 25 1.3-2.3 0286904YA
25 1.3-2.3 0286918YA
25 1.3-2.3 0194527MM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 665121
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: JLHI-USEN-GDNR-ITQP Ref.: 665121_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.

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
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 : 665121
Project omschrijving : 1612J982-Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: JLHI-USEN-GDNR-ITQP Ref.: 665121_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.1 
TOETSINGSRESULTATEN GROND 

 

 



 
 

Projectcode: 1612J982 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   663195 663195 663195 

Boring(en)   03, 202, 203, 204, 205 04, 206, 207, 25 01, 13, 208, 209, 211, 213, 24 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,3 3,6 3,6 

Lutum % ds 3,3 2,6 2,5 

Datum van toetsing  2-5-2017 2-5-2017 2-5-2017 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  83,6 83,6
 (6)

   85,0 85,0
 (6)

   81,8 81,8
 (6)

  

Lutum %  3,3    2,6    2,5   

Organische stof (humus) %  3,3    3,6    3,6   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  23 77
 (6)

   <20 <50
 (6)

   32 117
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,22 -0,03  <0,20 <0,22 -0,03  0,21 0,33 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <6,5 -0,05  <3,0 <6,9 -0,05  <3,0 <7,0 -0,05 

Koper [Cu] mg/kg ds  14 27 -0,09  17 33 -0,05  34 66 0,17 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,08 0,11 -0  0,07 0,10 -0  0,10 0,14 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  18 27 -0,05  15 23 -0,06  27 41 -0,02 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42 

Zink [Zn] mg/kg ds  57 123 -0,03  60 133 -0,01  76 169 0,05 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,08 0,08   1,5 1,5   0,14 0,14  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,75 0,75   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15   8,8 8,8   0,23 0,23  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07   5,4 5,4   0,12 0,12  

Chryseen mg/kg ds  0,10 0,10   6,6 6,6   0,20 0,20  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,05   3,6 3,6   0,09 0,09  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07   4,6 4,6   0,10 0,10  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,06 0,06   2,1 2,1   0,07 0,07  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,06 0,06   2,2 2,2   0,07 0,07  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,71 0,71 -0,02  36 36 0,9  1,1 1,1 -0,01 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,015 -0,01   <0,014 -0,01   <0,014 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005    0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <74 -0,02  230 639 0,09  <35 <68 -0,03 

 



 
 

Projectcode: 1612J982 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM04 MM05 

Certificaatcode   663195 663195 

Boring(en)   01, 03, 04, 06 13, 14, 15, 24, 25 

Traject (m -mv)   1,00 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 0,20 4,4 

Lutum % ds 2,6 5,4 

Datum van toetsing  2-5-2017 2-5-2017 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

OVERIG    

Droge stof %  84,0 84,0
 (6)

   74,2 74,2
 (6)

  

Lutum %  2,6    5,4   

Organische stof (humus) %  0,20    4,4   

Gewicht artefacten g  <1    <1   

    

METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <50
 (6)

   <20 <38
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,21 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <6,9 -0,05  <3,0 <5,4 -0,05 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5,0 <7,1 -0,22  <5,0 <6,0 -0,23 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <6 -0,45 

Zink [Zn] mg/kg ds  20 46 -0,16  <20 <27 -0,19 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

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

    

PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,011 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005   

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <56 -0,03 

 
 
 
  



 
 

Projectcode: 1612J982 

 
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 



 
 

Projectcode: 1612J982 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B04 B206 B207 

Certificaatcode   668631 668631 668631 

Boring(en)   04 206 207 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,4 3,6 3,3 

Lutum % ds 2,6 2,6 2,6 

Datum van toetsing  19-5-2017 19-5-2017 19-5-2017 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  85,5 85,5
 (6)

   87,7 87,7
 (6)

   83,3 83,3
 (6)

  

Organische stof (humus) %  3,4    3,6    3,3   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,07 0,07   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16   0,08 0,08   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  0,11 0,11   0,08 0,08   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,06 0,06   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,06 0,06   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,73 0,73 -0,02  0,44 0,44 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

 
 
 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B25 

Certificaatcode   668631 

Boring(en)   25 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,3 

Lutum % ds 2,6 

Datum van toetsing  19-5-2017 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

OVERIG   

Droge stof %  79,7 79,7
 (6)

  

Organische stof (humus) %  4,6   

Gewicht artefacten g  <1   

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,06 0,06  

Anthraceen mg/kg ds  0,09 0,09  

Fluorantheen mg/kg ds  0,14 0,14  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07  

Chryseen mg/kg ds  0,11 0,11  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,09 0,09  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,06 0,06  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,06 0,06  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,78 0,78 -0,02 

 
 
 
  



 
 

Projectcode: 1612J982 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1612J982 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  03-1-1 03-1-2 

Datum bemonstering  1-5-2017 14-7-2017 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  19-5-2017 19-7-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN    

Barium [Ba] µg/l  61 61 0,02  

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Kobalt [Co] µg/l  6,9 6,9 -0,16  

Koper [Cu] µg/l  19 19 0,07  

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23  

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  

Nikkel [Ni] µg/l  55 55 0,67  45 45 0,5 

Zink [Zn] µg/l  12 12 -0,07  

    

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77
(2,14)

   

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  

PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)

   

    

VOCL    

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4 -0  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02  

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1
(14)

   

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  

 



 
 

Projectcode: 1612J982 

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  25-1-1 25-1-2 

Datum bemonstering  1-5-2017 14-7-2017 

Filterdiepte (m -mv)  1,30 - 2,30 1,30 - 2,30 

Datum van toetsing  19-5-2017 19-7-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN    

Barium [Ba] µg/l  93 93 0,07  

Cadmium [Cd] µg/l  0,24 0,24 -0,03  

Kobalt [Co] µg/l  22 22 0,03  

Koper [Cu] µg/l  33 33 0,3  

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23  

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  

Nikkel [Ni] µg/l  130 130 1,92  18 18 0,05 

Zink [Zn] µg/l  12 12 -0,07  

    

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77
(2,14)

   

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  

PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)

   

    

VOCL    

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4 -0  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02  

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1
(14)

   

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  

 
 
 
  



 
 

Projectcode: 1612J982 

 
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Stationsweg Oost 195 te Woudenberg.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Om te 
voldoen aan de randvoorwaarden van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging dient een 
milieukundig bodemonderzoek te worden uitgevoerd.  
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen of het voormalige dan wel het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem.  
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2016) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2017). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 

- Regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2). 
- Huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3). 
- Historische informatie (paragraaf 2.4). 

 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 25 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is het 
DINOloket geraadpleegd. Deze is uitgegeven door TNO, Geologische Dienst Nederland (GDN). 
De regionale geohydrologische opbouw is schematisch weergegeven in tabel 1. 
 
TABEL 1: Regionale geohydrologische opbouw 

Pakket Ligging (m t.o.v. NAP) Lithologie 

Formatie van Boxtel circa 0 – 12 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Eem formatie circa 12 – 18 kleiige eenheid, overwegend bestaande uit klei, zandige 
klei en/of kleiig zand 

Eem formatie circa 18 – 22 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Formatie van Drenthe circa 22 – 31 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Formatie van Drenthe circa 31 – 33 
 

kleiige eenheid, overwegend bestaande uit klei, zandige 
klei en/of kleiig zand 

Formatie van Sterksel circa 33 – 44 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 
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2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de situatietekening van bijlage 
1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 2. 
 
TABEL 2: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Stationsweg Oost 195 

Postcode en plaats 3931 EP Woudenberg 

Gemeente Woudenberg 

Provincie Utrecht 

Kadastrale gemeente Woudenberg 

Kadastrale gegevens sectie G, nummers: 1185, 1186 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 158.581 Y: 454.569 

Oppervlakte in m2 circa 6.600 

Huidige gebruik wonen met tuin, deels niet in gebruik 

Maaiveldtype klinkers, grind, stelcon, onverhard / braakliggend 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 25 april 2018 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. Op de locatie bevindt zich 
momenteel een woning met tuin. Het overige terreindeel is niet in gebruik en onverhard / 
braakliggend. Op de locatie is een verhard pad aanwezig (klinkers, grind en stelcon) ten 
behoeve van de toegang tot achtergelegen percelen.  
 
In de toekomst is men voornemens om de locatie te herontwikkelen. Overige aspecten ten 
aanzien van de onderzoekslocatie staan hieronder beknopt omschreven:  
 

- Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. Ter plaatse van de opstallen zijn 
asbestverdachte materialen waargenomen in de vorm van een golfplaten dak.  

- Op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 
ophogingen in het maaiveld waargenomen. 

- Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen huidige (bodem)bedreigende 
activiteiten waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen 
veroorzaken. 

 
Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 23 mei 2018 is het geoloket van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) 
geraadpleegd inzake het historische gebruik van de onderzoekslocatie en de omliggende 
percelen. Voor de volledigheid is de verkregen historische informatie opgenomen in bijlage 7 
van onderhavige rapportage. Uit het historisch onderzoek blijkt het volgende: 
 

- Voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein. 
- De locatie is op basis van de voor ons bekende informatie mogelijk verdacht op het 

voorkomen van asbest in de opstallen.  
- De naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van weiland, 

bedrijfsruimte en wonen met tuin. 
- Naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
Kaartmateriaal onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van de onderzoekslocatie en omliggende percelen is kaartmateriaal bestudeerd. Het 
kaartmateriaal is gemaakt in 1890, 1931, 1958 en 1979. Op het kaartmateriaal is te zien dat op 
de locatie in het verleden mogelijk een watergang heeft gelegen en is gedempt. Verder zijn 
geen bijzonderheden waargenomen die mogelijk een (bodem)verontreiniging hebben kunnen 
veroorzaken. Betreffend kaartmateriaal is opgenomen in de historische informatie van bijlage 7. 
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden nog geen eerder milieukundig 
onderzoek uitgevoerd.  
 
In de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de volgende milieukundige onderzoeken 
uitgevoerd: 
 
Verkennend bodemonderzoek Zegheweg 8 te Woudenberg 
Ter plaatse van de Zegheweg 8 te Woudenberg is in het verleden een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV, d.d. 10 juni 2008 
(rapport kenmerk M08.0112). Het onderzoek is uitgevoerd in verband met aanvraag van een 
bouwvergunning en bevindt zich ten noorden van de huidige onderzoekslocatie.  
 
In betreffend onderzoek wordt geconcludeerd dat de bovengrond licht is verontreinigd met PAK. 
Het grondwater is licht verontreinigd met zink en chroom.  
 
Verkennend bodemonderzoek Stationsweg Oost 199 te Woudenberg 
Ter plaatse van de Stationsweg Oost 199 te Woudenberg is in het verleden een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door PJ Milieu BV, d.d. 10 juni 2010 (rapport kenmerk 1019601A). 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie van het terrein en 
heeft betrekking op naastgelegen perceel van de huidige onderzoekslocatie. 
  
In betreffend onderzoek wordt geconcludeerd de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is 
met barium, koper, nikkel en zink. Het grondwater is licht tot matig verontreinigd met nikkel, en 
licht verontreinigd met barium en koper.  
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Verkennend (water)bodemonderzoek Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg 
Ter plaatse van de locatie ‘Hoevelaar Fase 1’ te Woudenberg is in het verleden een verkennend 
(water)bodemonderzoek uitgevoerd door IDDS (rapport kenmerk 1612J982/JHA/rap1). Het 
onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de 
daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning.  
 
In betreffend onderzoek wordt geconcludeerd dat de bovengrond plaatselijk licht is 
verontreinigd met koper, zink en minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd. Het 
grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium, nikkel, kobalt en koper.   
 
Het slib uit de waterbodem ter plaatse van de nabijgelegen watergang (noordzijde van huidige 
onderzoekslocatie) is onderverdeeld als zijnde altijd toepasbaar en verspreidbaar op het 
aangrenzende perceel.  
 
Betreffende onderzoeken zijn weergegeven in de historische informatie van bijlage 7.  
 
 
2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, enkele aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken 
van een mogelijke bodemverontreiniging.  
 
Op basis van het kaartmateriaal is bekend dat op de locatie in het verleden mogelijk een 
watergang heeft gelegen en is gedempt. Betreffende demping is verdacht op de kritische 
parameters zware metalen, PAK en asbest. 
 
Op basis van de bekende gegevens uit voorgaande onderzoeken kunnen er licht verhoogde 
achtergrondgehaltes in de grond verwacht worden.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid hebben de aangetroffen lichte verontreinigingen op de naburige 
percelen van de onderzoekslocatie, de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige 
onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
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2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
Op basis van de voor ons bekende historische informatie is ervoor gekozen om de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte ‘niet lijnvormige’ locatie te hanteren. De verwachtte 
lichte verontreinigingen geven geen aanleiding voor het wijzigen van de onderzoeksstrategie. 
De verwachte verontreinigde parameters zijn opgenomen in het standaard NEN pakket.  
 
Ter plaatse van het westelijk plangebied is in overleg met de opdrachtgever besloten om ter 
plaatse van het huidige parkeerterrein één boring te plaatsen en een analyse uit te voeren op 
het standaard NEN-pakket.  
 
In tabel 3 is de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 

TABEL 3: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische parameters Strategie Oppervlakte 

algemene bodemkwaliteit zware metalen, PAK, 
asbest 

NEN 5740 : ONV circa 6.600 m² 

westelijk plangebied 
(parkeerterrein) 

zware metalen, PAK, 
asbest 

eigen circa 200 m² 

 

 
Bodemvreemd materiaal (asbestverdacht) 
Ter plaatse van enkele boringen zijn bodemvreemde materialen aangetroffen. Van het 
betreffende bodemmateriaal zijn een tweetal grond(meng)monsters samengesteld en is de 
grond geanalyseerd op asbest. Opgemerkt wordt dat deze bepaling indicatief is. Indien asbest 
wordt aangetoond (mate niet van belang) dient een asbestonderzoek uitgevoerd te worden 
conform de NEN 5707. 
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 25 april 2018 uitgevoerd. Op 2 mei 2018 heeft bemonstering 
van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 4. De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening 
van bijlage 1.2. 
 
TABEL 4: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 3,2 met peilbuis 
3 x 2,0 
1 x 0,7 
2 x 0,8 

10 x 0,5 

01 
02, 03, 04 

02a* 
07, 11 

05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16 

westelijk plangebied 
(parkeerterrein) 1 x 2,0 17 

  * boring 02a is gestaakt naar aanleiding van het aantreffen van een (handmatig) ondoordringbare puinlaag.  
 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 
protocol 2001 en 2002. Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
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Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij geldt dat bij het aantreffen van puin in de 
bodem, de locatie op voorhand als asbestverdacht dient te worden aangemerkt.  
 
 
3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot de geboorde diepte van circa 
3,2 m-mv uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie 
aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
Ingeval zintuiglijk bijzonderheden zijn waargenomen, zijn deze opgenomen in tabel 5 (hoofdstuk 
4). Alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden, voor zover van toepassing, zijn weergegeven 
in de boorstaten, welke in bijlage 2 zijn opgenomen.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen of olie gerelateerde producten waargenomen. 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is zowel rekening gehouden met de zintuiglijk 
waargenomen afwijkingen als het verkrijgen van een ruimtedekkend en representatief beeld van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Naar aanleiding van het aantreffen van bijmengingen met bodemvreemde materialen 
(baksteen, beton en metselpuin) in de grond, is ter plaatse van de vermoedelijke slootdemping 
(ASBM01) en ter plaatse van de verhardingslaag met grind (ASBM02) een (meng)monster 
samengesteld. De verkregen (meng)monsters zijn indicatief geanalyseerd op asbest. 
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 
minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 
minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 
de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 
%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2% aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 
het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 
bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- Het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens. 
> AW Het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd. 
> T Het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd. 
> I Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 
  



 

Stationsweg Oost 195 te Woudenberg: 1803L307A/JHA/rap1    13/16 

Grond 
In tabel 5 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 5: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (GSSD) 
 

Monster Boring(en) Traject 
[m-mv] 

Bijzonderheden > AW 
[GSSD] 

> T 
[GSSD] 

> I 
[GSSD] 

MM01 11 0,00 – 0,30 zwak baksteenhoudend Zink 177 - - 

MM02 01, 05, 10, 12, 15 0,00 – 0,50 geen bijzonderheden Lood 52 
PAK 2,7 

- - 

MM03 01 0,90 – 1,30 zwak baksteenhoudend, 
sporen metselpuin 

Kwik 0,38 
Zink 157 
PAK 8,5 

Minerale olie 600 

- - 

MM04 01, 02, 03 1,20 – 2,50 geen bijzonderheden - - - 

MM05 17 0,00 – 0,40 geen bijzonderheden - - - 

 
 

Grondwater 
In tabel 6 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven.  
 
TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (GSSD) 

 
Peilbuis 

 
Filterstelling 

[m-mv] 
Grondwaterstand 

[m-mv] 
pH EC  

[S/cm] 

Troebelheid 
[NTU] 

> AW 
[GSSD] 

> T 
[GSSD] 

> I 
[GSSD] 

01 2,20 – 3,20 0,67 6,78 923 9.32 Barium 220 - - 

 
De grondwaterstand bedraagt circa 0,67 m-mv. De gemeten zuurgraad (pH), het elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) van het grondwater vertonen geen 
afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie.  
 
Bodemvreemd materiaal (asbestverdacht) 
Ter plaatse van enkele boringen zijn bodemvreemde materialen aangetroffen. Van het 
betreffende bodemmateriaal zijn een tweetal grond(meng)monsters samengesteld en is de 
grond geanalyseerd op asbest. Opgemerkt wordt dat deze bepaling indicatief is.  
 
In het mengmonster ter plaatse van de verhardingslaag met grind (ASBM02) is analytisch geen 
asbest aangetoond.  
 
In het mengmonster ter plaatse van de vermoedelijke slootdemping (ASBM01) is analytisch een 
gewogen concentratie asbest aangetoond in van 29 mg/kg ds.  
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Grond 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand. In de grond 
zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (baksteen, beton en 
metselpuin) waargenomen. 
 
In de bovengrond overschrijden plaatselijk de gehalten zink en lood de desbetreffende 
achtergrondwaarden. De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan 
de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
In de ondergrond overschrijden plaatselijk de gehalten kwik, zink, PAK en minerale olie de 
desbetreffende achtergrondwaarden. De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn 
alle lager dan de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
Ter plaatse van het westelijk plangebied zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager 
dan de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich op circa 0,67 m-mv. Tijdens het veldonderzoek zijn zintuiglijk 
geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 
 
In het grondwater uit peilbuis 01 overschrijdt de concentratie barium de desbetreffende 
streefwaarde. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende streefwaarden.  
 
Bodemvreemd materiaal (asbestverdacht) 
Ter plaatse van enkele boringen zijn bodemvreemde materialen aangetroffen. Van het 
betreffende bodemmateriaal zijn een tweetal grond(meng)monsters samengesteld en is de 
grond geanalyseerd op asbest. Opgemerkt wordt dat deze bepaling indicatief is.  
 
In het mengmonster ter plaatse van de verhardingslaag met grind (ASBM02) is analytisch geen 
asbest aangetoond.  
 
In het mengmonster ter plaatse van de vermoedelijke slootdemping (ASBM01) is analytisch een 
gewogen concentratie asbest aangetoond in van 29 mg/kg ds. De locatie dient derhalve als 
asbestverdacht te worden aangemerkt. 
  
Bespreking/discussie 
De licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond en het grondwater geven geen 
aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek.  
 
Echter, ter plaatse van de vermoedelijke slootdemping, is op indicatieve basis in een 
mengmonster een gewogen concentratie asbest aangetoond in van 29 mg/kg ds. De locatie 
dient derhalve als asbestverdacht te worden aangemerkt.  
 
Geadviseerd wordt een asbestonderzoek conform NEN 5707 uit te voeren, om na te kunnen 
gaan of de bodem mogelijk verontreinigd is met asbest.   



 

Stationsweg Oost 195 te Woudenberg: 1803L307A/JHA/rap1    15/16 

6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Stationsweg Oost 195 te Woudenberg.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Om te 
voldoen aan de randvoorwaarden van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging dient een 
milieukundig bodemonderzoek te worden uitgevoerd.  
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen of het voormalige dan wel het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem.  
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2016) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Conclusies en advies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
- In de grond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 

(baksteen, beton en metselpuin) waargenomen. 
- Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. 
- In de grond is plaatselijk asbest aangetoond in een concentratie van 29 mg/kg ds. De 

locatie dient derhalve als asbestverdacht te worden aangemerkt.  
- De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met zink en lood. 
- De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, zink, PAK en minerale olie. 
- Het grondwater is licht verontreinigd met barium.  
 
Algemene bodemkwaliteit 
Gelet op de onderzoeksresultaten van de algemene bodemkwaliteit, te weten de aangetoonde 
overschrijdingen van de betreffende achtergrondwaarden en streefwaarde, dient de hypothese 
onverdacht voor de onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de gemeten 
waarden zijn dermate gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in 
de bodem op het perceel, ingevolge de Wet bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Asbest 
In de grond is plaatselijk asbest aangetoond in een concentratie van 29 mg/kg ds. De locatie 
dient derhalve als asbestverdacht te worden aangemerkt. Geadviseerd wordt een 
asbestonderzoek conform NEN 5707 uit te voeren, om na te kunnen gaan of de bodem mogelijk 
verontreinigd is met asbest.    
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
IDDS Milieu B.V. 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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BIJLAGE 2 
BOORSTATEN EN LEGENDA 
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Boring: 01
Datum: 25-04-2018
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gras0

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

-70

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

-90

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

-130

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

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor
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Boring: 02
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen grind, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor-100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor
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Boring: 02a
Datum: 25-04-2018
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Volledig grind, geen olie-water 
reactie, Schep

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken beton, sterk 
baksteenhoudend, matig 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Ramguts, gestaakt op puin
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Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-70

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

-160

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
licht bruingrijs, Zuigerboor

-200
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Boring: 04
Datum: 25-04-2018
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Volledig grind, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, Schep, 
onder het grind een dunne laag fijn 
baksteen
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
oranjegrijs, Edelmanboor-100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor
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Boring: 05
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 06
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 07
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst grindhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Schep

-30

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

-80
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Boring: 08
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 09
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 10
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 11
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-30

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

-80
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Boring: 12
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 13
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor
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Boring: 15
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 1803L307A Projectnaam: Stationsweg Oost 195 te Woudenberg Pagina 5 / 5

Boring: 16
Datum: 25-04-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 17
Datum: 07-05-2018
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Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

-200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Ons kenmerk : Project 762552
Validatieref. : 762552_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WPZX-IGXS-NBTF-ZQJG
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 4 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
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht) % 84,7 87,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,6 3,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,1 2,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 26 26
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,25 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 10 16
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 0,27
S lood (Pb) mg/kg ds 23 21
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 4
S zink (Zn) mg/kg ds 80 70

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 180

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,11
S fenantreen mg/kg ds 0,13 0,61
S anthraceen mg/kg ds 0,06 0,31
S fluoranteen mg/kg ds 0,14 2,1
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,06 1,1
S chryseen mg/kg ds 0,09 1,1
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,06 0,79
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,07 1,0
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 0,60
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,06 0,80

S som PAK (10) mg/kg ds 0,76 8,5

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 762552
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5658310 = MM01
5658311 = MM03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/04/2018 25/04/2018
Ontvangstdatum opdracht : 26/04/2018 26/04/2018
Startdatum : 26/04/2018 26/04/2018
Monstercode : 5658310 5658311
Matrix : 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: WPZX-IGXS-NBTF-ZQJG Ref.: 762552_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 2 van 2

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

Project code : 762552
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WPZX-IGXS-NBTF-ZQJG Ref.: 762552_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5658310
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Uw referentie : MM01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: WPZX-IGXS-NBTF-ZQJG Ref.: 762552_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5658311
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Uw referentie : MM03
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 67 %
2) fractie C19 - C29 21 %
3) fractie C29 - C35 11 %
4) fractie C35 -< C40 1 %

minerale olie gehalte: 180 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: WPZX-IGXS-NBTF-ZQJG Ref.: 762552_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5658310 MM01 11 0-0.3 2700130AA

5658311 MM03 01 0.9-1.3 2700170AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 762552
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WPZX-IGXS-NBTF-ZQJG Ref.: 762552_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.

Nemen steekmonster : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof (asbest verdacht) : 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
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
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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 762552
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WPZX-IGXS-NBTF-ZQJG Ref.: 762552_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Ons kenmerk : Project 762554
Validatieref. : 762554_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HKWB-SWPX-FNAL-JHGP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 4 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
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,9 80,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,7 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,2 3,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 23 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 10 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,06 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 33 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 40 < 20

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,15 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,26 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,58 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,32 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,47 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,22 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,29 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,17 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,23 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 2,7 0,35

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 762554
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5658318 = MM02
5658319 = MM04

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/04/2018 25/04/2018
Ontvangstdatum opdracht : 26/04/2018 26/04/2018
Startdatum : 26/04/2018 26/04/2018
Monstercode : 5658318 5658319
Matrix : 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: HKWB-SWPX-FNAL-JHGP Ref.: 762554_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 2 van 2

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

Project code : 762554
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HKWB-SWPX-FNAL-JHGP Ref.: 762554_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5658318
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Uw referentie : MM02
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: HKWB-SWPX-FNAL-JHGP Ref.: 762554_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5658319
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Uw referentie : MM04
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: HKWB-SWPX-FNAL-JHGP Ref.: 762554_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5658318 MM02 05 0-0.5 2700108AA
10 0-0.5 2700127AA
15 0-0.5 2700125AA
01 0-0.5 2700179AA
12 0-0.5 2700133AA

5658319 MM04 01 2-2.5 2700178AA
02 1.5-2 2700122AA
03 1.2-1.6 2700175AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 762554
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HKWB-SWPX-FNAL-JHGP Ref.: 762554_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
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
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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 762554
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HKWB-SWPX-FNAL-JHGP Ref.: 762554_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Ons kenmerk : Project 765607
Validatieref. : 765607_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YHZM-VLKA-TUYR-WLXE
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 15 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
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
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 1 van 2

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

Project code : 765607
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5665434 = MM05

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 08/05/2018
Startdatum : 08/05/2018
Monstercode : 5665434
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: YHZM-VLKA-TUYR-WLXE Ref.: 765607_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 2 van 2

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

Project code : 765607
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YHZM-VLKA-TUYR-WLXE Ref.: 765607_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5665434
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Uw referentie : MM05
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: YHZM-VLKA-TUYR-WLXE Ref.: 765607_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5665434 MM05 17 0.08-0.4 2763708AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 765607
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YHZM-VLKA-TUYR-WLXE Ref.: 765607_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
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
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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 765607
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YHZM-VLKA-TUYR-WLXE Ref.: 765607_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Ons kenmerk : Project 764163
Validatieref. : 764163_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NYOE-CEAN-APEY-JENH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 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 barium (Ba) µg/l 220
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 5,4
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 12
S zink (Zn) µg/l < 10

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 < 0,2

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 : 764163
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5662352 = 01-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 03/05/2018
Startdatum : 03/05/2018
Monstercode : 5662352
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: NYOE-CEAN-APEY-JENH Ref.: 764163_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 : 764163
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NYOE-CEAN-APEY-JENH Ref.: 764163_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5662352
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Uw referentie : 01-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: NYOE-CEAN-APEY-JENH Ref.: 764163_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5662352 01-1-1 01 2.2-3.2 0208135MM
01 2.2-3.2 0315957YA
01 2.2-3.2 0315953YA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 764163
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NYOE-CEAN-APEY-JENH Ref.: 764163_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.

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
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 : 764163
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NYOE-CEAN-APEY-JENH Ref.: 764163_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.3 
ANALYSECERTIFICATEN ASBEST 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Ons kenmerk : Project 763292
Validatieref. : 763292_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YVJL-VZIT-FVBY-TILE
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



Monstercode : 5660296
Uw referentie : ASBM01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/04/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 09-05-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 1720 g
Droge massa aangeleverde monster : 1515 g
Percentage droogrest : 88,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 888,1 69,0 11,4 1,28 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 192,2 14,9 191,1 99,43 0 0,0
1-2 mm 104,7 8,1 103,6 98,95 0 0,0
2-4 mm 39,4 3,1 39,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 27,1 2,1 27,1 100,00 5 296,0
8-20 mm 34,8 2,7 34,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 1286,3 100,0 407,4 5 296,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 29 23 35 29 23 35 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 29 23 35 29 23 35 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 29 0,0 29
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 29 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 29 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Project code : 763292
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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: YVJL-VZIT-FVBY-TILE Ref.: 763292_certificaat_v1



Monstercode : 5660296
Uw referentie : ASBM01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/04/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
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Project code : 763292
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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: YVJL-VZIT-FVBY-TILE Ref.: 763292_certificaat_v1



Monstercode : 5660297
Uw referentie : ASBM02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/04/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 14-05-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 9890 g
Droge massa aangeleverde monster : 9524 g
Percentage droogrest : 96,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8755,5 95,5 11,3 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 201,3 2,2 10,8 5,37 0 0,0
1-2 mm 110,2 1,2 29,4 26,68 0 0,0
2-4 mm 46,4 0,5 46,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 24,3 0,3 24,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 30,1 0,3 30,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9167,8 100,0 152,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,3 0,0 1,3 <1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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: YVJL-VZIT-FVBY-TILE Ref.: 763292_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : ASBM01
Monstercode : 5660296

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
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Project code : 763292
Project omschrijving : 1803L307A-Stationsweg Oost 195 te Woudenberg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5660296 ASBM01 ASBM01 0.9-1.2 0540154475

5660297 ASBM02 ASBM02 0-0.3 0540154476
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Opdrachtverificatiecode: YVJL-VZIT-FVBY-TILE Ref.: 763292_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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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BIJLAGE 4.1 
TOETSINGSRESULTATEN GROND 

 

 



 
 

Projectcode: 1803L307A 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   762552 762554 762552 

Boring(en)   11 01, 05, 10, 12, 15 01 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 0,90 - 1,30 

Humus % ds 2,6 1,7 3,0 

Lutum % ds 3,1 2,2 2,7 

Datum van toetsing  15-5-2018 15-5-2018 15-5-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  84,7 84,7
 (6)

   86,9 86,9
 (6)

   87,8 87,8
 (6)

  

Lutum %  3,1    2,2    2,7   

Organische stof (humus) %  2,6    1,7    3,0   

Aard artefacten -    
  

 

Gewicht artefacten g    
  

 

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  26 89
 (6)

   23 87
 (6)

   26 93
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,25 0,41 -0,02  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,23 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <6,6 -0,05  <3,0 <7,2 -0,04  <3,0 <6,9 -0,05 

Koper [Cu] mg/kg ds  10 20 -0,13  10 21 -0,13  16 31 -0,06 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 0,10 -0  0,06 0,09 -0  0,27 0,38 0,01 

Lood [Pb] mg/kg ds  23 35 -0,03  33 52 0  21 32 -0,04 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  5 13 -0,34  <4 <8 -0,42  4 11 -0,37 

Zink [Zn] mg/kg ds  80 177 0,06  40 94 -0,08  70 157 0,03 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,11 0,11  

Fenanthreen mg/kg ds  0,13 0,13   0,15 0,15   0,61 0,61  

Anthraceen mg/kg ds  0,06 0,06   0,26 0,26   0,31 0,31  

Fluorantheen mg/kg ds  0,14 0,14   0,58 0,58   2,1 2,1  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,06 0,06   0,32 0,32   1,1 1,1  

Chryseen mg/kg ds  0,09 0,09   0,47 0,47   1,1 1,1  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06   0,22 0,22   0,79 0,79  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07   0,29 0,29   1,0 1,0  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,06 0,06   0,17 0,17   0,60 0,60  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,06 0,06   0,23 0,23   0,80 0,80  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,76 0,77 -0,02  2,7 2,7 0,03  8,5 8,5 0,18 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,019 -0   <0,025 0,01   <0,016 -0 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005    0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <94 -0,02  <35 <123 -0,01  180 600 0,09 

 



 
 

Projectcode: 1803L307A 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM04 MM05 

Certificaatcode   762554 765607 

Boring(en)   01, 02, 03 17 

Traject (m -mv)   1,20 - 2,50 0,08 - 0,40 

Humus % ds 0,40 0,70 

Lutum % ds 3,9 1,8 

Datum van toetsing  15-5-2018 15-5-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

OVERIG    

Droge stof %  80,7 80,7
 (6)

   86,9 86,9
 (6)

  

Lutum %  3,9    1,8   

Organische stof (humus) %  0,40    0,70   

Aard artefacten -   
  

  
  

Gewicht artefacten g   
  

  
  

    

METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <44
 (6)

   <20 <54
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,23 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <6,1 -0,05  <3,0 <7,4 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5,0 <6,8 -0,22  <5,0 <7,2 -0,22 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <7 -0,43  4 12 -0,35 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <30 -0,19  <20 <33 -0,18 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

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

    

PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

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

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005   

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1803L307A 

 
  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1803L307A 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 

Datum bemonstering  2-5-2018 

Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 

Datum van toetsing  9-5-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  220 220 0,3 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24 

Koper [Cu] µg/l  5,4 5,4 -0,16 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  12 12 -0,05 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08 

   

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77
(2,14)

  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)

  

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4 -0 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1
(14)

  

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1803L307A 

 
  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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FOTOREPORTAGE 
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Foto 15: (locatie boring 17) 

 
 
 
Foto 16: (locatie boring 17) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6 
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BIJLAGE 7 
HISTORISCHE INFORMATIE 
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige dan wel het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 



 

Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg: 1612J982/JHA/rap1    4/16 

2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 

- Regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2). 
- Huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3). 
- Historische informatie (paragraaf 2.4). 

 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 25 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 32 (Utrecht) geraadpleegd. Deze is uitgegeven door 
het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG). De regionale geohydrologische 
opbouw is schematisch weergegeven in tabel 1. 
 
TABEL 1: Regionale geohydrologische opbouw 

Pakket Ligging (m t.o.v. NAP) Lithologie 

Formatie van Boxtel circa 0 – 12 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Eem formatie circa 12 – 18 kleiige eenheid, overwegend bestaande uit klei, zandige 
klei en/of kleiig zand 

Eem formatie circa 18 – 22 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Formatie van Drenthe circa 22 – 31 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Formatie van Drenthe circa 31 – 33 
 

kleiige eenheid, overwegend bestaande uit klei, zandige 
klei en/of kleiig zand 

Formatie van Sterksel circa 33 – 44 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

  



 

Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg: 1612J982/JHA/rap1    5/16 

2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de situatietekening van bijlage 
1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 2. 
 
TABEL 2: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Stationsweg Oost 195 

Postcode en plaats 3931 EP Woudenberg 

Gemeente Woudenberg 

Provincie Utrecht 

Kadastrale gegevens sectie G, nummers: 661, 698, 708, 711, 1186  

Rijksdriehoekcoördinaten X: 158.542 Y: 454.634 

Oppervlakte in m2 circa 11.000 m² 

Huidige gebruik weiland 

Maaiveldtype weiland 

 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 21 april 2017 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. De locatie betreft het plangebied 
Hoevelaar Fase 1 en wordt omsloten door de Stationsweg Oost, de Zegheweg en de 
Spoorlaan. In het plangebied wordt onderscheidt gemaakt tussen deelgebied I en II. Het 
milieukundig bodemonderzoek valt onder deelgebied II en bestaat uit circa 11.000 m² onverhard 
weiland. In de toekomst is men voornemens om de locatie te herontwikkelen. 
 
Overige aspecten ten aanzien van de onderzoekslocatie staan hieronder beknopt omschreven:  
 

- Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. 

- Op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 
ophogingen in het maaiveld waargenomen. 

- Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen huidige (bodem)bedreigende 
activiteiten waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen 
veroorzaken. 

 
Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 21 maart 2017 is de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) geraadpleegd inzake het 
historische gebruik van de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid 
is de verkregen historische informatie opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. Uit 
het historisch onderzoek blijkt het volgende: 
 

- De onderzoekslocatie kent een huidig gebruik als weiland. 
- Voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein. 
- De locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het 

voorkomen van asbest. 
- De naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van weiland, 

bedrijfsruimte en wonen met tuin. 
- Naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
- Op de locatie is mogelijk een slootdemping aanwezig, de exacte ligging en kwaliteit van 

de mogelijke demping is onbekend.  
 
Luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied zijn een drietal luchtfoto’s bestudeerd. De foto's zijn gemaakt in 1957, 1971 en 
1989. Op de foto’s zijn geen bijzonderheden waargenomen die mogelijk een 
(bodem)verontreiniging hebben kunnen veroorzaken.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de 
volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 
 
Verkennend bodemonderzoek  
Ter plaatse van de Zegheweg 8 te Woudenberg is in het verleden een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV, d.d. 10 juni 2008 
(rapport kenmerk M08.0112). Het onderzoek is uitgevoerd in verband met aanvraag van een 
bouwvergunning en heeft betrekking op het aangrenzende perceel (noordzijde) van de huidige 
onderzoekslocatie.  
 
Uit betreffend onderzoek kan geconcludeerd worden dat de bovengrond licht is verontreinigd 
met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met zink en chroom.  
 
Verkennend bodemonderzoek 
Ter plaatse van de Stationsweg Oost 199 te Woudenberg is in het verleden een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door PJ Milieu BV, d.d. 10 juni 2010 (rapport kenmerk 1019601A). 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie van het terrein en 
heeft betrekking op de omliggende percelen van de huidige onderzoekslocatie. 
  
Uit betreffend onderzoek kan geconcludeerd worden dat de bovengrond plaatselijk licht 
verontreinigd is met barium, koper, nikkel en zink. Het grondwater is licht tot matig verontreinigd 
met nikkel, en licht verontreinigd met barium en koper.  
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken van 
een mogelijke bodemverontreiniging. Echter op basis van bekende gegevens kunnen er licht 
verhoogde achtergrondgehaltes in de grond verwacht worden, en kunnen er licht tot matig 
verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater verwacht worden.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid hebben de aangetroffen lichte verontreinigingen op de naburige 
percelen van de onderzoekslocatie, de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige 
onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
Op basis van de voor ons bekende historische informatie is ervoor gekozen om de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte ‘niet lijnvormige’ locatie te hanteren. De verwachtte 
lichte verontreinigingen geven geen aanleiding voor het wijzigen van de onderzoeksstrategie. 
De verwachte verontreinigde parameters zijn opgenomen in het standaard NEN pakket. In tabel 
3 is de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 
TABEL 3: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie Oppervlakte  

algemene 
bodemkwaliteit 

- - onverdacht NEN 5740 : ONV circa 11.000 m² 

 
In verband met een aangetroffen matige verhoging met PAK in een mengmonster van de 
bovengrond, is een uitsplitsing uitgevoerd, waarbij de monsters uit het mengmonster separaat 
zijn onderzocht op PAK. 
 
Naar aanleiding van het aantreffen van een matig tot sterke verhoging met nikkel in het 
grondwater heeft een herbemonstering plaatsgevonden, waarbij de watermonsters separaat zijn 
onderzocht op nikkel.  
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 21 april 2017 uitgevoerd. Op 1 mei 2017 heeft bemonstering 
van het grondwater plaatsgevonden. Op 14 juli 2017 heeft de herbemonstering van het 
grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 4. De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening 
van bijlage 1. 
 
TABEL 4: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 2,5 met peilbuis 
8 x 2,0 

13 x 0,5 

03 
01, 04, 06, 13, 14, 15, 24, 25 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 
protocol 2001 en 2002. Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 2,5 m-mv 
uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie 
aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 5 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven waaraan 
mogelijk een bodemverontreiniging gerelateerd kan worden.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen of olie gerelateerde producten waargenomen. 
 
TABEL 5: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

03 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

04 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

25 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

202 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

203 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

204 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

205 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

206 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

207 0,00 – 0,50 matig fijn zand sporen baksteen 

 
Grondwatermetingen 
In tabel 6 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 
TABEL 6: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

Metingen 

pH EC [S/cm] Troebelheid (NTU) Belucht 

03 1,50 – 2,50 1,60 8,2 520 13 nee 

03 
(herbemonstering) 1,50 – 2,50 1,20 6,92 330 28 nee 

25 1,30 – 2,30 1,80 8,67 450 14 nee 

25 
(herbemonstering) 1,30 – 2,30 1,45 6,58 360 92 nee 

 
 
De gemiddelde grondwaterstand bedraagt circa 1,51 m-mv. Het elektrisch geleidingsvermogen 
van het grondwater vertoond geen afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie.  
 
De gemeten zuurgraad (pH) en de mate van troebelheid (NTU) zijn enigszins verhoogd ten 
opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, een verklaring hiervoor is op basis van de voor de 
locatie bekende gegevens vooralsnog niet te geven. 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is zowel rekening gehouden met de zintuiglijk 
waargenomen afwijkingen als het verkrijgen van een ruimtedekkend en representatief beeld van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
In verband met het aantreffen van een matig verhoogde waarde met PAK in een mengmonster 
van de bovengrond, is een uitsplitsing uitgevoerd, waarbij de monsters uit het mengmonster 
separaat zijn onderzocht op PAK. 
 
Naar aanleiding van het aantreffen van een matig tot sterke verhoging met nikkel in het 
grondwater heeft een herbemonstering plaatsgevonden, waarbij de watermonsters separaat zijn 
onderzocht op nikkel.  
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 
minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 
minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 
de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 
%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2% aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 
het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 
bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- Het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens. 
* Het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd. 
** Het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd. 
*** Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
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In tabel 7 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (GSSD) 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK  PCB Olie 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

MM01 3,3 3,3 - - - - - - - - - - - 

MM02 3,6 2,6 - - - - - - - - 36** - 639* 

MM03 3,6 2,5 - - 66* - - - - 169* - - - 

MM04 0,2 2,6 - - - - - - - - - - - 

MM05 4,4 5,4 - - - - - - - - - - - 

UITSPLITSING 

B04 3,4 2,6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - -/- -/- 

B25 3,3 2,6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - -/- -/- 

B206 3,6 2,6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - -/- -/- 

B207 3,3 2,6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - -/- -/- 
-/- niet geanalyseerd 
- geen overschrijding 
* overschrijding achtergrondwaarde 
** overschrijding tussenwaarde 
*** overschrijding interventiewaarde 
MM01: 03 (0-50) + 202 (0-50) + 203 (0-50) + 204 (0-50) + 205 (0-50): matig fijn zand, sporen baksteen 
MM02: 04 (0-50) + 25 (0-50) + 206 (0-50) + 207 (0-50): matig fijn zand, sporen baksteen 
MM03: 01 (0-50) + 13 (0-50) + 24 (0-50) + 208 (0-50) + 209 (0-50) + 211 (0-50) + 213 (0-50): matig fijn zand 
MM04: 01 (100-150) + 03 (150-200) + 04 (100-150) + 06 (150-200): matig fijn zand 
MM05: 13 (50-100) + 14 (100-150) + 15 (150-200) + 24 (50-100) + 25 (100-150): matig fijn zand 
 
 
In tabel 8 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven.  
 
TABEL 8: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (GSSD) 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn VOCl  Olie BTEXNS 

03 61* - - 19* - - - 55** - - - - 

03 
(herbemonstering) 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 45* -/- -/- -/- -/- 

25 93* - 22* 33* - - - 1,92*** - - - - 

25 
(herbemonstering) 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 18* -/- -/- -/- -/- 

-/- niet geanalyseerd 
- geen overschrijding 
* overschrijding streefwaarde 
** overschrijding tussenwaarde 
*** overschrijding interventiewaarde 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Grond 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand. In de grond 
zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (sporen baksteen) 
waargenomen. 
 
In de bovengrond (MM02) overschrijdt het gehalte PAK de desbetreffende tussenwaarde en 
overschrijdt het gehalte minerale olie de desbetreffende achtergrondwaarde.  
 
In de overige monsters van de bovengrond overschrijden plaatselijk de gehalten koper en zink 
de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
In de ondergrond zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager dan de 
desbetreffende achtergrondwaarden.  
 
Uitsplitsing 
Naar aanleiding van de aangetroffen matig verhoogde waarde met PAK in MM02, is 
desbetreffend mengmonster uitgesplitst en vervolgens zijn de deelmonsters separaat 
geanalyseerd op de verhoogd aangetroffen parameter PAK. 
 
De matig verhoogde waarde met PAK in MM02 wordt na de uitsplitsing niet teruggevonden in 
de separaat geanalyseerde deelmonsters van boringen 04 25, 206 en 207. In betreffende 
monsters is het gehalte PAK lager dan de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op circa 1,70 m-mv. Het elektrisch 
geleidingsvermogen van het grondwater vertoond geen afwijkende waarden ten opzichte van 
een natuurlijke situatie.  
 
De gemeten zuurgraad (pH) en de mate van troebelheid (NTU) zijn enigszins verhoogd ten 
opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, een verklaring hiervoor is op basis van de voor de 
locatie bekende gegevens vooralsnog niet te geven. 
 
In het grondwater uit peilbuis 03 overschrijdt de concentratie nikkel de desbetreffende 
tussenwaarde, en overschrijden de concentraties barium en koper de desbetreffende 
streefwaarden.  
 
In het grondwater uit peilbuis 25 overschrijdt de concentratie nikkel de desbetreffende 
interventiewaarde, en overschrijden de concentraties barium, kobalt en koper de desbetreffende 
streefwaarden. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende streefwaarden.  
 
Herbemonstering 
Naar aanleiding van het aantreffen van een matig tot sterke verhoging met nikkel in het 
grondwater heeft een herbemonstering plaatsgevonden, waarbij de watermonsters separaat zijn 
onderzocht op nikkel.  
 
De matig tot sterk verhoogde waarden met nikkel worden na de herbemonstering 
teruggevonden als achtergrondwaarde overschrijding in peilbuizen 03 en 25.   
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Bespreking/discussie 
De matig tot sterk verhoogde waarden met PAK in de grond en nikkel in het grondwater worden 
na de uitsplitsing en herbemonstering niet teruggevonden in de separaat geanalyseerde 
monsters.  
 
De analyseresultaten van de uitsplitsing en herbemonstering van de monsters worden als 
meest geschikt en representatief voor het onderzoek geacht.  
 
De licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond en het grondwater geven geen 
aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige dan wel het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
- In de bovengrond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 

(sporen baksteen) waargenomen. 
- Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. 
- De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met koper, zink en minerale olie. 
- De ondergrond is niet verontreinigd met alle onderzochte parameters. 
- Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium, nikkel, kobalt en koper.  
 
Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Woudenberg, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten 
en bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen).  
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
 
IDDS Milieu B.V. 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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I. TITELBLAD 

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek 

 Gehele bouwwerk of gehele object 
 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 
 Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 
 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek 

 Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 
 Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

 Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
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1 Samenvatting 

In opdracht van Dhr. D.  Willems namens Rho Adviseurs BV is door de medewerkers van IDDS Bouw B.V. 
een asbestinventarisatie uitgevoerd in de boerderij aan de Stationsweg Oost 199a te Woudenberg. Het 
onderzoek is uitgevoerd op 6 en 6 maart 2017 conform de eisen zoals is vastgelegd in het 
werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de regeling. 

Het betreft een asbestinventarisatie inclusief gericht destructief onderzoek van alle woningen en opstallen 
op het terrein. 

Op het terrein staan de volgende woningen en opstallen: 

- Woning 1 en 2, zie tekening 

- Schuren 1 t/m 8, zie tekening 

Woning 1 was ten tijde van de inventarisatie in gebruik. Hier is beperkt destructief onderzoek uitgevoerd. 

Het dubbel glas in de woningen 1 en 2 is geplaatst na 2003. Dit kit rondom dit glas is niet asbestverdacht. 

De volgende installaties die zijn aangetroffen zijn niet asbestverdacht: 

- Woning 1: CV-ketel Nefit Econline HR bouwjaar 2003 

- Schuur 5: Waterzuiveringsinstallatie Remon BV bouwjaar 1998 

- Schuur 5: Boiler Daalderop bouwjaar 2000 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen 
waargenomen: 

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen. 

Bron 
Omschrijving 
(inclusief 
toepassing) 

Locatie Hoeveelheid Risicoklasse Aanbeveling / conclusie 

1 Golfplaten Schuren 1 t/m 
8: op daken 

2.153 m2 2 Geen direct risico echter wel 
een verhoogd risico op 
vezelemissie uit het 
materiaal, geadviseerd wordt 
de golfplaten op korten 
termijn te saneren en een 
NEN 5707 (Bodem - 
Inspectie en monsterneming 
van asbest in bodem en 
partijen grond) uit te voeren 
rondom de schuren. 

4 Restanten 
golfplaat 

Schuren 3, 4 en 
7: op maaiveld 
en oprit 

434 m2 2 Verhoogd risico, 
maatregelen treffen om 
(verdere) verspreiding te 
voorkomen en bron op korte 
termijn saneren en NEN 
5707 (Bodem - Inspectie en 
monsterneming van asbest 
in bodem en partijen grond) 
uit te voeren rondom de 
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schuren. 
10 Plaatmateriaal Schuur 7: op 

dak 
37,5 m2 2 Geen direct risico echter wel 

een verhoogd risico op 
vezelemissie uit het 
materiaal, geadviseerd wordt 
de schuur af te sluiten, niet 
meer te betreden zonder 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen en te 
saneren op korte termijn 
aanbevolen. 

11 Beglazingskit Schuur 7: in 
houten 
raamkozijnen 

360 m1 2 Geen direct risico, bron 
verwijderen voorafgaand 
aan sloop. 

12 Plaatmateriaal Schuur 8, stal 1: 
op houten palen 

10,8 m2 1 Geen direct risico, bron 
verwijderen voorafgaand 
aan sloop. 

14 Plaatmateriaal Schuur 8: op 
dak 

8 m2 2 Geen direct risico, bron 
verwijderen voorafgaand 
aan sloop. 

15 Plaatmateriaal Schuur 8, 
zolder: in 
houten deuren 

0,56 m2 1 of 2 Geen direct risico, bron 
verwijderen voorafgaand 
aan sloop. 

16 Plafondbeplating Woning 1, 
zolder: tegen 
dakbeschot 

10 m2 2 Geen direct risico, bron 
verwijderen voorafgaand 
aan sloop. 

21 Restanten 
plaatmateriaal 

Schuur 7, hok 1: 
in 
spinnenwebben 
en op vloer 

60 m2 2 Geen direct risico echter wel 
een verhoogd risico op 
vezelemissie uit het 
materiaal, ruimte afsluiten, 
niet meer betreden zonder 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen en 
saneren op korte termijn 
aanbevolen. 

22 Mos Schuren 3, 4 en 
7: op maaiveld 

434 m2 2A Direct risico, gebied 
afzetten, bron direct saneren 

 

Tijdens de inventarisatie zijn in schuur 7 en rondom de schuren 3, 4 en 7 asbestverontreinigingen 
aangetroffen. De asbestverontreinigingen zijn aanwezig in de vorm van losliggend, gebroken 
asbesthoudend materiaal. Hiervoor geldt, dat momenteel sprake is van een voor mens en milieu mogelijk 
gevaarlijke situatie bij betreding van de ruimte/ gebieden. Ten aanzien van de aangetroffen 
asbestverontreinigingen wordt geadviseerd de schuur 7 af te sluiten en de gebieden rondom de schuren 3, 
4 en 7 af te zetten  en niet meer te betreden tot aan de asbestsanering. Tevens wordt geadviseerd om 
rondom de schuren 3, 4 en 7 een NEN 5707 (Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
en partijen grond) uit te voeren. 

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels 
het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden. 

 Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van 
het onderzochte object 

 Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2, 
tabel 2). 
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2 Omschrijving van de opdracht 

2.1 Aanleiding onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is sloop (totaalsloop) van de boerderij aan de Stationsweg Oost 199a te 
Woudenberg. In opdracht van Dhr. D.  Willems van Rho Adviseurs BV ontvingen wij op 1 februari 2017 
opdracht tot het uitvoeren van een asbestinvemtarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het 
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie.Het opstellen van een 
asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit. 

2.1.1 Algemene beperking 

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en 
gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en 
certificaten. 

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door IDDS Bouw 
B.V. een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied 
aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks 
een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten 
dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden 
aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of 
asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht. 

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals 
deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. IDDS Bouw B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk 
voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het 
uitgevoerde onderzoek. 

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden 
aangetroffen draagt IDDS Bouw B.V. hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, 
certificerende instelling en bij IDDS Bouw B.V.. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht en 
middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over de 
uitkomst van deze procedure geïnformeerd. 
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2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project 

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op de boerderij. Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande 
beperkingen vastgesteld. 

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen 

Specifieke beperking Reden van beperking Verborgen asbest Reden vermoeden Advies 

Er is geen beperking aangetroffen 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de beoogde of aankomende sloop van alle opstallen en 
woningen. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.  

2.1.3 Niet onderzochte ruimten 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht. 

Tabel 3: niet onderzochte ruimten 

Ontoegankelijke ruimte(n) 

Geen ontoegankelijke ruimte aangetroffen 

 

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies 

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie 
uitgevoerd. IDDS Bouw B.V. is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door TÜV 
Nederland. IDDS Bouw B.V. en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit 
onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan 
in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd. 

Tabel 4: rapport revisie tabel 

Versie Omschrijving Datum 

V1 Definitief 20 maart 2017 

De laaste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich 
wenden tot IDDS Bouw B.V. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via info@idds.nl onder vermelding van ons 
projectnummer en uw specifieke vraag. Rapport 3 jaar geldig na eerste autorisatiedatum. 
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3 Methoden 

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek 
inventarisatieplan opgesteld. 

Een gecertificeerd medewerker van IDDS Bouw B.V., welke minimaal in het bezit is van het certificaat 
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de boerderij op locatie inventariseren op asbestverdachte 
materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen welke mogelijk 
asbest kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Monsternamelocatie worden fotografisch 
vastgelegd en van de aangetroffen asbestverdachte materialen worden de exacte locatie, het soort 
materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd 
met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en bronmaatregelen (zoals 
puntafzuiging), zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de monstername wordt de monsternamelocatie 
gereinigd en de monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code 
MM, kleefmonsters van de code KM en luchtmonsters van de code LM. 

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en 
dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen 
verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar 
vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apperatuur en 
componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien 
adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van 
kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt. 

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt 
aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, 
wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid 
met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 
onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin 
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het 
bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005. 

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende 
asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet). 

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het 
laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage 
aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van 
hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt 
houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) 
komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings en 
gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van 
saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMART). 
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4 Resultaten 

4.1 Bevindingen vooronderzoek 

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het 
raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) 
bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien 
mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te 
verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het 
vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan. 

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn 
de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle 
inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek. 

Tabel 4: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie 

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare 
tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of 
overig verkregen informatie van het te onderzoeken object 

Mogelijke toepassing Aangetroffen tijdens onderzoek Bron 

Golfplaten op dak opstallen Ja Bron Nr. 1 

Asbesthouded materiaal bij de gierputten Nee n.v.t 
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4.2 Bevindingen visuele inspectie 

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar 
mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.6). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur 
en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literaruur, 
vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten. 

Indien tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn 
aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen 
omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur 
en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn 
eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele 
overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze 
asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.6. Alle 
asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met 
blauw gemarkeerd. 
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Bron 1 Golfplaten Materiaal: Cement 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM01. 
locatie Schuren 1 t/m 8: op daken. 
hoeveelheid (±) 2.153 m2. 
bevestigingsmethode Geschroefd. 
binding Hechtgebonden. 
beschadigd Licht. 
verweerd Ernstig. 
bereikbaarheid Matig. 

 

risicoklasse 2 buitensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Geen direct risico echter wel een verhoogd risico op vezelemissie uit 

het materiaal, geadviseerd wordt de golfplaten op korten termijn te 
saneren en een NEN 5707 (Bodem - Inspectie en monsterneming van 
asbest in bodem en partijen grond) uit te voeren rondom de schuren.. 

opmerkingen sanering Op de schuur daken zijn asbesthoudende golfplaten aangetroffen. 
Deze golfplaten zijn zwaar verweerd waardoor er verhoogde kans op 
vezelemissie is uit het materiaal. Tevens groeit er op de golfplaten van 
de schuren 3, 4 en 7 zeer veel mos en ligt er mos rondom deze 
schuren. Dit mos is asbesthoudend. Zie bron 22 . Saneren in 
buitensituatie met best bestaande technieken in risicoklasse 2. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 10-15%. 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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overzichtsfoto detailfoto 

 

monsternamelocatie 
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Bron 2 Beglazingskit Materiaal: Kit 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM02. 
locatie Schuur 2: in betonnen raamkozijnen. 
hoeveelheid (±) 10 m1. 
bevestigingsmethode Gekit. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid Goed. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering In de betonnen raamkozijnen is beglazingskit aangetroffen. Uit het 

analyse resultaat blijkt dat er een zeer laag percentage asbest in de 
beglazingskit is aangetroffen, namelijk 0,01-0,1 procent. Dit valt onder 
de grenswaarde. Conform de NEN 5896 en de EU regelgeving wordt 
een product als asbesthoudend aangemerkt als daar meer dan 0,1% 
asbest in zit. Deze kit kan als asbestvrij worden beschouwd. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 0.01-0.1%. 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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monsternamelocatie 
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Bron 3 Dakbedekking Materiaal: Bitumen 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM03. 
locatie Schuur 2 (koelcel) en woningen 1 en 2: op dak. 
hoeveelheid (±) 22 m2. 
bevestigingsmethode Gelijmd. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De bitumen bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. < 0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto monsternamelocatie 
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Bron 4 Restanten 
golfplaat 

Materiaal: Cement 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM04. 
locatie Schuren 3, 4 en 7: op maaiveld en oprit. 
hoeveelheid (±) 434 m2. 
bevestigingsmethode Los liggend. 
binding Niet-hechtgebonden. 
beschadigd Ernstig. 
verweerd Ernstig. 
bereikbaarheid Goed. 

 

risicoklasse 2 buitensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Verhoogd risico, maatregelen treffen om (verdere) verspreiding te 

voorkomen en bron op korte termijn saneren en NEN 5707 (Bodem - 
Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond) uit 
te voeren rondom de schuren. . 

opmerkingen sanering Rondom schuren 3, 4 en 7 zijn restanten golfplaat aangetroffen. Deze 
restanten liggen rondom de schuren tot ca 3 meter vanaf de 
buitengevels verspreid. De hechtgebondenheid van de restanten door 
de verwering is slecht. Saneren in buitensituatie met best bestaande 
technieken in risicoklasse 2. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 10-15%. 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 5 Afdichting Materiaal: Stopverf 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM05. 
locatie Schuur 3: In houten raamkozijnen. 
hoeveelheid (±) 26,4 m1. 
bevestigingsmethode Gesmeerd. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De stopverf bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 6 Afdichting Materiaal: Vulpasta 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM06. 
locatie Schuur 2 (eieren opslag), schuur 5 (waterruimte): rondom elektraleidingen. 
hoeveelheid (±) 16 stuks. 
bevestigingsmethode Gesmeerd. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De vulpasta bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 7 Afdichting Materiaal: Stopverf 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM07. 
locatie Schuur 5, waterruimte: in houten raamkozijnen. 
hoeveelheid (±) 8 m1. 
bevestigingsmethode Gesmeerd. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De stopverf bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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monsternamelocatie 
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Bron 8 Afdichting Materiaal: Stopverf 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM08 en MM09. 
locatie Schuur 6: in betonnen raamkozijnen. 
hoeveelheid (±) 28 m1. 
bevestigingsmethode Gesmeerd. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De stopverf bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto overzichtsfoto 



 

 

 

 

Projectnummer: (17010893) Pagina 25 

 

 

detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 9 Afdichting Materiaal: Stopverf 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM10 en MM11. 
locatie Schuur 6, garage: in betonnen raamkozijnen. 
hoeveelheid (±) 20,8 m1. 
bevestigingsmethode Gesmeerd. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De stopverf bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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monsternamelocatie monsternamelocatie 
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Bron 10 Plaatmateriaal Materiaal: Cement 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM12. 
locatie Schuur 7: op dak. 
hoeveelheid (±) 37,5 m2. 
bevestigingsmethode Gespijkerd. 
binding Hechtgebonden. 
beschadigd Ernstig. 
verweerd Ernstig. 
bereikbaarheid Matig. 

 

risicoklasse 2 buitensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Geen direct risico echter wel een verhoogd risico op vezelemissie uit 

het materiaal, geadviseerd wordt de schuur af te sluiten, niet meer te 
betreden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en te saneren op 
korte termijn aanbevolen.. 

opmerkingen sanering Onder de asbesthoudende golfplaten is in het linker gedeelte van de 
schuur asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Dit plaatmateriaal 
is zwaar verweerd waardoor er restanten plaatmateriaal (bron 21) in de 
spinnenwebben hangen en op de grond liggen. Op de schuur is een 
waarschuwingslint asbest opgehangen. Saneren in buitensituatie met 
best bestaande technieken in risicoklasse 2. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 5-10%. 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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monsternamelocatie 
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Bron 11 Beglazingskit Materiaal: Kit 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM 13 t/m MM15. 
locatie Schuur 7: in houten raamkozijnen. 
hoeveelheid (±) 360 m1. 
bevestigingsmethode Gekit. 
binding Hechtgebonden. 
beschadigd Licht. 
verweerd Ernstig. 
bereikbaarheid Goed. 

 

risicoklasse 2 buitensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan sloop.. 
opmerkingen sanering In de houten raamkozijnen is asbesthoudende beglazingskit 

aangetroffen. Van de beglazingskit zijn drie materiaalmonsters 
genomen. In monster MM13 is 0.01-0,1%, in monster MM14 is 0,1-2% 
en in monster MM15 is geen asbest in aangetroffen. Asbest in kit is 
niet homogeen verdeeld. Er moet er vanuit gegaan worden dat alle 
beglazingskit asbesthoudend is. Saneren in buitensituatie met best 
bestaande technieken in risicoklasse 2. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 0,1-2%. 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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detailfoto monsternamelocatie 

  

monsternamelocatie monsternamelocatie 
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Bron 12 Plaatmateriaal Materiaal: Cement 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM16. 
locatie Schuur 8, stal 1: op houten palen. 
hoeveelheid (±) 10,8 m2. 
bevestigingsmethode Geschroefd. 
binding Hechtgebonden. 
beschadigd Niet. 
verweerd Niet. 
bereikbaarheid Goed. 

 

risicoklasse 1 binnensanering of 2A binnensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan sloop.. 
opmerkingen sanering In de stal zijn op de houten palen asbesthoudende platen aangetroffen. 

Het betreffen 6 platen van 1,8 m² per stuk. Saneren in containment met 
best bestaande technieken in risicoklasse 2A. Indien de platen met 
palen in zijn geheel worden verwijderd zonder de platen te 
beschadigen en/of te bewerken kunnen de werkzaamheden in 
risicoklasse 1 worden uitgevoerd. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 10-15%. 
amosiet 0,1-2%. 

 

  

overzichtsfoto overzichtsfoto 
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detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 13 Elektrakabel Materiaal: Koord 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM17. 
locatie Schuur 8, boilerruimte: tegen wand. 
hoeveelheid (±) 6 m1. 
bevestigingsmethode Gewikkeld. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De elektrakabel bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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Bron 14 Plaatmateriaal Materiaal: Cement 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM18. 
locatie Schuur 8: op dak. 
hoeveelheid (±) 8 m2. 
bevestigingsmethode Gespijkerd. 
binding Hechtgebonden. 
beschadigd Licht. 
verweerd Licht. 
bereikbaarheid Slecht. 

 

risicoklasse 2 buitensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan sloop.. 
opmerkingen sanering Op het dak zijn op de wangen van de dakkapel en de schoorstenen 

asbesthoudende platen aangetroffen. De toepassing bevindt zich deels 
op hoogte; steiger of hoogwerker noodzakelijk. Saneren in 
buitensituatie met best bestaande technieken in risicoklasse 2. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 10-15%. 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 15 Plaatmateriaal Materiaal: Cement 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM19. 
locatie Schuur 8, zolder: in houten deuren. 
hoeveelheid (±) 0,56 m2. 
bevestigingsmethode Geschroefd. 
binding Hechtgebonden. 
beschadigd Niet. 
verweerd Niet. 
bereikbaarheid Goed. 

 

risicoklasse 1 of 2 buitensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan sloop.. 
opmerkingen sanering In de houten deuren aan de voorzijde om de zolder te betreden zijn 

asbesthoudende platen aangetroffen. Het betreffen 4 platen van 0,14 
m² per stuk. De toepassing bevindt zich op hoogte; steiger of 
hoogwerker noodzakelijk. Saneren in buitensituatie met best 
bestaande technieken in risicoklasse 2. Indien de deuren met platen in 
zijn geheel worden verwijderd zonder de platen te beschadigen en/of 
te bewerken kunnen de werkzaamheden in risicoklasse 1 worden 
uitgevoerd. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 10-15%. 
 

  

overzichtsfoto overzichtsfoto 
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monsternamelocatie 
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Bron 16 Plafondbeplating Materiaal: Cement 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM20. 
locatie Woning 1, zolder: tegen dakbeschot. 
hoeveelheid (±) 10 m2. 
bevestigingsmethode Gespijkerd. 
binding Hechtgebonden. 
beschadigd Niet. 
verweerd Niet. 
bereikbaarheid Goed. 

 

risicoklasse 2 binnensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan sloop.. 
opmerkingen sanering Tegen het dakbeschot is asbesthoudende plafondbepaling 

aangetroffen. Saneren in containment met best bestaande technieken 
in risicoklasse 2. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 2-5%. 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 17 Afdichting Materiaal: Stopverf 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM21. 
locatie Woning 1, voorgevel: in houten raamkozijnen. 
hoeveelheid (±) 17,6 m1. 
bevestigingsmethode Gesmeerd. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De stopverf bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto overzichtsfoto 



 

 

 

 

Projectnummer: (17010893) Pagina 42 

  

detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 18 Beglazingskit Materiaal: Kit 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM22. 
locatie Woning 1, voorgevel: in voordeur. 
hoeveelheid (±) 3,8 m1. 
bevestigingsmethode Gekit. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De beglazingskit bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 
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detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 19 Beglazingskit Materiaal: Kit 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM23. 
locatie Woningen 1 en 2, linker zijgevel: in houten raamkozijnen. 
hoeveelheid (±) 25 m1. 
bevestigingsmethode Gekit. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De beglazingskit bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto detailfoto 



 

 

 

 

Projectnummer: (17010893) Pagina 46 

  

detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 20 Afdichting Materiaal: Stopverf 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM24 en MM25. 
locatie Schuur 8: in stalen raamkozijnen. 
hoeveelheid (±) 144 m1. 
bevestigingsmethode Gesmeerd. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De stopverf bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto overzichtsfoto 
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Bron 21 Restanten 
plaatmateriaal 

Materiaal: Cement 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM26. 
locatie Schuur 7, hok 1: in spinnenwebben en op vloer. 
hoeveelheid (±) 60 m2. 
bevestigingsmethode Los liggend en hangend. 
binding Niet-hechtgebonden. 
beschadigd Ernstig. 
verweerd Ernstig. 
bereikbaarheid Goed. 

 

risicoklasse 2 binnensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Geen direct risico echter wel een verhoogd risico op vezelemissie uit 

het materiaal, ruimte afsluiten, niet meer betreden zonder persoonlijke 
beschermingsmiddelen en saneren op korte termijn aanbevolen. . 

opmerkingen sanering Op de vloer en in de spinnenwebben zijn restanten plaatmateriaal 
aangetroffen. Het betreft de restanten van het hechtgebonden 
plaatmateriaal onder de golfplaten. Door de verwering het het 
plaatmateriaal betreft het niet-hechtgebonden restanten asbest. 
Saneren in containment met best bestaande technieken in risicoklasse 
2. Voor een uitvoeringswijze die afwijkt van de SMART en de regels 
conform de werkveldspecifiek certificatieschema voor 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, dient 
tevoren een schriftelijk goedkeuring op basis van een plan van aanpak 
(risico-inventarisatie) te worden verkregen van een Hoger 
Veiligheidskundige (hvk'er) . In overleg met de Hoger 
Veiligheidskundige kan er gekeken worden of de bron gesaneerd mag 
worden in een buitensituatie. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 10-15%. 
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overzichtsfoto overzichtsfoto 

  

detailfoto detailfoto 

  

detailfoto monsternamelocatie 
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Bron 22 Mos Materiaal: Vezels 

certificaat / monster 1703-0904_01 / MM27. 
locatie Schuren 3, 4 en 7: op maaiveld. 
hoeveelheid (±) 434 m2. 
bevestigingsmethode Los liggend. 
binding Niet-hechtgebonden. 
beschadigd Ernstig. 
verweerd Ernstig. 
bereikbaarheid Goed. 

 

risicoklasse 2A buitensanering. 
aanbevelingen / risicobeoordeling Direct risico, gebied afzetten, bron direct saneren. 
opmerkingen sanering Rondom de schuren 3, 4 en 7 is asbesthoudende mos aangetroffen. 

Het mos ligt over een oppervlakte van 434 m² verspreid. Saneren in 
buitensituatie met best bestaande technieken in risicoklasse 2A. 

 

Asbest Percentage 

chrysotiel 2-5%. 
crocidoliet 0,1-2%. 

 

  

overzichtsfoto overzichtsfoto 
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overzichtsfoto 
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Bron 23 Afdichting Materiaal: Kit 

certificaat / monster RPS 1703-0904_01 / MM28. 
locatie Schuur 1, zijgevels: in dilatatievoeg. 
hoeveelheid (±) 3 m1. 
bevestigingsmethode Gekit. 
binding N.v.t. 
beschadigd N.v.t. 
verweerd N.v.t. 
bereikbaarheid N.v.t. 

 

risicoklasse N.v.t. 
aanbevelingen / risicobeoordeling N.v.t.. 
opmerkingen sanering De kit bleek na analyse geen asbest te bevatten. 

 

Asbest Percentage 

N.v.t. <0,1% (geen). 
 

  

overzichtsfoto monsternamelocatie 
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4.3 Indeling in risicoklassen 

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) 
bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. 

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages 
asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan 
amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor 
serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest 
(amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet). 

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid 
aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor 
het bepalen van de te hanteren risicoklasse. 

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven: 

Tabel 5: risicoklasse 

Type asbest Risicoklasse 1 Risicoklasse 2 Risicoklasse 2A 

Chrysotiel < 2.000 vezels/m3 ≥ 2.000 vezels/m3 - 

Amfibool < 2.000 vezels/m3 - ≥ 2.000 vezels/m3 

Chrysotiel + 
Amfibool 

< 2.000 vezels/m3 ≥ 2.000 (AMF < 2.000 
vezels/m3) 

≥ 2.000 (AMF > 2.000 
vezels/m3) 

Vrijgave conform 
NEN2990 

Visuele inspectie Visuele inspectie + 
luchtmeting (2 uurs meting) 

 
Voor vrijgave in buitensituaties dient 
uitsluitend een visuele inspectie 
conform NEN2990 te worden 
uitgevoerd. 

Visuele inspectie + 
kleefmonstername (SEM) 
luchtmeting (4 uurs meting 
SEM) 
 
Voor vrijgave in buitensituaties dient 
uitsluitend een visuele inspectie 
conform NEN2990 te worden 
uitgevoerd. 

* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door 
middel van een 2-uurs meting en visuele vrijgave. Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing. 
Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het 
asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan 
worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij 
verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode 
zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in 
deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te 
nemen met IDDS Bouw B.V.. 

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen 
is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de 
bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3. 
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5 Bijlagen 

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de 
regeling verplicht gesteld. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van 
toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld. 
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5.1 Beknopt verslag vooronderzoek 

Geleverde inspanning met betrekking tot het vooronderzoek 

Heeft de opdrachtgever het intakeformulier 
voorafgaand aan het onderzoek zo volledig mogelijk 
ingevuld en geretourneerd * 

Ja 

Zijn er tekeningen beschikbaar Nee 

Welke relevante informatie kan er uit de 
beschikbare tekeningen worden gehaald 

N.v.t. 

In welk jaartal of welke periode is het te 
inventariseren bouwwerk, object of de installatie 
gebouwd 

Bron Bag-Viewer: variÃ«rend van 1891 t/m 1986 

Interview 

Gesproken met Dhr. D. Willems 

Bevindingen Zie intake formulier 
Overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier 

Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd Nee 

Welke relevante informatie kan er uit eerder 
opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald 

N.v.t. 

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen 
uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd 

Onbekend 

Hebben er in het verleden verbouwingen of 
renovaties plaatsgevonden 

Onbekend 

Overige geraadpleegde bronnen * Bag-Viewer, Google Maps/ Earth en Bing-Viewer 
 

Deskresearch conclusie 

Mogelijk asbesthoudende golfplaten en asbest bij de gierput aanwezig. 
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5.2 Integrale opname analysecertificaten 
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5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMART risicoklassebepaling 
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5.4 Procescertificaat asbestinventarisatie 
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5.5 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen 
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Bijlage 11    Waterbodemonderzoek 

   



 

 

BRL SIKB 2000 
VKB-protocol 2003  

 

 RAPPORT 
betreffende een 
waterbodemonderzoek 
op de locatie Hoevelaar Fase 1 
te Woudenberg 
 

 Datum 
Kenmerk 
Auteur 
 
 

: 
: 
: 

23 mei 2017 
1612J982/JHA/rap1 
De heer J. van Haaster BBE 
 

 Vrijgave : Mevrouw drs. B. Jelsma 
(projectleider) 
 
 
 
…………………….…….. 

 Opdrachtgever : Rho Adviseurs B.V. 
  : De heer K. Willems 
  : Delftseplein 27b 
  : 3013 AA Rotterdam 
 

 © IDDS bv. Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,  
elektronisch of anderszins zonder voorafgaande,  
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg: 1612J982/JHA/rap1      3 / 8 

1. INLEIDING 

 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een milieukundig waterbodemonderzoek verricht op de 
locatie Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied. 
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de chemische kwaliteit en hoeveelheid 
van het vrijkomende slib en de daarmee samenhangende toepassingsmogelijkheden. 
 
Voor het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van het vrijkomende slib op de locatie is de 
betreffende waterbodem onderzocht conform de NEN 5720:2009 (onderzoeksstrategie bij 
onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, NNI, november 
2009). Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een 
verkennend waterbodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging 
en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en 
eventueel vrijkomende baggerspecie. 
 
Leeswijzer 
De opzet en uitvoering van het onderzoek zijn in hoofdstuk 2 beschreven. De keuze van de opzet 
van het onderzoek is onder meer afhankelijk van de lengte en vorm van de watergang, alsmede de 
voorgenomen toepassing dan wel verspreiding van het vrijkomende materiaal. 
 
Een beschrijving van het uitgevoerde chemisch onderzoek is weergegeven in hoofdstuk 3. De 
resultaten van het chemisch onderzoek kunnen worden getoetst aan verschillende toepassingen 
zoals omschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Een omschrijving van de uitgevoerde toetsing is 
eveneens ondergebracht in hoofdstuk 3.  
 
In hoofdstuk 4 zijn de conclusies ten aanzien van het verrichte onderzoek weergegeven en zijn 
tevens aanbevelingen gedaan. 
 
In hoofdstuk 5 zijn de factoren toegelicht, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het 
onderzoek. 
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2. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

 
Onderzoeksopzet 
Inzake het vaststellen van de chemische kwaliteit van de waterbodem is de onderzoeksopzet 
afgeleid van de NEN 5720:2009.  
 
Op basis van de beschikbare bodeminformatie is bekend dat in juli 2014 een sanering van een 
calamiteit heeft plaatsgevonden ter plaatse van de Stationsweg Oost te Woudenberg.  
De aanleiding van de sanering is een overgelopen olie-benzine afscheider (OBAS) na hevige 
regenval op 24 juli 2014. Dit water (met olierestanten uit de OBAS) is in de achterliggende sloot 
gelopen. Hierdoor is circa 200 m sloot verontreinigd geraakt met minerale olie. Vervolgens is de 
met minerale olie verontreinigde slootkanten en slootbodem ontgraven en afgevoerd (20,76 ton). 
Uit controlebemonstering en analyse van de wanden en de bodem is gebleken dat geen 
verontreiniging met minerale olie is achtergebleven boven de achtergrondwaarden. Uit de 
saneringsevaluatie blijkt dat de verontreiniging voldoende is gesaneerd.  
 
Op basis van de beschikbare gegevens is uitgegaan van een viertal te onderscheiden 
watergangen variërend van circa 50 tot 600 meter. Gezien de ligging van de waterpartijen buiten 
stedelijk gebied en de uitgevoerde sanering, zijn deze als onverdacht aangemerkt en is de te 
leveren onderzoeksinspanning hierop aangepast. Als onderzoeksstrategie is de strategie overig 
water lintvormig (OLN) normale onderzoeksinspanning gehanteerd.   
 
Uitvoering 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en bijbehorend VKB-protocol 
2003. De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert. Benadrukt dient te worden dat tijdens 
de veldwerkzaamheden niet is afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin 
de namen van de uitvoerenden) is opgenomen in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij 
behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de 
veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  
 
Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS hierbij geen eigenaar te zijn van het terrein 
waarop het milieukundig bodemonderzoek betrekking heeft gehad. 
 
De watergangen zijn globaal weergegeven in de situatietekening van bijlage 1. Ter illustratie zijn in 
de fotoreportage van bijlage 5 enkele foto’s van de onderzochte watergangen opgenomen. 
Monstername heeft plaatsgevonden op 24 april 2017 vanaf de walkant. Van het monstermateriaal 
(steekmonsters) zijn in het laboratorium een zestal slibmengmonsters samengesteld. In tabel 1 zijn 
de resultaten van de uitgevoerde veldwerkzaamheden met betrekking tot de baggerspecie 
weergegeven. 
 

TABEL 1: Resultaten veldwerk baggerspecie 

Onderzoeksaspect Lengte 
watergang 

Monstercode Steekmonsters Gemiddelde dikte 
sliblaag in meter 

watergang 1 
lintvormige waterpartij 

circa 440 m SLM01 SL11 t/m SL20 0,17 

watergang 2 
lintvormige waterpartij 

circa 240 m SLM02 SL21 t/m SL30 0,05 

watergang 3 
lintvormige waterpartij 

circa 600 m SLM03 
SLM04 

SL31 t/m SL40 
SL41 t/m SL50 

0,14 
0,04 

watergang 4 
lintvormige waterpartij 

circa 110 m SLM05 SL51 t/m SL60 0,09 

 
De onderliggende bodem is opgebouwd uit zand. Voor meer informatie omtrent de bodemopbouw 
wordt verwezen naar de boorstaten, welke zijn opgenomen in bijlage 2. 
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3. CHEMISCH ONDERZOEK EN TOETSING 

 
Chemisch onderzoek 
De samengestelde slibmonsters zijn ter analyse overgebracht naar een RvA geaccrediteerd 
laboratorium. Het chemisch onderzoek is afhankelijk van de situering van de betreffende 
watergangen. Het analysecertificaat van de uitgevoerde chemische analyses is opgenomen in  
bijlage 3. De waterbodem is geanalyseerd op het pakket voor regionale wateren. Hierin zijn de 
volgende parameters opgenomen: 
 
Regionale wateren 

- metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink); 
- som-PAK’s (10): polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 
- som-PCB’s (7): polychloorbifenylen;  
- minerale olie; 
- organische stof en lutum. 

 
Toetsing 
Aangezien de chemische kwaliteit van de betreffende baggerspecie op verschillende wijze getoetst 
kan worden, is aan de navolgende toetsmogelijkheden getoetst: 
 
Toepassen in oppervlaktewater (T3) 
Het toetsingskader voor toepassing van het slib in oppervlaktewater uit de Regeling bodemkwaliteit 
komt in hoofdlijnen overeen met die voor toepassing op of in landbodem. Bij toepassing in 
oppervlaktewater vervalt de toetsing op functie en wordt alleen getoetst aan de kwaliteit van de 
ontvangende bodem. Daarnaast wordt een andere normstelling voor waterbodems met een andere 
klasseindeling dan voor landbodems gehanteerd. Tevens worden voor waterbodems andere 
interventiewaarden en normen van het saneringscriterium gehanteerd. 
 
Verspreiding op het aangrenzende perceel (T5) 
Toetsing heeft plaatsgevonden aan de normen van de Regeling bodemkwaliteit. Teneinde een 
beeld te verkrijgen van de verspreidingsmogelijkheden op het aangrenzende perceel is de 
chemische kwaliteit van het slib getoetst aan de parameter msPAF (meer soorten potentieel 
aangetaste fractie). Hiermee is de uiteindelijke toxische druk (directe ecologische risico’s) bepaald. 
 
Voor het verkrijgen van een beeld van de voornoemde toetsing wordt verwezen naar bijlage 4 
(toetsingsresultaten baggerspecie). 
 
In tabel 2 zijn de resultaten met betrekking tot de toepassing in oppervlaktewater of verspreiding op 
het aangrenzende perceel weergegeven. 
 
TABEL 2: Resultaten toepasbaarheid  

Onderzoeksaspect Lengte 
watergang 

Monstercode Toepassen in 
oppervlaktewater (T3) 

Verspreiding op het 
aangrenzende perceel (T5) 

watergang 1 
lintvormige waterpartij 

circa 440 m SLM01 altijd toepasbaar verspreidbaar 

watergang 2 
lintvormige waterpartij 

circa 240 m SLM02 klasse A verspreidbaar 

watergang 3 
lintvormige waterpartij 

circa 600 m SLM03 
SLM04 

klasse A 
altijd toepasbaar 

verspreidbaar 
verspreidbaar 

watergang 4 
lintvormige waterpartij 

circa 110 m SLM05 klasse B niet verspreidbaar 
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Toepasbaarheid op bodem onder oppervlaktewater (T3) 
In het kader van toepasbaarheid van het vrijkomend slib op de bodem onder oppervlaktewater is 
de waterbodemkwaliteit van de watergangen onderverdeeld in de klassen altijd toepasbaar t/m 
klasse B. Deze klassenindeling geeft een maat voor de kwaliteit van de ontvangende waterbodem 
en voor de kwaliteit van een partij toe te passen grond of baggerspecie. 
 
Verspreidbaarheid op het aangrenzende perceel (T5) 
Op basis van de onderzoeksresultaten is het vrijkomend slib uit de watergangen onderverdeeld in 
verspreidbaar of niet verspreidbaar op het aangrenzende perceel. 
 
Beperkingen inzake de verspreiding van het vrijkomend slib uit watergangen 1 t/m 3 worden op 
basis van de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. Het vrijkomend slib 
uit watergang 4 is niet verspreidbaar op het aangrenzend perceel.  
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een milieukundig waterbodemonderzoek verricht op de 
locatie Hoevelaar Fase 1 te Woudenberg. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied. 
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de chemische kwaliteit en hoeveelheid 
van het vrijkomende slib en de daarmee samenhangende toepassingsmogelijkheden. 
 
Voor het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van het vrijkomende slib op de locatie is de 
betreffende waterbodem onderzocht conform de NEN 5720:2009 (onderzoeksstrategie bij 
onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, NNI, november 
2009). Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een 
verkennend waterbodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging 
en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en 
eventueel vrijkomende baggerspecie. 
 
Conclusies 
Uit de resultaten blijkt dat het:  
 
- slib in watergang 1, in het kader van de toepasbaarheid op de bodem onder oppervlaktewater 

onderverdeeld is als zijnde altijd toepasbaar en verspreidbaar is op het aangrenzende perceel.  
- slib in watergang 2, in het kader van de toepasbaarheid op de bodem onder oppervlaktewater 

onderverdeeld is als zijnde klasse A en verspreidbaar is op het aangrenzende perceel.  
- slib in watergang 3, in het kader van de toepasbaarheid op de bodem onder oppervlaktewater 

onderverdeeld is als zijnde klasse A/altijd toepasbaar en verspreidbaar is op het aangrenzende 
perceel.  

- slib in watergang 4, in het kader van de toepasbaarheid op de bodem onder oppervlaktewater 
onderverdeeld is als zijnde klasse B en niet verspreidbaar is op het aangrenzende perceel.  

 
Het toepassen van de baggerspecie elders buiten de perceelsgrenzen dient te worden voorgelegd 
aan de belanghebbenden zoals beheerder watergang, bevoegde gezag en/of eigenaar landbodem. 
Hierbij dient vooraf de kwaliteit van de ontvangende waterbodem te worden bepaald.  
 
Geadviseerd wordt de betreffende rapportage voor te leggen aan het bevoegde gezag ter 
formalisering van de onderhavige onderzoeksresultaten en conclusies. 
 
 
IDDS Milieu 
Noordwijk (ZH) 
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5. BETROUWBAARHEID 

 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen geaccepteerde 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een beperkt 
aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het bodemmateriaal 
voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen van 
verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief worden 
geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het voorkomen 
en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden omtrent de 
aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte verontreinigende 
stoffen. 
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-5

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-60

Boring: 42
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0-2

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-58

Boring: 43
Datum: 24-04-2017

0

50

1

waterbodem0

-18

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-22

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-72

Boring: 44
Datum: 24-04-2017

0

50

1

waterbodem0

-24

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-80

Boring: 45
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0-2

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-55

Boring: 46
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0-1

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-3

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-53

Boring: 47
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0-1

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-4

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-54

Boring: 48
Datum: 24-04-2017

0

50

1

waterbodem0

-22

Slib, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

-28

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-78

Boring: 49
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0

-4

Slib, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

-58

Boring: 50
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0-1

Slib, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

-5

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

-55
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Boring: 51
Datum: 24-04-2017

0

50

2
waterbodem0-2

Slib, resten planten, geen 
olie-water reactie, neutraalzwart, 
Zuigerboor

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

-60

Boring: 52
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0-1

Slib, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

-11

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

-61

Boring: 53
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0-1

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-11

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

-61

Boring: 54
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0-1

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-60

Boring: 55
Datum: 24-04-2017

0

50

1
waterbodem0-1

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-11

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-61

Boring: 56
Datum: 24-04-2017

0

50

1

waterbodem0-2

Slib, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

-14

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

-64

Boring: 57
Datum: 24-04-2017

0

50

1

waterbodem0

-10

Slib, geen olie-water reactie, 
neutraalzwart, Zuigerboor

-12

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

-62

Boring: 58
Datum: 24-04-2017

0

50

1

waterbodem0
-6

Slib, geen olie-water reactie, 
neutraalzwart, Zuigerboor

-18

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Zuigerboor-68

Boring: 59
Datum: 24-04-2017

0

50
1

waterbodem0

-12

Slib, geen olie-water reactie, 
neutraalzwart, Zuigerboor

-16

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

-66

Boring: 60
Datum: 24-04-2017

0

50

1

waterbodem0
-8

Slib, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

-18

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor-68



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 
ANALYSECERTIFICATEN  



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Ons kenmerk : Project 664374
Validatieref. : 664374_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FHNL-URPR-BXVY-PRDC
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 4 mei 2017

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 F +31-(0)20-597 66 89 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 delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact geen geen geen
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 37,8 51,6 35,6
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 82,1 90,8 83,7
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 17,9 9,2 16,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 17,8 9,1 15,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,9 1,4 7,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 130 45 100
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,37 0,63 0,85
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 11 9,1 29
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,14 0,15 0,26
S lood (Pb) mg/kg ds 34 39 38
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 10 8 7
S zink (Zn) mg/kg ds 110 110 250

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 79 46 96

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,06 < 0,05 < 0,06
S fenantreen mg/kg ds 0,28 < 0,05 0,11
S anthraceen mg/kg ds 0,09 < 0,05 < 0,06
S fluoranteen mg/kg ds 0,65 0,06 0,20
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,26 < 0,05 < 0,06
S chryseen mg/kg ds 0,40 0,06 0,12
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,43 < 0,05 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,34 < 0,05 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,29 < 0,05 0,10
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,26 < 0,05 0,09

S som PAK (10) mg/kg ds 3,0 0,40 0,91

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002 < 0,001 < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002 < 0,001 < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002 < 0,001 < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002 < 0,001 < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002 < 0,001 < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002 < 0,001 < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002 < 0,001 < 0,002

Tabel 1 van 6

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

Project code : 664374
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5411739 = SLM01
5411740 = SLM02
5411741 = SLM03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/04/2017 24/04/2017 25/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017
Startdatum : 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017
Monstercode : 5411739 5411740 5411741
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_certificaat_v1



S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,005 0,010

Tabel 2 van 6

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

Project code : 664374
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5411739 = SLM01
5411740 = SLM02
5411741 = SLM03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/04/2017 24/04/2017 25/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017
Startdatum : 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017
Monstercode : 5411739 5411740 5411741
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t.
S soort artefact geen geen
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 47,5 16,4
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 90,8 59,1
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 9,2 40,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 9,2 40,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 5,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 200 440
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 3,0
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 110
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,09 0,57
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 190
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 14
S zink (Zn) mg/kg ds 55 1400

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 120 2700

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,14
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,40
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,98
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 1,1
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,52
S chryseen mg/kg ds 0,09 0,88
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 0,65
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05 0,66
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 2,0
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 1,9

S som PAK (10) mg/kg ds 0,47 9,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,003
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,003
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 0,004
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,003
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,025
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,019
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,023

Tabel 3 van 6

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

Project code : 664374
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5411742 = SLM04
5411743 = SLM05

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2017 24/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 26/04/2017 26/04/2017
Startdatum : 26/04/2017 26/04/2017
Monstercode : 5411742 5411743
Matrix : Waterbodem Waterbodem

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_certificaat_v1



S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,077

Tabel 4 van 6

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

Project code : 664374
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5411742 = SLM04
5411743 = SLM05

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2017 24/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 26/04/2017 26/04/2017
Startdatum : 26/04/2017 26/04/2017
Monstercode : 5411742 5411743
Matrix : Waterbodem Waterbodem

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_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.

Uw referentie : SLM01
Monstercode : 5411739

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -28: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -52: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -153: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -180: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : SLM03
Monstercode : 5411741

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(a)antraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -28: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -52: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -153: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -180: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 5 van 6

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

Project code : 664374
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_certificaat_v1



Uw referentie : SLM05
Monstercode : 5411743

Opmerking bij het monster: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -28: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -52: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -118: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.
som PCBs (7): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PAK (10): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Tabel 6 van 6

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

Project code : 664374
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5411739
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Uw referentie : SLM01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 52 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 79 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5411740
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Uw referentie : SLM02
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 51 %
4) fractie C35 -< C40 20 %

minerale olie gehalte: 46 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5411741
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Uw referentie : SLM03
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 32 %
3) fractie C29 - C35 57 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 96 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5411742
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Uw referentie : SLM04
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 34 %
3) fractie C29 - C35 50 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 120 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5411743
Project omschrijving : 1612J982A-Hoevelaar fase 1
Uw referentie : SLM05
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 41 %
3) fractie C29 - C35 35 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 2700 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: FHNL-URPR-BXVY-PRDC Ref.: 664374_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5411739 SLM01 11 0.05-0.07 0272018BB
12 0.04-0.07 0272021BB
13 0-0.2 0272005BB
14 0-0.23 0272016BB
15 0.22-0.41 0272024BB
16 0.22-0.45 0272012BB
17 0.1-0.31 0272027BB
18 0.1-0.33 0272014BB
19 0.07-0.3 0272020BB
20 0.11-0.2 0272009BB

5411740 SLM02 21 0-0.05 0272421BB
22 0-0.03 0272414BB
23 0-0.04 0272416BB
24 0-0.05 0272415BB
25 0.1-0.16 0272420BB
26 0.04-0.09 0272418BB
27 0.04-0.11 0272419BB
28 0.04-0.08 0272409BB
29 0-0.06 0272407BB
30 0-0.05 0272410BB

5411741 SLM03 31 0.03-0.06 0272008BB
32 0.08-0.13 0272007BB
33 0.23-0.39 0272010BB
34 0.25-0.44 0271934BB
35 0.22-0.42 0272004BB
36 0.26-0.42 0272011BB
37 0.23-0.48 0272017BB
38 0.18-0.28 0272015BB
39 0.2-0.23 0272013BB
40 0.22-0.47 0272006BB

5411742 SLM04 41 0.05-0.1 0272178BB
42 0.02-0.08 0272173BB
43 0.18-0.22 0272185BB
44 0.24-0.3 0272175BB
45 0.02-0.05 0272190BB
46 0.01-0.03 0272159BB
47 0.01-0.04 0272177BB
48 0.22-0.28 0272181BB
49 0.04-0.08 0272187BB
50 0.01-0.05 0272169BB

5411743 SLM05 52 0.01-0.11 0272172BB
53 0.01-0.11 0272186BB
54 0.01-0.1 0272183BB
55 0.01-0.11 0272170BB
56 0.02-0.14 0272162BB
57 0.1-0.12 0272164BB
58 0.06-0.18 0272167BB
59 0.16-0.66 0272184BB
60 0.08-0.18 0272168BB
51 0.02-0.1 0272171BB
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Analysemethoden in Waterbodem (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.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
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BIJLAGE 4 
TOETSINGSRESULTATEN BAGGERSPECIE 



 
 

Projectcode: 1612J982A 

 
 
  
 
Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

monsternummer SLM01    
Certificaatcode 664374    
Datum 25-4-2017    
Traject (cm-mv) 0-45    
Humus (% ds) 17,8    
Lutum (% ds) 1,9    
Datum van toetsing 5-5-2017    
Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Verspreidbaar 
   T3 T5 
     
OVERIG     
Gloeiverlies 17,9 % (m/m) ds   
Droge stof 37,8 % m/m GTA GTA 
Lutum 1,9 %   
Organische stof (humus) 18 %   
Aard artefacten  -   
Gloeirest 82,1 % (m/m) ds   
meersoorten PAF organische verbindingen  %  <=MW_AW 
meersoorten PAF metalen  %  <=MW_AW 
     
METALEN     
Barium [Ba] 130 mg/kg ds GTA  
Cadmium [Cd] 0,37 mg/kg ds <=AW <=MW_AW 
Kobalt [Co] < 3,0 mg/kg ds <=AW  
Koper [Cu] 11 mg/kg ds <=AW  
Kwik [Hg] 0,14 mg/kg ds <A  
Lood [Pb] 34 mg/kg ds <=AW  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW  
Nikkel [Ni] 10 mg/kg ds <=AW  
Zink [Zn] 110 mg/kg ds <A  
     
PAK     
Naftaleen 0,06 mg/kg ds ? ? 
Fenanthreen 0,28 mg/kg ds   
Anthraceen 0,09 mg/kg ds   
Fluorantheen 0,65 mg/kg ds   
Benzo(a)anthraceen 0,26 mg/kg ds   
Chryseen 0,40 mg/kg ds   
Benzo(k)fluorantheen 0,43 mg/kg ds   
Benzo(a)pyreen 0,34 mg/kg ds   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,29 mg/kg ds   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,26 mg/kg ds   
PAK 10 VROM 3,0 mg/kg ds <A  
     
PCB`S     
PCB 28 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 52 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 101 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 118 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 138 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 153 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 180 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,010 mg/kg ds   
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C10 - C40 79 mg/kg ds <=AW <=MW_AW 
 



 
 

Projectcode: 1612J982A 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

monsternummer SLM02    
Certificaatcode 664374    
Datum 24-4-2017    
Traject (cm-mv) 0-16    
Humus (% ds) 9,1    
Lutum (% ds) 1,4    
Datum van toetsing 5-5-2017    
Bodemklasse monster   Klasse A Verspreidbaar 
   T3 T5 
     
OVERIG     
Gloeiverlies 9,2 % (m/m) ds   
Droge stof 51,6 % m/m GTA GTA 
Lutum 1,4 %   
Organische stof (humus) 9,1 %   
Aard artefacten  -   
Gloeirest 90,8 % (m/m) ds   
meersoorten PAF organische verbindingen  %  <=MW_AW 
meersoorten PAF metalen  %  <=MW_AW 
     
METALEN     
Barium [Ba] 45 mg/kg ds GTA  
Cadmium [Cd] 0,63 mg/kg ds <A <=MW_AW 
Kobalt [Co] < 3,0 mg/kg ds <=AW  
Koper [Cu] 9,1 mg/kg ds <=AW  
Kwik [Hg] 0,15 mg/kg ds <A  
Lood [Pb] 39 mg/kg ds <A  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW  
Nikkel [Ni] 8 mg/kg ds <=AW  
Zink [Zn] 110 mg/kg ds <A  
     
PAK     
Naftaleen < 0,05 mg/kg ds   
Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds   
Anthraceen < 0,05 mg/kg ds   
Fluorantheen 0,06 mg/kg ds   
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds   
Chryseen 0,06 mg/kg ds   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds   
Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds   
PAK 10 VROM 0,40 mg/kg ds <=AW  
     
PCB`S     
PCB 28 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 52 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 101 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 118 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 138 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 153 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 180 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,005 mg/kg ds   
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C10 - C40 46 mg/kg ds <=AW <=MW_AW 
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Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

monsternummer SLM03    
Certificaatcode 664374    
Datum 25-4-2017    
Traject (cm-mv) 3-48    
Humus (% ds) 15,8    
Lutum (% ds) 7,2    
Datum van toetsing 5-5-2017    
Bodemklasse monster   Klasse A Verspreidbaar 
   T3 T5 
     
OVERIG     
Gloeiverlies 16,3 % (m/m) ds   
Droge stof 35,6 % m/m GTA GTA 
Lutum 7,2 %   
Organische stof (humus) 16 %   
Aard artefacten  -   
Gloeirest 83,7 % (m/m) ds   
meersoorten PAF organische verbindingen  %  <=MW_AW 
meersoorten PAF metalen  %  <=MW_AW 
     
METALEN     
Barium [Ba] 100 mg/kg ds GTA  
Cadmium [Cd] 0,85 mg/kg ds <A <=MW_AW 
Kobalt [Co] < 3,0 mg/kg ds <=AW  
Koper [Cu] 29 mg/kg ds <=AW  
Kwik [Hg] 0,26 mg/kg ds <A  
Lood [Pb] 38 mg/kg ds <=AW  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW  
Nikkel [Ni] 7 mg/kg ds <=AW  
Zink [Zn] 250 mg/kg ds <A  
     
PAK     
Naftaleen 0,06 mg/kg ds ? ? 
Fenanthreen 0,11 mg/kg ds   
Anthraceen 0,06 mg/kg ds ? ? 
Fluorantheen 0,20 mg/kg ds   
Benzo(a)anthraceen 0,06 mg/kg ds ? ? 
Chryseen 0,12 mg/kg ds   
Benzo(k)fluorantheen 0,07 mg/kg ds   
Benzo(a)pyreen 0,09 mg/kg ds   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 mg/kg ds   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,09 mg/kg ds   
PAK 10 VROM 0,91 mg/kg ds <=AW  
     
PCB`S     
PCB 28 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 52 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 101 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 118 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 138 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 153 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 180 0,002 mg/kg ds <=AW ? 
PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,010 mg/kg ds   
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C10 - C40 96 mg/kg ds <=AW <=MW_AW 
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Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

monsternummer SLM04    
Certificaatcode 664374    
Datum 24-4-2017    
Traject (cm-mv) 1-30    
Humus (% ds) 9,2    
Lutum (% ds) 1    
Datum van toetsing 5-5-2017    
Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Verspreidbaar 
   T3 T5 
     
OVERIG     
Gloeiverlies 9,2 % (m/m) ds   
Droge stof 47,5 % m/m GTA GTA 
Lutum 1,0 %   
Organische stof (humus) 9,2 %   
Aard artefacten  -   
Gloeirest 90,8 % (m/m) ds   
meersoorten PAF organische verbindingen  %  <=MW_AW 
meersoorten PAF metalen  %  <=MW_AW 
     
METALEN     
Barium [Ba] 200 mg/kg ds GTA  
Cadmium [Cd] < 0,20 mg/kg ds <=AW <=MW_AW 
Kobalt [Co] < 3,0 mg/kg ds <=AW  
Koper [Cu] < 5,0 mg/kg ds <=AW  
Kwik [Hg] 0,09 mg/kg ds <=AW  
Lood [Pb] < 10 mg/kg ds <=AW  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW  
Nikkel [Ni] 5 mg/kg ds <=AW  
Zink [Zn] 55 mg/kg ds <=AW  
     
PAK     
Naftaleen < 0,05 mg/kg ds   
Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds   
Anthraceen < 0,05 mg/kg ds   
Fluorantheen 0,07 mg/kg ds   
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds   
Chryseen 0,09 mg/kg ds   
Benzo(k)fluorantheen 0,05 mg/kg ds   
Benzo(a)pyreen 0,05 mg/kg ds   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds   
PAK 10 VROM 0,47 mg/kg ds <=AW  
     
PCB`S     
PCB 28 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 52 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 101 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 118 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 138 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 153 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB 180 < 0,001 mg/kg ds <=AW  
PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,005 mg/kg ds   
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C10 - C40 120 mg/kg ds <=AW <=MW_AW 
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Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

monsternummer SLM05    
Certificaatcode 664374    
Datum 24-4-2017    
Traject (cm-mv) 1-66    
Humus (% ds) 40,5    
Lutum (% ds) 5,7    
Datum van toetsing 5-5-2017    
Bodemklasse monster   Klasse B Nooit verspreidbaar 
   T3 T5 
     
OVERIG     
Gloeiverlies 40,9 % (m/m) ds   
Droge stof 16,4 % m/m GTA GTA 
Lutum 5,7 %   
Organische stof (humus) 41 %   
Aard artefacten  -   
Gloeirest 59,1 % (m/m) ds   
meersoorten PAF organische verbindingen  %  <=MW_AW 
meersoorten PAF metalen  %  >MW_AW 
     
METALEN     
Barium [Ba] 440 mg/kg ds GTA ? 
Cadmium [Cd] 3,0 mg/kg ds <A <=MW_AW 
Kobalt [Co] < 3,0 mg/kg ds <=AW  
Koper [Cu] 110 mg/kg ds <A  
Kwik [Hg] 0,57 mg/kg ds <A  
Lood [Pb] 190 mg/kg ds <B  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW  
Nikkel [Ni] 14 mg/kg ds <=AW  
Zink [Zn] 1400 mg/kg ds <B >I 

     
PAK     
Naftaleen 0,14 mg/kg ds ? ? 
Fenanthreen 0,40 mg/kg ds   
Anthraceen 0,98 mg/kg ds   
Fluorantheen 1,1 mg/kg ds   
Benzo(a)anthraceen 0,52 mg/kg ds   
Chryseen 0,88 mg/kg ds   
Benzo(k)fluorantheen 0,65 mg/kg ds   
Benzo(a)pyreen 0,66 mg/kg ds   
Benzo(g,h,i)peryleen 2,0 mg/kg ds   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 1,9 mg/kg ds   
PAK 10 VROM 9,2 mg/kg ds <A  
     
PCB`S     
PCB 28 0,003 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 52 0,003 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 101 0,004 mg/kg ds <=AW  
PCB 118 0,003 mg/kg ds <=AW ? 
PCB 138 0,025 mg/kg ds <A  
PCB 153 0,019 mg/kg ds <A  
PCB 180 0,023 mg/kg ds <A  
PCB (som 7)  mg/kg ds <A  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,077 mg/kg ds   
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C10 - C40 2700 mg/kg ds <A <=MW_AW 
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GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : A 
8,88 : B 
8,88 : Nooit toepasbaar 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
 
Tabel 6: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T3) 

    ETW   AW   A   B  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  4,3 0,6 4 14 
Kobalt [Co] mg/kg ds  130 15 25 240 
Koper [Cu] mg/kg ds  113 40 96 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  4,8 0,15 1,2 10 
Lood [Pb] mg/kg ds  308 50 138 580 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  105 1,5 5 200 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  100 35 50 210 
Zink [Zn] mg/kg ds  430 140 563 2000 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 9 40 
   
PCB`S   
PCB 28 mg/kg ds   0,0015 0,014  
PCB 52 mg/kg ds   0,002 0,015  
PCB 101 mg/kg ds   0,0015 0,023  
PCB 118 mg/kg ds   0,0045 0,016  
PCB 138 mg/kg ds   0,004 0,027  
PCB 153 mg/kg ds   0,0035 0,033  
PCB 180 mg/kg ds   0,0025 0,018  
PCB (som 7) mg/kg ds   0,02 0,139 1 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   190 1250 5000 
 
 
Tabel 7: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T5) 

    AW   MW per   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 7,5 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15  190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40  190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15  36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50  530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5  190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35  100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140  720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5  40 
   
PCB`S   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02  1 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 3000 5000 
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Bijlage 12    Onderzoek geluidseffecten Stationsweg Oost 
207 

   



 
1 
 

MEMO 

 
 

Van : R. de Graaf (Geluid Plus Adviseurs)  

Project : Onderzoek inrichtingslawaai E. Moesbergen & Zn te Woudenberg 

Opdrachtgever : Gemeente Woudenberg 

   

Datum : 4 april 2017 

   

   

   

Betreft : 
Ruimtelijke inpassing E. Moesbergen & Zn en het Bestemminsplan Hoevelaar 

fase 1 te Woudenberg 

 

1. Aanleiding 

Binnen de gemeente Woudenberg wordt een nieuw bestemmingsplan, Hoevelaar fase 1, gerealiseerd voor een 
nieuwe woonwijk. Langs de zuidelijke grens van het nieuwe bestemmingsplan zijn enkele bedrijfslocaties 
bestemd. De richtafstanden, conform de VNG publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’, bedraagt voor de 
meeste van deze bedrijven 10 meter. Omdat er niet binnen 10 meter van de plangrens gebouwd wordt, is er 
geen ruimtelijke belemmering voor de realisatie van nieuwe woningen. Het bedrijf E. Moesbergen & Zn heeft 
echter een richtafstand van 30 meter. De ruimtelijke inpassing van het bestemmingplan in de nabijheid van E. 
Moesbergen & Zn is derhalve nader onderzocht. In bijlage 1 is de concept plankaart opgenomen. In nadere 
planfase kan dit concept nog wijzigen. 
 
In figuur 1 is de ligging van E. Moesbergen & Zn in het (voorontwerp) bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom 
Woudenberg’ aangegeven.  
 

 
Figuur 1: Locatie E. Moesbergen & Zn (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

 

E.Moesbergen & Zn 

E.Moesbergen & Zn 
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Het bedrijf E. Moesbergen & Zn is gelegen aan de Stationsweg Oost 207. Rho adviseurs heeft de 

geluiduitstraling van het bedrijf onderzocht. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is door middel van 

contouren inzichtelijk gemaakt, het maximaal geluidniveau is op een afstand van 10 meter binnen het 

plangebied bepaald. De berekende waarden zijn getoetst aan de waarden conform de VNG publicatie 

‘Bedrijven en Milieuzonering’. 

2. Toetsingskader 

Voor de ruimtelijke inpassing van het woningbouwplan is de systematiek conform de VNG publicatie ‘Bedrijven 

en milieuzonering’ aangehouden. Deze publicatie geeft richtlijnen voor afstanden tussen bedrijven en (nieuwe) 

woningen. De milieuzonering wordt bepaald aan de hand van richtafstanden (voor geluid, geur, stof en gevaar), 

de omgevingstypen (rustige woonwijk, rustig buitengebied en gemengd gebied) en functiemenging.  

 

Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en 

daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht tevens toeneemt. De gebiedstypering van de woonomgeving 

betreft een ‘rustige woonwijk’, de onderstaande stappen zijn beperkt tot deze gebiedstypering.  
 

Stap 1:  Indien de richtafstand voor geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect 

geluid in beginsel achterwege blijven: buitenplanse inpassing is mogelijk; 

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Voor woningen 

in een gebiedstype ‘rustige woonwijk’ geldt een geluidbelasting van ten hoogste: 

 45 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 65 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau. 

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan is buitenplanse inpassing mogelijk.  

Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is kan voor woningen in een gebiedstype ‘gemengd gebied’ gemotiveerd 

afgeweken worden tot een geluidbelasting van ten hoogste: 

 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 70 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau. 

Gemotiveerd dient te worden waarom deze geluidbelasting nog acceptabel is. Reeds aanwezige 

geluidbronnen of het gemeentelijk geluidbeleid van het betreffende gebied kunnen in deze 

onderbouwing worden betrokken.  

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet 

mogelijk zijn, indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan. Een grondige 

onderbouwing is noodzakelijk.  
 

 

Beoordeling stap 1 VNG  

Het bedrijf E. Moesbergen & Zn betreft een opslaglocatie (zie hoofdstuk 3) met milieucategorie 2. Dit bedrijf 

heeft een richtafstand van 30 meter. Omdat het bestemmingsplan de mogelijkheid biedt om binnen 10 meter 

(bouwvlak) vanaf de plangrens woningen te bouwen is nader akoestisch onderzoek noodzakelijk.  

3. Berekeningsuitgangspunten  

Rekenmethodiek 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (VROM, 

1999). De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma GeoMilieu versie 4.20 van 

DGMR.  

 

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 

omgeving en de aanwezigheid van hard bodemgebied (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht 

bodemgebied (bijvoorbeeld zandgrond of grasland). Het bodemgebied is standaard zacht (Bf=1,0 [-]) ingevoerd. 

Harde bodemgebieden, zoals wegen en terreinverharding, hebben een bodemfactor van Bf=1,0 [-].  
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Het bestemmingsplan voorziet in woningen met ten hoogste 3 bouwlagen (goothoogte 6 m, nokhoogte 10 m). 

De geluidbelastingen zijn derhalve inzichtelijk gemaakt op 1,5/4,5/7,5 meter.  

 

Beschrijving bedrijfsvoering 

Voor de berekeningen is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie. In overleg met dhr. E. Moesbergen, 

d.d. 30 maart 2017,  is de bedrijfssituatie vastgesteld. 

 

Het bedrijf aan de Stationsweg Oost 207 betreft een nevenvestiging van het bedrijf E. Moesbergen & Zn en 

wordt alleen gebruikt voor van goederen op pallets. Het perceel bestaat uit een bedrijfswoning en een 

opslaghal. Het terrein van de inrichting wordt ontsloten op de Stationsweg Oost.  

 

In de periode tussen 07:00 en 18:00 vinden transportbewegingen van en naar de inrichting plaats. Het laden en 

lossen vindt plaats ter plaatse van het losdock aan de zuidzijde van de opslagloods. Voor de representatieve 

bedrijfssituatie is rekening gehouden met het laden en lossen, à 20 minuten, van vier vrachtwagens. 

Volledigheidshalve is de aankomst en het vertrek van enkele personenauto’s opgenomen. Er is geen sprake van 

koeling van de opslagloods of koelaggregaten op de vrachtwagens die de inrichting aandoen. Verder zijn er 

geen relevante bronnen voor de geluidemissie van de inrichting.  

 

Toegepaste bronvermogens 

In tabel 1 zijn de gehanteerde bronvermogens samengevat.  
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Tabel 1: Gehanteerde bronvermogens 

Bron Bronvermogen 

Lw [dB(A)] 

Toepassing Herkomst 

LAr,LT LA,max 

Personenauto 10 km/h 89 X  Kental 

Dichtslaan portier auto 100  X Kental 

Vrachtwagen 10 km/h 102 X  Literatuur1 

Achteruitrijtoon vw 108 X  Literatuur2 

Vrachtwagen piek 108  X Kental 

Laden en lossen 90 X  Kental 

Laden en lossen piek 110  X Kental 

 

Bij het achteruit rijden van een vrachtwagen kan gebruik gemaakt worden van achteruitrijsignalering. Vanwege 

de herkenbaarheid van dit tonale geluid is rekening gehouden met een toeslag van +5 dB(A) in het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.  

 

In bijlage 2 is een afdruk van het rekenmodel opgenomen. 

4. Rekenresultaten  

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Met behulp van een geluidcontouren is de invloed van het bedrijf binnen het plangebied bepaald. In figuur 2 

zijn de meest maatgevende contouren, op een hoogte van 7,5 meter, opgenomen. In bijlage 3 zijn tevens de 

contouren op een hoogte van 1,5 en 4,5 meter opgenomen.  

 

                                                                   
1 Granneman et al, vakblad Geluid, maart 2013 
2 Literatuuronderzoek uitgevoerd door M+P in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, M+P.pzh.09.08.1, d.d. 

16 december 2009 
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Figuur 2: Contouren langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (inclusief toeslag voor tonaal geluid) 

 

Uit figuur 3 blijkt dat de 45 dB(A), etmaalwaarde, geluidcontour van E. Moesbergen & Zn niet binnen de 

grenzen van het plangebied ligt. Er is geen belemmering voor de geluidemissie van het bedrijf wanneer 

woningen tot op een afstand van 10 meter van de plangrens worden gerealiseerd. Voor de te realiseren 

woningen is er sprake van een goed woon- en leefklimaat vanwege E. Moesbergen & Zn.  

 

Maximaal geluidniveau 

Voor het maximaal geluidniveau is een aantal toetspunten geplaatst op 10 meter afstand van de inrichting. Het 

berekende maximaal geluidniveau bedraagt hier ten hoogste 64 dB(A), in de dagperiode. Hiermee wordt 

voldaan aan de richtwaarde conform de VNG systematiek.   

 

In bijlage 4 zijn de volledige resultaten voor het maximaal geluidniveau opgenomen.  

5. Conclusie 

Voor de realisatie van het bestemmingsplan, Hoevelaar fase 1, te Woudenberg is de geluidemissie van de 
inrichting E. Moesbergen & Zn inzichtelijk gemaakt. Binnen het te realiseren bestemmingsplan kunnen 
woningen tot op een afstand van 10 meter van de inrichting gerealiseerd worden. Omdat de richtafstand (VNG) 
van E. Moesbergen & Zn 30 meter bedraagt is de geluidemissie nader onderzocht.  
 

Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan 

wordt voldaan aan de richtwaarden conform de VNG systematiek. De nieuw te realiseren woningen leveren 

geen belemmeringen op aan de bedrijfsvoering van E. Moesbergen & Zn. Binnen het bouwvlak van het nieuwe 

bestemmingsplan is er sprake van een goed woon- en leefklimaat als gevolg van de geluidemissie van E. 

Moesbergen & Zn.  



 
6 
 

 

 

 

  



 
7 
 

Bijlagen 



cai

WA

G

L-G

1

WG

B

10

6

%

12

75

250

L-G

8a

189

2
11

209

219

201

120a

217

203

146

7

154

231

1

211-213

227

16

215

14

9

150a

144

126

2

203a

10
a

120

185

225

195

2

221

203d

6

134

150

142

12

199

8

229

12
8

203b

187

10

4

205

191

2

223

122

199a

10
b

3

12a

130

207

1

193

136

8

5

203c

6

148

152

4

5

Hu
is
st
ed
e

Zegheweg

Ze
gh
ew

eg

Ze
gh
ew

eg

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

w
e

www.rho.nl

info@rho.nl

formaat

project

schaal

kaart

concept

idn

N

ontwerp

vastgesteld

voorontwerp

getekend

Woudenberg

Hoevelaar fase 1

BESTEMMINGSPLAN

A1

20161915

1:1000

1/1

P. Fijneman

NL.IMRO.0351.BP2017hoevelaar-vo01

22-03-2017

Plangebied

Plangrens

Enkelbestemmingen

B

Bedrijf

G

Groen

WA

Water

WG

Woongebied

Dubbelbestemmingen

L-G

Leiding - Gas

Gebiedsaanduidingen

1

wetgevingzone - wijzigingsgebied 1

Bouwvlakken

bouwvlak

Maatvoeringen

250 maximum aantal wooneenheden

%

12

75

maximum bouwhoogte (m)

maximum bebouwingspercentage (%)

10

6

maximum goothoogte (m)

maximum bouwhoogte (m)

Figuren

hartlijn leiding - gas

G G















bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

102526808 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102521566 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102487840 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102483810 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102483477 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102528991 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102479597 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102525526 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
127850010 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102487228 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

127850008 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102525599 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
127850009 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102483955 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102482438 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102524670 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102529469 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102524488 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526914 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526369 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102484904 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102525166 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102520034 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
127850027 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102480008 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

118667471 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102531634 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102530575 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526379 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102530965 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102523275 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102488045 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102486733 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102521577 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102524783 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102524928 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485702 Bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102528482 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102484678 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526726 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

102531183 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102524919 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102482879 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526376 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527126 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102481758 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102520695 Bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102528199 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102523234 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485022 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102532436 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527409 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667770 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667624 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671894 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102529183 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102483449 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526809 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102529362 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102486788 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102484871 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527918 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102521526 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102523261 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102523544 Bestaande bebouwing     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102525619 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527704 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102523969 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102529479 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102524277 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102526998 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102487333 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102480447 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102529254 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527235 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102529089 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102524155 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102520677 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
127850025 Bestaande bebouwing     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671934 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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124671825 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671933 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102525181 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102528837 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102481565 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102523062 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667642 Bestaande bebouwing     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102523264 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102482180 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102480871 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102524845 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527343 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102528475 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485045 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102483885 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102528615 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102484362 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102524594 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102531552 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671824 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102528456 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485201 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102528072 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102529783 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102482660 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102530761 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102531346 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102479533 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102523971 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485300 Bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102528421 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102529106 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102529492 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102522892 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102484836 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102487768 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671821 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671697 Bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671728 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671822 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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127850005 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671758 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526974 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671729 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527415 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

124671730 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671792 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102531548 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
127850000 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
127849999 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

127850001 Bestaande bebouwing     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102520702 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
127850003 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102520750 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527062 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102480003 Bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485903 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102483514 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102489140 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102522176 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102484261 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485838 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102484125 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102523318 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526972 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

127850035 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102531433 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102519878 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102525845 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527492 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

127850036 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102482926 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102523263 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102487186 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527825 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102480851 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526680 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671931 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
127850024 Bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102525758 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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102481490 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527989 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
127850002 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667617 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102532029 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102482454 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485504 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526697 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102487359 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667399 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102484885 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102483112 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485239 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671863 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102483757 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102523651 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667585 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102482900 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102520038 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667830 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

124671929 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671819 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527767 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527491 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102524908 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102487589 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102481297 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102529809 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102484449 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527913 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102481128 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102484356 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667483 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102525417 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102531147 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

118667640 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527974 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102485224 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671756 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671788 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

124671900 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671755 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671862 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671787 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102525825 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102527667 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667402 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667529 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667581 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667437 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102526976 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102528601 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102521548 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102526629 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102527603 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

118667388 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671893 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124671780 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118667441 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102483939 Bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102521196 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102523062 Bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

116656889 Weg 0,00
116649774 Weg 0,00
124671249 Weg 0,00
116631173 Weg 0,00
116633778 Weg 0,00

116620749 Weg 0,00
116652515 Weg 0,00
116652504 Weg 0,00
116635789 Weg 0,00
116650178 Weg 0,00

116629895 Weg 0,00
118667563 Weg 0,00
118667775 Weg 0,00
116674273 Weg 0,00
116659705 Weg 0,00

116624151 Weg 0,00
116670749 Weg 0,00
116632898 Weg 0,00
118667379 Weg 0,00
116633628 Weg 0,00

118667385 Weg 0,00
118667476 Weg 0,00
116633399 Weg 0,00
116666464 Weg 0,00
116644763 Weg 0,00

116636176 Weg 0,00
116633767 Weg 0,00
116631414 Weg 0,00
116631771 Weg 0,00
116663057 Weg 0,00

116643109 Weg 0,00
116628031 Weg 0,00
116651893 Weg 0,00
116623755 Weg 0,00
116631103 Weg 0,00

116628625 Weg 0,00
116674936 Weg 0,00
116637334 Weg 0,00
116632043 Weg 0,00
116671079 Weg 0,00
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

116645589 Weg 0,00
116663406 Weg 0,00
116628153 Weg 0,00
116652046 Weg 0,00
116658635 Weg 0,00

116671614 Weg 0,00
116654949 Weg 0,00
116668115 Weg 0,00
116631674 Weg 0,00
116655385 Weg 0,00

116626716 Weg 0,00
116655952 Weg 0,00
116636868 Weg 0,00
116636719 Weg 0,00
116625647 Weg 0,00

116656880 Weg 0,00
116662557 Weg 0,00
116659192 Weg 0,00
116670811 Weg 0,00
116625951 Weg 0,00

116651067 Weg 0,00
116648309 Weg 0,00
116635796 Weg 0,00
116658558 Weg 0,00
116641379 Weg 0,00

116672819 Weg 0,00
116671730 Weg 0,00
124671046 Weg 0,00
116675448 Weg 0,00
116659750 Weg 0,00

116651496 Weg 0,00
124671045 Weg 0,00
124671251 Weg 0,00
116669497 Weg 0,00
116652334 Weg 0,00

116631385 Weg 0,00
116659213 Weg 0,00
116631706 Weg 0,00
116647908 Weg 0,00
116633185 Weg 0,00
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

116674852 Weg 0,00
116643196 Weg 0,00
116668217 Weg 0,00
116651097 Weg 0,00
116634111 Weg 0,00

116629839 Weg 0,00
116626358 Weg 0,00
116661888 Weg 0,00
116625153 Weg 0,00
116630554 Weg 0,00

116660753 Weg 0,00
116665936 Weg 0,00
116620461 Weg 0,00
124671252 Weg 0,00
116630156 Weg 0,00

116649559 Weg 0,00
124670999 Weg 0,00
124671288 Weg 0,00
116661984 Weg 0,00
124671289 Weg 0,00

124671248 Weg 0,00
124671161 Weg 0,00
116622682 Weg 0,00
116653931 Weg 0,00
116631182 Weg 0,00

116659689 Weg 0,00
116673568 Weg 0,00
118667524 Weg 0,00
116650943 Weg 0,00
116637438 Weg 0,00

116623887 Weg 0,00
116660789 Weg 0,00
116628445 Weg 0,00
116674921 Weg 0,00
116637921 Weg 0,00

116650365 Weg 0,00
116630754 Weg 0,00
116626449 Weg 0,00
116629882 Weg 0,00
116657610 Weg 0,00
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

124671043 Weg 0,00
124671110 Weg 0,00
124671287 Weg 0,00
124671160 Weg 0,00
124671247 Weg 0,00

124671044 Weg 0,00
116637236 Weg 0,00
127851862 Weg 0,00
116667359 Weg 0,00
116655066 Weg 0,00

116637160 Weg 0,00
116659263 Weg 0,00
111120148 Weg 0,00
111120784 Weg 0,00
127849908 Weg 0,00

001 Bedrijventerrein 0,80
0,00

400 terreinverharding 0,00
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H

600 loskuil maaiveld      0,00
601 loskuil --
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

ref01 referentiepunt 01 (10m binnen plangrens) Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
ref02 referentiepunt 02 (10m binnen plangrens) Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
ref03 referentiepunt 03 (10m binnen plangrens) Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
ref04 referentiepunt 04 (10m binnen plangrens) Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
ref05 referentiepunt 05 (10m binnen plangrens) Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: E. Moesbergen & Zn
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Type Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

001 Q vw laden lossen in dockshelter     2,00 Normale puntbron   9,54 -- --   60,30   70,60   75,20   81,80   85,30   84,90   80,90   76,30   73,70   90,15
002 Lamax vw laden lossen in dockshelter     2,00 Normale puntbron 199,00 -- --    0,00   91,00   98,00  101,00  104,00  103,00  102,00   99,00   97,00  109,73
003 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht)     0,75 Normale puntbron 199,00 -- --  -99,00   90,00   97,00  100,00  102,00  101,00  101,00   98,00   96,00  108,28
004 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht)     0,75 Normale puntbron 199,00 -- --  -99,00   90,00   97,00  100,00  102,00  101,00  101,00   98,00   96,00  108,28
005 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht)     0,75 Normale puntbron 199,00 -- --  -99,00   90,00   97,00  100,00  102,00  101,00  101,00   98,00   96,00  108,28

006 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht)     0,75 Normale puntbron 199,00 -- --  -99,00   90,00   97,00  100,00  102,00  101,00  101,00   98,00   96,00  108,28
107 Lamax dichtslaan portier     0,75 Normale puntbron 199,00 -- --  -99,00   81,00   88,00   91,00   94,00   93,00   92,00   89,00   87,00   99,73
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bijlage 2E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg

Model: eerste model
Industrielawaai - Fase 1 Rho maart 2017 

Groep: E. Moesbergen & Zn
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

100 Vrachtwagen      0,75 Relatief     8 -- --  10   60,10   76,10   84,10   89,30   94,50   98,30   94,50   87,90   77,20  101,53
101 Q achteruitrijsignalering vrachtwagen      0,75 Relatief     4 -- --  10   77,00   86,00   86,00   90,00   95,00  107,00   99,00   92,00   81,00  108,11
102 personenauto      0,75 Relatief     4 -- --  10  -99,00   73,80   75,80   78,80   81,80   83,80   82,80   78,80   68,80   89,05
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bijlage 3E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS, grid 15m

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

ref01_A referentiepunt 01 (10m binnen plangrens) 1,50 35,7 -- -- 35,7
ref01_B referentiepunt 01 (10m binnen plangrens) 4,50 40,5 -- -- 40,5
ref01_C referentiepunt 01 (10m binnen plangrens) 7,50 41,1 -- -- 41,1
ref02_A referentiepunt 02 (10m binnen plangrens) 1,50 30,0 -- -- 30,0
ref02_B referentiepunt 02 (10m binnen plangrens) 4,50 33,0 -- -- 33,0

ref02_C referentiepunt 02 (10m binnen plangrens) 7,50 36,1 -- -- 36,1
ref03_A referentiepunt 03 (10m binnen plangrens) 1,50 29,8 -- -- 29,8
ref03_B referentiepunt 03 (10m binnen plangrens) 4,50 30,9 -- -- 30,9
ref03_C referentiepunt 03 (10m binnen plangrens) 7,50 33,2 -- -- 33,2
ref04_A referentiepunt 04 (10m binnen plangrens) 1,50 37,4 -- -- 37,4

ref04_B referentiepunt 04 (10m binnen plangrens) 4,50 39,6 -- -- 39,6
ref04_C referentiepunt 04 (10m binnen plangrens) 7,50 36,0 -- -- 36,0
ref05_A referentiepunt 05 (10m binnen plangrens) 1,50 34,4 -- -- 34,4
ref05_B referentiepunt 05 (10m binnen plangrens) 4,50 38,0 -- -- 38,0
ref05_C referentiepunt 05 (10m binnen plangrens) 7,50 39,3 -- -- 39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 3E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS, grid 15m
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref01_C - referentiepunt 01 (10m binnen plangrens)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

ref01_C referentiepunt 01 (10m binnen plangrens) 7,50 41,1 -- -- 41,1

001 Q vw laden lossen in dockshelter 2,00 39,4 -- -- 39,4
101 Q achteruitrijsignalering vrachtwagen 0,75 34,7 -- -- 34,7
100 Vrachtwagen 0,75 31,1 -- -- 31,1
102 personenauto 0,75 16,7 -- -- 16,7
002 Lamax vw laden lossen in dockshelter 2,00 -135,5 -- -- -135,5

003 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht) 0,75 -136,7 -- -- -136,7
004 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht) 0,75 -138,1 -- -- -138,1
005 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht) 0,75 -140,9 -- -- -140,9
006 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht) 0,75 -146,7 -- -- -146,7
107 Lamax dichtslaan portier 0,75 -147,7 -- -- -147,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 4E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg
Maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS, grid 75m

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: E. Moesbergen & Zn

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

ref01_A referentiepunt 01 (10m binnen plangrens) 1,50 58,3 -- --
ref01_B referentiepunt 01 (10m binnen plangrens) 4,50 63,2 -- --
ref01_C referentiepunt 01 (10m binnen plangrens) 7,50 63,5 -- --
ref02_A referentiepunt 02 (10m binnen plangrens) 1,50 53,0 -- --
ref02_B referentiepunt 02 (10m binnen plangrens) 4,50 55,7 -- --

ref02_C referentiepunt 02 (10m binnen plangrens) 7,50 58,4 -- --
ref03_A referentiepunt 03 (10m binnen plangrens) 1,50 52,3 -- --
ref03_B referentiepunt 03 (10m binnen plangrens) 4,50 53,3 -- --
ref03_C referentiepunt 03 (10m binnen plangrens) 7,50 56,2 -- --
ref04_A referentiepunt 04 (10m binnen plangrens) 1,50 60,6 -- --

ref04_B referentiepunt 04 (10m binnen plangrens) 4,50 62,4 -- --
ref04_C referentiepunt 04 (10m binnen plangrens) 7,50 58,8 -- --
ref05_A referentiepunt 05 (10m binnen plangrens) 1,50 57,1 -- --
ref05_B referentiepunt 05 (10m binnen plangrens) 4,50 60,3 -- --
ref05_C referentiepunt 05 (10m binnen plangrens) 7,50 61,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 4E. Moesbergen & Zn, bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 te Woudenberg
Maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS, grid 75m
LAmax bij Bron voor toetspunt: ref01_C - referentiepunt 01 (10m binnen plangrens)
Groep: E. Moesbergen & Zn

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

ref01_C referentiepunt 01 (10m binnen plangrens) 7,50 63,5 -- --

002 Lamax vw laden lossen in dockshelter 2,00 63,5 -- --
003 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht) 0,75 62,3 -- --
101 Q achteruitrijsignalering vrachtwagen 0,75 61,9 -- --
004 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht) 0,75 61,0 -- --
005 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht) 0,75 58,1 -- --

100 Vrachtwagen 0,75 55,7 -- --
006 Lamax vrachtwagen (afblazen remlucht) 0,75 52,3 -- --
107 Lamax dichtslaan portier 0,75 51,3 -- --
102 personenauto 0,75 45,7 -- --
001 Q vw laden lossen in dockshelter 2,00 44,0 -- --

LAmax (hoofdgroep) 63,5 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 13    Onderzoek bedrijven en milieuzonering 

   



 

 

Bedrijven & Milieuzonering 
Plan Hoevelaar Woudenberg 

 

 

Documentcode: SLM005250.RAP002.RL.GL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bedrijven & Milieuzonering 
Plan Hoevelaar Woudenberg 

 

 

Documentcode: SLM005250.RAP002.RL.GL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever 

Gemeente Woudenberg 

Postbus 16 

3930 EA WOUDENBERG 

 

Contactpersoon opdrachtgever 

Mevrouw D. Gooijers 

 

Contactpersoon LievenseCSO 

De heer R.A.P. Leenards 

088 – 910 2107 

RLeenards@LievenseCSO.com 

 

Projectcode SLM005250 

Documentnummer SLM005250.RAP002.RL.GL 

Versiedatum 14 mei 2018 

Status Definitief 

  



 

 

Autorisatie    

Documentnummer Versiedatum Status  

SLM005250.RAP002.RL.GL 14 mei 2018 Definitief  

Opgesteld door: Functie Datum Paraaf 

Mevrouw ir. A.S. Corthouts Adviseur 17.04.2018  

Geverifieerd door: Functie Datum Paraaf 

Mevrouw mr. ing. N.J.W. Pirovano Adviseur lucht en geluid 19.04.2018 
 

Akkoord projectleider: Functie Datum Paraaf 

De heer R.A.P. Leenards Adviseur milieu 14.05.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEVENSECSO MILIEU B.V. 

 
BUNNIK LEEUWARDEN MAASTRICHT HOOGVLIET 

Postbus 2 Postbus 422 Postbus 1323 Postbus 551 
3980 CA Bunnik 8901 BE Leeuwarden 6201 BH Maastricht 3190 AM Rotterdam-Hoogvliet 
Regulierenring 6 Orionweg 28 Sleperweg 10 Hoefsmidstraat 41 
3981 LB Bunnik 8938 AH Leeuwarden 6222 NK Maastricht 3194 AA Rotterdam-Hoogvliet 
 
E-mail: info@LievenseCSO.com Website: LievenseCSO.com IBAN:NL63ABNA0570208009 
KvK-nummer: 30152124  BTW-nummer: NL. 8075.03.368.B.01 
 
 



 

BEDRIJVEN & MILIEUZONERING | PLAN HOEVELAAR WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: SLM005250.RAP002.RL.GL 

Status: Definitief | Versiedatum: 14 mei 2018 

Inhoudsopgave 
Hoofdstuk Pagina 

1 Inleiding ............................................................................................................................. 1 

1.1 Aanleiding en doel .............................................................................................................1 

1.2 Plangebied .........................................................................................................................1 

1.3 Leeswijzer ..........................................................................................................................2 

2 Werkwijze .......................................................................................................................... 3 

2.1 Toetsingskader ..................................................................................................................3 

2.1.1 Niet agrarische bedrijven .....................................................................................3 

2.1.2 Agrarische bedrijven .............................................................................................3 

2.1.2.1 Grenswaarden .........................................................................................3 

2.1.2.2 Hinder ......................................................................................................4 

2.2 Bedrijven en milieuzonering .............................................................................................5 

2.2.1 Niet-agragrische bedrijven: beoordelingssystematiek VNG-publicatie ...............5 

2.2.1.1 Richtafstanden .........................................................................................5 

2.3 Agrarische bedrijven .........................................................................................................8 

2.3.1 Grenswaarden ......................................................................................................8 

2.3.2 Geurbeleid ............................................................................................................8 

3 Resultaten .......................................................................................................................... 9 

3.1 Niet agrarische bedrijven ..................................................................................................9 

3.1.1 J.T.M. Holding B.V. - Stationsweg Oost 203 .........................................................9 

3.1.2 E. Moesbergen & Zn bv - Stationsweg Oost 207 ..................................................9 

3.1.3 J.C. van den Berg & Zn bv - Stationsweg Oost 211-213........................................9 

3.1.4 Westermeijer ’s Beheer BV - Zegheweg 4a ..........................................................9 

3.1.5 Installatiebedrijf G. Hek BV - Zegheweg 6 ............................................................9 

3.1.6 Werkplaats Woudenberg - Zegheweg 8 ............................................................ 10 

3.1.7 Firma van Raai Eierhandel - Stationsweg West 62 ............................................ 10 

3.2 Agrarische bedrijven ...................................................................................................... 10 

3.2.1 Grenswaarden ................................................................................................... 10 

3.2.1.1 J.C. van Ekris en J.G. Ekris-Fokker – Rumelaarseweg 3 ......................... 10 

3.2.1.2 V.O.F. F. Hazeleger - Laagerfseweg 12a ............................................... 10 

3.2.1.3 J. de Kruif - Stationsweg Oost 239 ........................................................ 10 

3.2.1.4 J.J. Ravenhorst - Zegheweg 15 .............................................................. 11 

3.2.2 Geurbeleid ......................................................................................................... 11 

4 Evaluatie en conclusies ...................................................................................................... 12 

4.1 Evaluatie ......................................................................................................................... 12 

4.2 Conclusies ....................................................................................................................... 12 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 Berekening gegevens achtergrondbelasting 

 



 

BEDRIJVEN & MILIEUZONERING | PLAN HOEVELAAR WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: SLM005250.RAP002.RL.GL 

Status: Definitief | Versiedatum: 14 mei 2018  1 / 12 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Woudenberg is voornemens het gebied Hoevelaar te ontwikkelen en hier 

woningen te realiseren. De gemeente heeft hiervoor een Masterplan opgesteld 

(Masterplan Hoevelaar Woudenberg, Atelier Dutch, december 2014).  Ter voorbereiding op 

deze ontwikkeling vraagt de gemeente om inzicht in de verschillende milieu- en 

omgevingsaspecten die van belang zijn voor het op te stellen bestemmingsplan. In verband 

met ontwikkelingen in de nabijheid van het plangebied is het plangebied gewijzigd ten 

opzichte van het plangebied in het Masterplan. 
 

Het doel van de quickscan is het bieden van inzicht in de effecten van nabij gelegen 

bedrijven ten behoeve van het opstellen van een bestemmingsplan.  

1.2 Plangebied 

Het plangebied Hoevelaar ligt ten oosten van Woudenberg en wordt omsloten door de 

provinciale weg N224, de Zegheweg en de voormalige spoordijk.  

Figuur 1-1 Plangebied Hoevelaar fase 1 (gele contour) 
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Fase 1 heeft een oppervlakte van circa 10 ha. Fase 1 betreft de bouw van circa 280 

woningen. Aan het plangebied zijn twee bedrijfsbestemmingen toegevoegd (paarse 

contouren in figuur 1-1). Het bedrijf G. Hek Installatiebedrijf BV aan de Zegheweg 6 wordt 

met 920 m2 uitgebreid. Het bedrijf J.C. van den Berg & Zn bv aan de Stationsweg Oost 209-

211 (paars met rode arcering) is voorzien van een wijzigingsbevoegdheid. Na 

bedrijfsbeëindiging mogen hier ook woningen gerealiseerd worden. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht en is onze werkwijze vermeld evenals 

de uitgangspunten die we daarbij hanteren. Hoofdstuk 3 bevat de resultaten en in 

hoofdstuk 4 staan de conclusies en worden de consequenties en aandachtspunten voor de 

herontwikkeling benoemd. 
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2 Werkwijze 

2.1 Toetsingskader 

2.1.1 Niet agrarische bedrijven 

Door bij de realisatie van gevoelige functies (zoals woningen) voldoende afstand in acht te 

nemen tot milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) kan hinder en gevaar worden 

voorkomen. Daarnaast kan worden voorkomen dat bedrijfsbelangen worden geschaad. 

Door middel van een onderzoek bedrijven- en milieuzonering wordt onderzocht of de 

toekomstige woningen mogelijk een belemmering vormen voor bestaande omringende 

bedrijven.  

 

Ten behoeve van de milieuhygiënische afweging in het kader van de ruimtelijke 

onderbouwing wordt voor niet agrarische bedrijven aansluiting gezocht bij het stappenplan 

uit de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. 

2.1.2 Agrarische bedrijven 

2.1.2.1 Grenswaarden 

De Wet geurhinder en veehouderij (verder: Wgv) vormt het wettelijk kader bij de 

beoordeling van een aanvraag om een milieuvergunning voor dierenverblijven van 

veehouderijen en in het kader van een ruimtelijke procedure. De Wgv geeft hiervoor 

geurbelastings- en afstandsnormen in relatie met geurgevoelige objecten (zoals woningen) 

in de nabijheid van de veehouderij. 

 

De Wgv heeft betrekking op twee aspecten. Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij 

de beoordeling of er in het kader van een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en 

leefklimaat kan worden gegarandeerd. Ten tweede moet bij de belangenafweging ten 

behoeve van een zorgvuldige besluitvorming worden nagegaan of een partij niet 

onevenredig in haar belangen wordt geschaad. 

 

Het plangebied is gelegen binnen een concentratiegebied als bedoeld in de 

Meststoffenwet, de gemeente Woudenberg is gelegen in concentratiegebied Oost. Binnen 

dergelijke gebieden moet de berekende geurbelasting op grond van de Wgv worden 

getoetst aan twee standaardnormen: 

• 3 odour units per m³ lucht (ouE/m3) voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde 

kom;  

• 14 odour units per m³ lucht voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom. 

 

Voor alle stallen gelden minimumafstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en 

de buitenzijde van een geurgevoelig object (artikel 5 Wgv). Voor buiten de bebouwde kom 

gelegen geurgevoelige objecten geldt een minimumafstand van 25 meter en voor binnen 

de bebouwde kom gelegen geurgevoelige objecten geldt een minimumafstand van 50 

meter. 
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De woningen binnen het plangebied zijn aan te merken als gelegen binnen de bebouwde 

kom. 

2.1.2.2 Hinder 

Om inzicht te krijgen in de mate van geurhinder is zowel de voorgrondbelasting als de 

achtergrondbelasting relevant. De voorgrondbelasting ter plaatse van een geurgevoelig 

object is de geurbelasting die wordt veroorzaakt door de voor dat geurgevoelig object 

dominante veehouderij. De achtergrondbelasting is de totale geurbelasting ter plaatse van 

een geurgevoelig object veroorzaakt door alle veehouderijen in de omgeving van een 

geurgevoelig object.  

  

Voor het bepalen bij welk geurniveau nog sprake is van een aanvaardbare leefomgeving zijn 

geen wettelijke normen vastgelegd. Men kan zich in ieder geval niet beperken tot een toets 

aan de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij, mede omdat deze slechts betrekking 

hebben op de geurhinder als gevolg van het individuele bedrijf. Om te kunnen toetsen aan 

de cumulatie van geurhinder heeft Infomil de “Handreiking geurhinder en veehouderij” 

gepubliceerd.1 In deze handreiking is op pagina 98-99 de relatie opgenomen tussen de 

milieukwaliteit en het percentage geurgehinderden (zie Tabel 2-1). In bijlage 6 van de 

“Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij, aanvulling” is een relatie gelegd tussen de 

voor- en achtergrondbelasting en de geurhinder.2 

 

Tabel 2-1: Relatie tussen milieukwaliteit, geurgehinderden en geurbelasting in een 

concentratiegebied 

Milieukwaliteit Geurgehinderden 

[%] 

Voorgrondbelasting 

[OUE/m3] 

Achtergrondbelasting 

[OUE/m3] 

Zeer goed 0 – 5 0 – 1,5 0 – 3 

Goed 5 – 10 1,5 – 3,7 3 – 8 

Redelijk goed 10 – 15 3,7 – 6,5 8 -13 

Matig 15 – 20 6,5 – 10 13 – 20 

Tamelijk slecht 20 – 25 10 – 14 20 – 28 

Slecht 25 – 30 14 – 19 28 – 38 

Zeer slecht 30 – 35 19 – 25 38 – 50 

Extreem slecht 35 – 40 25 – 32 50 – 65 

 

  

                                                           
1 Informil, Handreiking geurhinder en veehouderij Rijswijk: Rijkswaterstaat 2015. 
2 Informil, Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij, aanvulling Bijlagen 6 en 7 Rijswijk: 

Rijkswaterstaat 2007. 
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2.2 Bedrijven en milieuzonering 

Door de gemeente Woudenberg is aangegeven welke bedrijven in de directe omgeving van 

het plangebied zijn gelegen, die beoordeeld dienen te worden: 

 

Tabel 2-2 Omliggende bedrijven 

Nr. Bedrijf Adres Type 

1 J.C. van Ekris en J.G. Ekris-Fokker Rumelaarseweg 3 Varken- en rundveehouderij 

2 V.O.F. F. Hazeleger Laagerfseweg 12a Pluimveehouderij 

3 J.T.M. Holding B.V. Stationsweg Oost 203 Groothandel modelauto’s, opslag en verkoop vuurwerk 

4 E. Moesbergen & Zn bv Stationsweg Oost 207 Transportbedrijf/Warehousing 

5 J.C. van den Berg & Zn bv Stationsweg Oost 211-213 Export auto’s 

6 J. de Kruif Stationsweg Oost 239 Veehouderij 

7 Westermeijer ’s Beheer BV Zegheweg 4a Tijdelijke opslag bouwmaterialen en kantoorinrichting 

8 Installatiebedrijf G. Hek BV Zegheweg 6 Installatiebedrijf 

9 Werkplaats Woudenberg Zegheweg 8 Bouwbedrijf 

10 J.J. Ravenhorst Zegheweg 15 Pluim- en rundveehouderij 

11 Firma van Raai Eierhandel Stationsweg West 62 Eierhandel 

2.2.1 Niet-agragrische bedrijven: beoordelingssystematiek VNG-publicatie 

De VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” is een algemeen geaccepteerd instrument 

om na te gaan of er sprake is van een goede ruimtelijk ordening in situaties waar woningen 

dicht bij bedrijven worden voorzien. In voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van de 

meest recente versie uit 2009. De VNG-publicatie geeft richtafstanden per 

bedrijfscategorie. De afstanden worden gegeven voor een aantal milieuaspecten, met 

name geur, stof, geluid en gevaar. De afstanden gelden tussen de perceelsgrens van het 

bedrijf en de gevels van woningen. Indien deze afstanden worden gerespecteerd is er 

sprake van een milieuhygiënisch te verantwoorden situatie en een goede ruimtelijk 

ordening. Indien één van deze afstanden niet wordt gerespecteerd is nader onderzoek 

noodzakelijk om na te gaan of alsnog sprake kan zijn van een milieuhygiënisch 

verantwoorde situatie.  

 

Het toetsingskader bestaat uit 4 stappen. In stap 1 wordt een afweging gemaakt aan de 

hand van de in de publicatie genoemde richtafstanden. Indien woningen op kleinere 

afstand zijn gelegen dan de richtafstanden kan voor het betreffende plandeel in stap 2, 3 of 

4 gemotiveerd worden afgeweken van de richtafstanden. 

2.2.1.1 Richtafstanden 

De richtafstanden voor verschillende bedrijfscategorieën worden vermeld in bijlage 1 (lijst 

1) van de VNG-publicatie. De richtafstanden die in de lijst zijn opgenomen gelden voor het 

omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied. Deze richtafstanden kunnen met 

één afstandsstap worden verlaagd indien sprake is van omgevingstype gemengd gebied. 

Het plangebied is, gezien de ligging langs de hoofdinfrastructuur en andere functies direct 

naast woningen, aan te merken als gemengd gebied. 
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In figuur 2-1 is de ligging van deze bedrijven ten opzichte van het plangebied aangegeven.   

De eierhandel aan de Stationsweg West 62, staat niet op deze kaart en is apart in figuur 2-2 

weergegeven. 

Figuur 2-1 Ligging bedrijven ten opzichte van het plangebied (groen = agrarisch) 
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Figuur 2-2 Ligging Firma van Raai Eierhandel 

 

Op basis van het verkregen overzicht van relevante bedrijven zijn in de bedrijfscategorieën 

en richtafstanden opgenomen die van toepassing zijn voor de bedrijven in de omgeving van 

de planlocatie. 

 

SBI-1993 SBI-2008 Omschrijving Afstanden VNG [m] (gemengd gebied) 

Geur Stof Geluid Gevaar Grootste 

afstand 

45 41, 42, 

43 

aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 

1000 m² 

0 0 10 0 10 

501, 502, 

504 

451, 452, 

454 

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- 

en servicebedrijven 

0 0 10 0 10 

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 

vakbenodigdheden e.d. 

0 0 10 0 10 

5132, 

5133 

4632, 

4633 

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, 

eieren, spijsoliën 

0 0 10 30 30 

5249 4778 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 0 0 0 

6024 494 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 

0 0 30 10 30 

6312 52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 10 0 10  
 
 
 
 
 
 
 



 

BEDRIJVEN & MILIEUZONERING | PLAN HOEVELAAR WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: SLM005250.RAP002.RL.GL 

Status: Definitief | Versiedatum: 14 mei 2018  8 / 12 

2.3 Agrarische bedrijven 

2.3.1 Grenswaarden 

In de vigerende vergunningsgegevens zijn geurberekeningen opgenomen, waarbij de 

geurbelasting op omliggende woningen van de betreffende bedrijven is berekend. Op basis 

van de ligging van de plangrens ten opzichte van het bedrijf en de beoordeelde woningen 

wordt vastgesteld of op de plangrens aan de grenswaarde wordt voldaan. 

2.3.2 Geurbeleid 

Aan de hand van de gegevens uit de vigerende vergunningen is met behulp van het 

programma V-STACKS Vergunningen versie 2010 een berekening uitgevoerd van de 

(cumulatieve) achtergrondbelasting in een aantal toetspunten op de plangrens. 
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3 Resultaten 

3.1 Niet agrarische bedrijven 

3.1.1 J.T.M. Holding B.V. - Stationsweg Oost 203 

Met betrekking tot gevaar (vuurwerk) geldt een richtafstand van 0m. In de voorschriften 

van de vergunning is opgenomen dat vanaf de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats tot 

een kwetsbaar object en een geprojecteerd kwetsbaar object, een veiligheidsafstand van 

tenminste 8 m in acht moet worden genomen. De kortste afstand tussen de 

bufferbewaarplaats en de plangrens bedraagt ca. 16m. Hiermee wordt aan de vereiste 

afstand voldaan. 

Met betrekking tot geluid geldt een minimale afstand van 10m. De kortste afstand tot de 

grens van het bouwvlak bedraagt ca. 10 m. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstand.  

3.1.2 E. Moesbergen & Zn bv - Stationsweg Oost 207 

De grootste afstand die gerespecteerd moet worden tussen dit bedrijf en woningen 

bedraagt 30m (geluid). De kortste afstand tussen het bedrijf en de grens van het bouwvlak 

bedraagt ca. 10m. Indien woningen op een kortere afstand dan 30 meter van het bedrijf 

gerealiseerd worden, dan dient aangetoond te worden dat aan de geluidnormen wordt 

voldaan. Ook voor woningen die mogelijks gerealiseerd worden aan de Stationsweg Oost 

211-213 dient hier aan voldaan te zijn. 

 

Op dit moment is niet duidelijk op welke afstand tot het bedrijf de woningen binnen het 

plangebied gerealiseerd gaan worden. Mocht dit op kortere afstand zijn dan die van 

bestaande woningen tot het bedrijf dan dient onderzocht te worden of daarmee de 

bedrijfsbelangen niet geschaad worden. 

3.1.3 J.C. van den Berg & Zn bv - Stationsweg Oost 211-213 

Met betrekking tot geluid dient de minimale afstand tussen het bedrijf en woningen 10 

meter te bedragen. De grens van de bestemming van het bedrijf ligt op ca. 10 meter 

afstand van de grens van het bouwvlak. Voor de woningen binnen het plangebied geldt dus 

dat in alle gevallen net aan de richtafstanden wordt voldaan. 

3.1.4 Westermeijer ’s Beheer BV - Zegheweg 4a 

Ten opzichte van dit bedrijf dient de minimum afstand tot woningen 10 meter (geluid) te 

bedragen. De kortste afstand tussen dit bedrijf en de plangrens bedraagt ca. 10 meter. 

Hiermee wordt voor alle woningen in het plangebied de minimale afstand tot dit bedrijf in 

acht genomen. 

3.1.5 Installatiebedrijf G. Hek BV - Zegheweg 6 

Ten opzichte van dit bedrijf dient de minimum afstand tot woningen 10 meter (geluid) te 

bedragen. De kortste afstand tussen dit bedrijf en het bouwvlak van het plangebied 

bedraagt ca. 10 meter. Hiermee wordt voor alle woningen in het plangebied de minimale 

afstand tot dit bedrijf in acht genomen. 
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3.1.6 Werkplaats Woudenberg - Zegheweg 8 

Ten opzichte van dit bedrijf dient de minimum afstand tot woningen 10 meter (geluid) te 

bedragen. De kortste afstand tussen dit bedrijf en het bouwvlak van het plangebied 

bedraagt ca. 10 meter. Hiermee wordt voor alle woningen in het plangebied de minimale 

afstand tot dit bedrijf in acht genomen.  

3.1.7 Firma van Raai Eierhandel - Stationsweg West 62 

De minimum afstand tussen dit bedrijf en woningen bedraagt 30m. (gevaar). Het bedrijf is 

op ca 500 m. van de plangrens gelegen. Hiermee wordt in alle gevallen ruim aan de 

richtafstanden voldaan. 

3.2 Agrarische bedrijven 

3.2.1 Grenswaarden 

3.2.1.1 J.C. van Ekris en J.G. Ekris-Fokker – Rumelaarseweg 3 

Uit de vergunning gegevens blijkt dat de geurbelasting op omliggende woningen maximaal 

2,2 OUE/m3 bedraagt. Ter plaatse van de woning Stationsweg Oost 120 bedraagt de 

geurbelasting 2,0 OUE/m3. De afstand tussen dit bedrijf en de grens van het bouwvlak is 

groter dan de afstand tot de genoemde woning. Op grond hiervan is de verwachting dat de 

geurbelasting op de grens van het bouwvlak minder dan 2,0 OUE/m3 zal bedragen. Deze 

verwachting wordt bevestigd door een berekening van de (cumulatieve) 

achtergrondbelasting (zie 3.2.2). 

 

De kortste afstand tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de grens van het 

bouwvlak bedraagt ca. 200 meter. Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimumafstand 

van 50 meter. 

3.2.1.2 V.O.F. F. Hazeleger - Laagerfseweg 12a 

Uit de vergunning gegevens blijkt dat de geurbelasting op omliggende woningen maximaal 

5,6 OUE/m3 bedraagt. Ter plaatse van de woning aan de Stationsweg Oost 142 bedraagt de 

geurbelasting 5,5 OUE/m3. De afstand tussen dit bedrijf en de plangrens is groter dan de 

afstand tot de genoemde woning. Op grond hiervan is de verwachting dat dat de 

geurbelasting op de plangrens 3 OUE/m3 of minder zal bedragen. Deze verwachting wordt 

bevestigd door een berekening van de (cumulatieve) achtergrondbelasting (zie 3.2.2). 

 

De kortste afstand tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de plangrens bedraagt ca. 

150 meter. Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimumafstand van 50 meter. 

3.2.1.3 J. de Kruif - Stationsweg Oost 239 

Uit de vigerende vergunning blijkt dat op omliggende woningen, die allen op min of meer 

vergelijkbare afstand zijn gelegen dan de plangrens, een maximale geurbelasting wordt 

berekend van 2,7 OUE/m3. Binnen het plangebied zal de geurbelasting ten gevolge van dit 

bedrijf lager zijn dan 3 OUE/m3. Deze verwachting wordt bevestigd door een berekening van 

de (cumulatieve) achtergrondbelasting (zie 3.2.2). 
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De kortste afstand tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de plangrens bedraagt ca. 

70 meter. Hiermee wordt voldaan aan de minimumafstand van 50 meter. 

3.2.1.4 J.J. Ravenhorst - Zegheweg 15 

Uit de vergunning gegevens blijkt dat de geurbelasting op omliggende woningen maximaal 

3,3 OUE/m3 bedraagt. Ter plaatse van de woning aan de Zegheweg 11 bedraagt de 

geurbelasting 1,1 OUE/m3. De afstand tussen dit bedrijf en de plangrens is groter dan de 

afstand tot de genoemde woning. Op grond hiervan staat vast dat de geurbelasting op de 

plangrens minder dan 3 OUE/m3 bedraagt. 

 

De kortste afstand tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de plangrens bedraagt 

ruim 400 meter. Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimumafstand van 50 meter. 

3.2.2 Geurbeleid 

Op basis van de emissiegegevens uit de vigerende vergunningen is op een aantal punten op 

de plangrens de (cumulatieve) achtergrondbelasting bepaald. De berekeningsgegevens zijn 

toegevoegd als bijlage 1. 

 

Uit de berekening blijkt dat op de plangrens een cumulatieve geurbelasting wordt berekend 

van maximaal 3,1 OUE/m3. Op grond van deze achtergrondbelasting is er sprake van een 

milieukwaliteit (met betrekking tot geur) “Goed”. Op de plangrens zijn geen 

voorgrondbelastingen berekend van de individuele bedrijven. Indien wordt aangenomen 

dat (worst case) de voorgrondbelasting overal gelijk is aan de achtergrondbelasting, dan 

zou dit leiden tot een milieukwaliteit “Goed”. 
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4 Evaluatie en conclusies 

4.1 Evaluatie 

Het plangebied is aan te merken als omgevingstype gemengd gebied. 

Voor de niet agrarische bedrijven in de directe omgeving van het plangebied gelden volgens 

de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” richtafstanden variërend van 0 tot 30 

meter. 

De afstand tussen de bedrijven en de plangrens bedraagt op één uitzondering na meer dan 

de aan te houden richtafstand. 

Voor het bedrijf aan de Stationsweg Oost 207 geldt dat indien woningen op een afstand 

korter dan 30 meter worden gerealiseerd, aangetoond dient te worden dat aan de 

geluidnormen wordt voldaan. 

 

Op dit moment is niet duidelijk op welke afstand tot het bedrijf de woningen binnen het 

plangebied gerealiseerd gaan worden. Mocht dit op kortere afstand zijn dan die van 

bestaande woningen tot het bedrijf, dan dient onderzocht te worden of daarmee de 

bedrijfsbelangen niet geschaad worden. 

 

Met betrekking tot geur is de gemeente Woudenberg gelegen in concentratiegebied Oost 

en zijn de toekomstige woningen binnen het plan aan te merken als geurgevoelige objecten 

gelegen binnen de bebouwde kom. 

Overal binnen het plangebied wordt als gevolg van de agrarische bedrijven voldaan aan de 

grenswaarde van 3 OUE/m3. De plangrens ligt in alle gevallen verder dan de 

minimumafstand van 50 meter ten opzicht van de buitenzijde van de dierenverblijven. 

 

Op basis van de (cumulatieve) achtergrondbelasting is er met betrekking tot geur sprake 

van een goed woon- en leefklimaat. 

4.2 Conclusies 

Op basis van de beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat de bedrijven in de 

omgeving van het plangebied geen belemmering vormen voor de te realiseren woningen 

binnen het plangebied, indien de genoemde afstanden worden gerespecteerd. Evenmin 

worden met het realiseren van woningen ter plaatse bedrijfsbelangen geschaad, indien 

voldoende afstand wordt aangehouden. De aan te houden afstanden zijn dermate klein dat 

deze geen serieuze belemmering voor de invulling van het plan vormen. 

 

 

 



 

 

Bijlagen
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Naam van de berekening: Woudenberg 2018 

Gemaakt op: 19-04-2018   9:08:18 

Rekentijd:  0:00:08 

Naam van het bedrijf: BP Hoevelaar Woudenberg 

 

Berekende ruwheid: 0,23 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volg 

nr. 

BronID X-coord. Y-coord. EP 

Hoogte 

Gem.geb. 

hoogte 

EP Diam. EP Uittr. 

snelh. 

E-

Aanvraag 

1 Laagerf 12a stal C 158 967 454 438   1,5   3,5  1,86   0,40   1 833 

2 Laagerf 12a stal D 158 877 454 434   1,6   3,5  2,33   0,40   1 833 

3 Laagerf 12a stal E 158 943 454 391   1,7   3,5  1,58   0,40   1 839 

4 Laagerf 12a stal F 158 964 454 381   1,7   3,5  1,58   0,40   1 839 

5 Laagerf 12a stal G 158 986 454 371   1,7   3,5  1,58   0,40   1 727 

6 Zegheweg 15 stal D 158 502 455 392  11,0   7,8  2,12   6,42  11 580 

7 Zegheweg 15 stal E 158 533 455 385  11,0   7,8  2,60   4,78  12 920 

8 Zegheweg 15 stal C 158 462 455 386   1,5   5,8  0,50   0,40   5 696 

9 Stat 239 stal 2 159 064 454 697   1,5   3,9  0,50   0,40     966 

10 Stat 239 stal 10 159 045 454 756   1,5   3,8  0,50   0,40     796 

11 Stat 239 stal 11 159 053 454 770   1,5   3,8  0,50   0,40     796 

12 Rummel 3 stal 7 158 538 454 355   5,4   3,7  0,45   0,40   4 797 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

13 Toetspunt 1 158 512 454 872    3,0     1,1 

14 Toetspunt 2 158 933 454 695    3,0     1,9 

15 Toetspunt 3 158 919 454 633    3,0     2,3 

16 Toetspunt 4 158 877 454 597    3,0     2,7 

17 Toetspunt 5 158 817 454 574    3,0     3,1 

18 Toetspunt 6 158 719 454 566    3,0     2,2 

19 Toetspunt 7 158 507 454 565    3,0     1,6 

20 Toetspunt 8 158 526 454 534    3,0     2,0 

21 Toetspunt 9 158 990 454 670    3,0     2,5 
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1 Inleiding 

In opdracht van Gemeente Woudenberg heeft LievenseCSO Milieu B.V. een quick-scan 

Natuurwetgeving uitgevoerd voor het plangebied Hoevelaar fase 1 aan de Stationsweg 

Oost (N224) te Woudenberg (gemeente  Woudenberg). 

 

Aanleiding voor de quick-scan Natuurwetgeving is de planontwikkeling op het plangebied, 

te weten: sloop van opstallen en herinrichting plangebied. De quick-scan of vooronderzoek 

is geen soortgerichte inventarisatie, maar de eerste fase in het kader van de procedure van 

de Flora- en faunawet (zie stroomschema in bijlage 1). 

 

Het doel van de quick-scan is om op basis van een literatuuronderzoek en een veldbezoek 

een inschatting te maken of: 

 beschermde flora- en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving voorkomen; 

 de planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde 

flora- en fauna-soorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortbescherming 

conform de Flora- en faunawet; 

 een noodzaak aanwezig is voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de 

mogelijk voorkomende beschermde flora- en faunasoorten, door een gerichte 

veldinventarisatie volgens de geldende protocollen; 

 de planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (zoals: Natura 

2000-gebied, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en beschermd Natuurmonument) en/of 

daarbij sprake is van de noodzaak voor het uitvoeren van een apart onderzoek in het 

kader van de Natuurbeschermingswet en/of de EHS (gebiedsbescherming/externe 

werking). 

 

De voorliggende quick-scan leent zich niet voor een eventueel noodzakelijke 

ontheffingsaanvraag bij het Ministerie van Economische zaken (EZ) voor de geplande 

planontwikkeling. Zowel bij mogelijke effecten als bij onvoldoende gegevens over de 

mogelijke aanwezige beschermde soorten, volgt doorgaans het advies voor het uitvoeren 

van een nader onderzoek (volledige veldinventarisatie). Op basis van een nader onderzoek 

kan een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet worden aangevraagd bij het 

Ministerie EZ. Voor de procedure/werking van de Flora- en faunawet wordt verwezen naar 

het stroomschema in bijlage 1. 

 

LievenseCSO Milieu B.V. (onder tenaamstelling CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek 

B.V.)  is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 14001-normen en 

heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van LievenseCSO Milieu B.V. voor de 

flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is CSO lid van het 

Netwerk Groene Bureaus (NGB). LievenseCSO Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor 

(vervolg)schade welke kan voorkomen op basis van de inhoud en resultaten van de 

opgestelde quick-scan. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de opdrachtgever en is zijn 

eigendom. 
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2 Plangebied 

2.1 Omschrijving plangebied en omgeving 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7,3 hectare en is gelegen aan de 

Stationsweg oost (nummer 199a) en ligt ten zuiden van de Spoorlaan en ten oosten van de 

Zegheweg te Woudenberg. Het plangebied ligt in kilometerhok X158 – Y454. Voor de 

regionale ligging van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van het 

plangebied bevindt zich een boerderij met bijbehorende opstallen en weilanden. De 

boerderij is niet meer in gebruik, maar de woning nog wel bewoond. Doordat de opstallen 

weinig tot niet meer in gebruik zijn, is de dynamiek in het gebied laag zodat rust minnende 

soorten eerder gebruik zullen maken van het plangebied. 

 

Het plangebied ligt in het buitengebied ten oosten van de woonkern van Woudenberg en 

ten westen van het industrieterrein. Langs de Stationsweg oost (N224) liggen woningen en 

bedrijven. De bebouwing is gelegen in het midden van het plangebied. De rest van het 

plangebied bestaat uit weilanden met watergangen waarlangs geknotte zwarte elzen 

groeien met holtes. Deze watergangen zijn relatief ondiep (tot 0,3 meter), deels vrij sterk 

stromend, onbegroeid en onderhouden. De watergangen zijn voor een aangesloten om het 

omliggende stelsel en de bodem bestaat uit een beperkte modderlaag. Ten (zuid-)westen 

van het plangebied langs de N224 ligt een wat ruiger terrein. De tuin van de woning is deels 

een moestuin en deels grasveld. In de tuin staat een spar, twee leilindes en een buxushaag 

als afscheiding van de oprit.   

 

Figuur 1. Overzicht plangebied met luchtfoto (2014) 
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De opstallen bestaan uit een woning (boerderij) met een aanbouw. De aanbouw heeft een 

spouwmuur met open stootvoegen op een hoogte van 0,5 en 2,5 meter en een pannendak. 

De woning heeft twee dakkapellen en net als de aanbouw een pannendak. Aan de 

noordkant van de woning is een stal met zolder waar meerdere katten zijn waargenomen. 

Deze stal/schuur wordt nog wel gebruikt als schuur, maar niet als stal. Tegen de noordelijke 

buitenmuur zitten zwaluwnesten van de huiszwaluw die er deels vanaf gevallen zijn. Ten 

oosten van de woning ligt een rij schuren en stallen van zuid naar noord. Het meest 

zuidelijke deel is een open kapschuur met hooizolder. Het deel ten noorden daarvan is een 

deels half open schuur met houten muren en golfplaten dak. Het meest noordelijke deel is 

een stal met geïsoleerd golfplaten dak. In deze schuur is tijdens de veldinspectie een 

verdroogde mol zonder hoofd gevonden. Daarbij zijn in deze schuur naast de noordelijke 

muur braakballen gevonden die van een kerkuil afkomstig zijn. Ten oosten van deze rij 

schuren/stallen staat een houten schuur met golfplaten dak. De schuur is beperkt in 

gebruik als opslag en het dak is geïsoleerd met riet/hooi wat op sommige plekken los hangt. 

In de noordwesthoek van het erf is een grote stal voor pluimvee die net als de rest van de 

stallen niet meer gebruikt wordt. Dit is een vrij nieuwe schuur die geen toegang biedt voor 

grote dieren of uilen. In het staldeel zijn tijdens de inspectie afgebeten veren gevonden die 

duiden op de aanwezigheid van een marterachtige. De stal ten zuiden van deze stal is iets 

ouder, maar verder identiek aan de nieuwere pluimvee stal. Ten (noord)oosten van de stal 

aan de woning zijn nog twee houten met golfplaten dak schuren die niet meer in gebruik 

zijn. Ze zijn wel afgesloten, maar bevatten kieren, naden en gebroken ramen waardoor ze 

wel toegankelijk zijn voor dieren. Tussen de gebouwen en in de noordoosthoek is het erf 

verhard. Tussen de opstallen staan langs de watergang geknotte zwarte elzen.  

 

In dit stadium in het ontwerp is het nog niet duidelijk welke elementen en objecten 

verdwijnen. Het uitgangsprincipe is dat alle opstallen, verhardingen, opgaand groen worden 

verwijderd en alle watergangen worden gedempt.  

 

Voor de regionale ligging van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 4. Enkele foto’s 

van het plangebied en directe omgeving zijn opgenomen in bijlage 5. 

Figuur 2. Woning met aanbouw en tuin (links) en hooischuur (rechts) 
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2.2 Beschermde natuurgebieden 

Natura 2000-gebieden 

 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied (Vogel- of 

Habitatrichtlijngebieden). In de omgeving van het plangebied ligt een aantal Natura 2000-

gebieden, te weten het Binnenveld, Uiterwaarden Rijntakken en Kolland & Overlangbroek. 

Alle gebieden zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De Uiterwaarden Rijntakken zijn 

daarnaast ook aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De gebieden maken derhalve deel uit 

van het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000). In figuur 3 zijn deze gebieden 

zichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden: Binnenveld (roze), Kolland & 

Overlangbroek (geel) en Uiterwaarden Rijntakken (donker groen) 
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Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de EHS (zie figuur 4). Wel zijn EHS-gebieden 

in de omgeving aanwezig. Ten noorden (circa 100 meter) van de Zegheweg 30 ligt een 

smalle strook EHS-gebied. Ten noordoosten ligt een bredere strook die is aangewezen als 

EHS-gebied. Tussen het plangebied en laatstgenoemd EHS-gebied ligt een bedrijven-

/industrieterrein.   

 

2.3 Planontwikkeling en geplande ingrepen  

De voorgenomen planontwikkeling (bron: gemeente Woudenberg) bestaat uit: 

 

Het realiseren van nieuwe woningen en herinrichting van het plangebied, waarbij de 

huidige gebouwen worden gesloopt, watergangen mogelijk gedempt en opnieuw 

gegraven. 

 

Figuur 4. Ligging plangebied (rode contour) ten opzichte van EHS/NNN-gebieden (bron: 

Provincie Utrecht) 
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Het is nog niet duidelijk welke werkzaamheden in het kader van de planontwikkeling 

worden uitgevoerd. In ieder geval kunnen de volgende werkzaamheden aan de orde zijn: 

 

- Sloop opstallen 

- Aanvoer van materieel en materiaal 

- Grond- en graafwerkzaamheden 

- Bouwwerkzaamheden (inclusief heien) 

- Verwijdering van opgaand groen 

- Dempen van watergangen 

- Saneren asbest 

 

De grond-, graaf- en bouwwerkzaamheden kunnen de verblijf- en voortplantingsplaatsen 

van algemene en strikter beschermde grondgebonden zoogdieren, amfibieën en reptielen 

aantasten, waarbij individuele dieren kunnen worden gedood of verwond. 

De grond-, graaf- en bouwwerkzaamheden kunnen broedvogels in de omgeving van het 

plangebied verstoren (geluidsoverlast). Bij eventuele verwijdering van opgaand groen 

tijdens het broedseizoen kunnen nestgelegenheden van broedende vogels worden 

vernietigd.  
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3 Onderzoeksopzet  

3.1 Literatuuronderzoek 

Vooraf is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde flora- 

en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving. Hierbij is onder meer informatie 

gebruikt uit landelijke en provinciale verspreidingsatlassen en overige literatuur, internet en 

indien beschikbaar andere onderzoeken en gegevens (zie bijlage 3). Tevens is gebruik 

gemaakt van de informatie van de quickscanhulp (www.natuurloket.nl), waarbij gegevens 

van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, 2016) zijn gebruikt. Tijdens de 

veldinspecties zijn waar mogelijk wandelaars en omwonenden gevraagd of zij bijzondere 

flora en fauna hebben waargenomen in of in de nabijheid van het plangebied. Tevens is 

nagegaan of het nest en leefgebied van een steenuil die in 2013 is waargenomen ten 

oosten van het plangebied (Arcadis, 2013) nog in gebruik is. 

 

Hiernaast is contact opgenomen met de heren Kamies, Lambalgen en Dernison (namens 

gemeente Woudenberg ), over het voorkomen van natuurwaarden in het plangebied en 

directe omgeving. Door de gemeente is hierbij onder andere aangegeven dat enkele 

dassenburchten bekend zijn in de omgeving van het plangebied, alsmede het voorkomen 

van de ringslang ten noordwesten van het plangebied. 

 

3.2 Veldbezoek 

Op 20 januari 2016 is door LievenseCSO Milieu B.V. een bezoek gebracht aan het 

plangebied en directe omgeving, waarbij de mogelijke geschiktheid en aanwezigheid ten 

aanzien van het voorkomen van beschermde flora- en faunasoorten is beoordeeld. Tevens 

zijn de terreinkenmerken en beheer van het plangebied en directe omgeving meegenomen. 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door de heer L. Sluiter MSc. en mevrouw A. van de Craats 

MSc. Het weer was bewolkt, met een zwakke wind en een temperatuur van ca. 3 graden. 

 

Figuur 5. Stallen aan de noordkant van het erf 
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4 Resultaten 

De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten. De wet 

bepaalt dat geen schade aan beschermde planten en dieren mag worden toegebracht, 

tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend (het “nee, tenzij” beginsel). Daarnaast erkent 

de wet dat alle dieren van onvervangbare waarde zijn en daarom geldt de zorgplicht (zie 

bijlage 2). De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor 

alle in het wild voorkomende dieren en hun leefomgeving. Gesteld wordt dat alle vogels, 

zoogdieren, amfibieën en reptielen en een aantal (meest zeldzame) planten, vlinders, 

libellen, vissen en ongewervelden beschermd zijn.  

In de praktijk en bij een planontwikkeling zijn bepaalde handelingen ten aanzien van dieren 

en planten slechts onder strikte voorwaarden mogelijk. Hiermee heeft de Flora- en 

faunawet de nodige consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie bijlage 1). 

 

In de Flora- en faunawet wordt onderscheid gemaakt in drie beschermingsregimes:  

 tabel 1 (algemene soorten); 

 tabel 2 (overige soorten); 

 tabel 3 (strikt beschermde soorten) en vogels. 

Voor tabel 1 soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. De 

algemene zorgplicht (zie bijlage 2) is echter in alle gevallen van toepassing. Van belang voor 

de quick-scan zijn met name de tabel 2 en 3 soorten en vogels, aangezien deze in principe 

ontheffingsplichtig zijn. Voor een overzicht van de resultaten van het literatuuronderzoek 

naar flora- en faunasoorten (tabel 2 en 3 soorten) zie bijlage 6. 

4.1 Resultaten flora 

Uit informatie verkregen uit onder andere het NDFF blijken diverse strikter beschermde 

florasoorten (tabel 2 en/of 3) voor te komen in of nabij het plangebied (binnen 1 km 

afstand). Het betreft de volgende soorten: 

- rietorchis (tabel 2)  

- tongvaren (tabel 2) 

 

Binnen een straal van 5 km komen de volgende strikter beschermde soorten voor: 

beenbreek, gevlekte orchis, gulden sleutelbloem, jeneverbes, kleine zonnedauw, 

klokjesgentiaan, lange ereprijs, parnassia, prachtklokje, rapunzelklokje, ronde zonnedauw, 

ruig klokje, spaanse ruiter, steenanjer, waterdrieblad, wilde gagel en wilde marjolein. Een 

groot deel van deze soorten kunnen worden uitgesloten gezien de aanwezige habitat en 

bodemgesteldheid.   

  

Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied en directe omgeving geen wettelijk 

beschermde plantensoorten conform de Flora- en faunawet aangetroffen. Opgemerkt 

wordt dat de quickscan is verricht buiten het groeiseizoen. Dit heeft tot gevolg dat van veel 

planten de bovengrondse delen niet of slechts gedeeltelijk aanwezig zijn, en hierdoor erg 

lastig te inventariseren zijn. Gezien het terreintype, gebruik en beheer (agrarisch, weiland), 

worden dergelijke soorten niet direct verwacht in de weilanden en langs de sloten. Op het 

plangebied liggen diverse putten en andere donkere, stenige en vochtige habitat welke 
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geschikt zijn voor de groeiplaats van de tongvaren. Opgemerkt wordt dat naast de 

tongvaren ook andere strikter beschermde flora verwacht kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Weiland ten noorden van het erf met geknotte zwarte elzen erlangs 

watergangen 
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4.2 Resultaten fauna 

Voor de verschillende soortgroepen zijn de verspreidingsgegevens bestudeerd. Deze 

verspreidingsgegevens hebben veelal betrekking op uurhokniveau (gebied van 5 x 5 

kilometer). Het plangebied beslaat een klein deel van dit uurhok en een deel van de in het 

uurhok aanwezige diersoorten zullen derhalve niet in het plangebied voorkomen (zie bijlage 

6 voor een overzicht van de verzamelde gegevens). De fauna in onderverdeeld in een aantal 

groepen te weten: 

 

1. grondgebonden zoogdieren 

2. vleermuizen 

3. amfibieën en reptielen 

4. vissen 

5. libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 

6. vogelsoorten 

 

Ad 1. grondgebonden zoogdieren  

 

De verspreidingsgegevens van grondgebonden zoogdieren geven aan dat in de regio van 

het plangebied (tot 5 km) grondgebonden zoogdieren kunnen worden aangetroffen. De 

mogelijk voorkomende soorten zijn veelal algemene soorten (tabel 1 soorten). Hiervoor 

geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, mits de zorgplicht in acht 

wordt genomen. Van de mogelijk voorkomende soorten zijn de volgende soorten strikter 

beschermd (tabel 2 en/of 3): 

 

- Eekhoorn (tabel 2) 

- Boommarter (tabel 3) 

- Das (tabel 3) 

- Waterspitsmuis (tabel 3) 

 

Voor een overzicht van de geregistreerde soorten, zie bijlage 6 (NDFF, 2016). Tijdens de 

inventarisatie zijn diverse malen reeën waargenomen (maximaal 4 individuen) op de 

agrarische percelen direct ten noorden van het plangebied. Het plangebied is waarschijnlijk 

onderdeel van een rustgebied van deze soort. Ook zijn er sporen aangetroffen die mogelijk 

van een vos zijn (uitwerpselen) en zeker van een marter (uitwerpselen en vraatsporen). 

Diverse omwonenden en wandelaars zijn gevraagd of zij het gebied goed kennen en 

vervolgens of zij bijzondere waarnemingen hebben gedaan met betrekking tot de lokale 

flora en fauna. Zij gaven aan in de directe omgeving van het plangebied recente 

zichtwaarnemingen te hebben gedaan van de vos, das, ree en marter (soort onbekend, 

maar relatief groot dier, met bruine rug en lichte bef).  

 

Geschiktheid habitat strikter beschermde grondgebonden zoogdieren 

 

Eekhoorn: Het voorkomen van eekhoornnesten wordt uitgesloten vanwege het ontbreken 

van aaneengesloten bossen op het plangebied. Mogelijk dat het plangebied wel als 

foerageergebied door de eekhoorn wordt gebruikt. Opgemerkt wordt dat in de omgeving 

voldoende geschikt habitat aanwezig is. 
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Boommarter: De boommarter zal het plangebied wellicht gebruiken als jachtgebied en 

verblijfplaats. De vervallen staat van diverse opstallen maakt het plangebied zeer geschikt 

voor bovengenoemde functies. Bovendien zijn er tijdens de inventarisatie sporen 

aangetroffen van een marterachtige. De melding van een omwonende (ten noordwesten 

van het plangebied) van een relatief grote marterachtige met bruine rug en lichtkleurige 

buik/bef, betreft zeer waarschijnlijk de boommarter, aangezien de steenmarter niet 

voorkomt in de omgeving (< 5km) en dit de enige twee marterachtigen zijn die voldoen aan 

de omschrijving. 

Das: Tijdens de veldinspectie zijn geen sporen van de das aangetroffen (zoals ontlastings-

‘putjes’, pootafdrukken of burcht). Door een omwonende is aangegeven dat de das 

ongeveer een jaar geleden is waargenomen ten noordoosten van het plangebied. De das 

heeft een voorkeur voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, 

heggen en houtwallen. Het plangebied zelf heeft geen verruigd terrein of struweel dat 

bescherming biedt. De rij geknotte zwarte elzen langs de sloot op de noordelijke grens van 

het plangebied en de vervallen stallen bieden echter wel beschutting. De rij zwarte elzen en 

opstallen maken samen met de relatieve rust op het plangebied en in de directe omgeving 

het gebied geschikt als potentieel foerageergebied.    

Waterspitsmuis: Het habitat van de waterspitsmuis bestaat veelal uit waterrijke biotopen 

met een rijke oevervegetatie en structuurrijke, zacht glooiende oevers. In het plangebied 

komt geen geschikt habitat voor met betrekking tot de waterspitsmuis. Bovendien zijn geen 

waarnemingen van de waterspitsmuis binnen een straal van 1 km gedaan. Ook in de nabije 

omgeving is geen geschikt habitat aanwezig.   

 

Ad 2. vleermuizen  

 

De verspreidingsgegevens van vleermuizen geven aan dat in de regio van het plangebied 

vleermuizen kunnen voorkomen (< 5km). Alle vleermuizen zijn strikt beschermd volgens de 

Flora- en faunawet (tabel 3 soorten). De in de regio voorkomende vleermuizen zijn: 

baardvleermuis, franjestaart, watervleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone 

grootoorvleermuis en rosse vleermuis.  

 

Geschiktheid habitat voor vleermuizen 

 

Mogelijk zullen alle bovengenoemde vleermuizen het plangebied gebruiken als 

verblijfplaats, vliegroute en foerageergebied. Holle bomen in en nabij het plangebied 

bieden potentiële verblijfplaatsen voor boom-bewonende soorten (kraam-, paar-, zomer- 

en winterverblijfplaatsen). De opstallen hebben veel kieren, naden, holtes, spouwmuren 

met open stootvoegen en dergelijke die dienst kunnen doen als verblijfplaatsen voor 

gebouw-bewonende vleermuissoorten (kraam-, paar-, zomer- en winterverblijfplaatsen). 

De opstallen en rijen bomen langs de sloten bieden luwte en zijn lijnvormige elementen die 

een functie kunnen hebben als vliegroute. 

 

Ad 3. amfibieën en reptielen 

 

De verspreidingsgegevens van amfibieën en reptielen geven aan dat in de omgeving van 

het plangebied diverse amfibieënsoorten en reptielen aanwezig kunnen zijn (binnen 1 km). 

De mogelijk voorkomende soorten zijn veelal algemene soorten (tabel 1 soorten) zoals: 
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bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en middelste groene kikker, waarvoor 

de zorgplicht geldt. Van de mogelijk voorkomende soorten is de ringslang echter strikter 

beschermd conform de Flora- en faunawet (tabel 3). Zichtwaarnemingen van de ringslang 

zijn bekend ten noorden van het plangebied (mondeling mededeling omwonende). In de 

geraadpleegde literatuur wordt geen melding gemaakt van het voorkomen van de 

hazelworm binnen een straal van 1 km. Echter zijn zichtwaarnemingen van de hazelworm 

bekend van omwonenden die wel binnen 1 km van het deelgebied gesitueerd zijn. Op basis 

hiervan wordt een geschiktheid beoordeling op het voorkomen van de hazelworm 

behandeld. 

 

Geschiktheid habitat voor amfibieën en reptielen  

 

Hazelworm: Het voorkeurshabitat van de hazelworm bestaat uit enigszins vochtige, met 

dichte vegetatie bedekte gebieden. Vaak wordt de soort gezien op zandgrond en in de 

nabijheid van heide. Maar de soort komt ook voor op agrarische terreinen met houtwallen, 

ruigte en onverharde paden. Laatst genoemde kenmerken zijn aanwezig in het plangebied. 

Zichtwaarnemingen van hazelworm door omwonenden zijn gemeld direct noordelijke van 

de brede watergang ter hoogte van de voormalige spoorlijn. Niet uitgesloten kan worden 

dat de hazelworm sporadisch gebruikt maakt van het deelgebied. 

Ringslang: De ringslang is gebonden aan waterrijke habitat. Deze liggen veelal op 

zandgronden en op de overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden. De ringslang 

komt vaak voor in de buurt van water en maakt gebruik van rustige plekken om te zonnen 

en van takkenbulten met strooisel om haar eieren in te leggen (broeihopen). Met name de 

brede watergang een stuk ten noordenoosten van het plangebied (langs de voormalige 

spoorlijn) heeft zeer geschikt habitat voor de ringslang. Hier is tevens een in potentie 

geschikte broeihoop aangetroffen. Het plangebied zelf is minder geschikt voor de ringslang 

vanwege de afwezigheid van brede watergangen. De afstand tussen het plangebied en het 

geschikte habitat is vrij groot, het terrein is heel open en de watergangen in het plangebied 

zijn smal, ondiep en niet altijd watervoerend en niet allemaal aangesloten op het 

omliggende stelsel. Het voorkomen van de ringslang op het plangebied wordt om die 

redenen uitgesloten. 

Figuur 8 en 9. Watergang ten noorden van het erf met geknotte zwarte elzen met holtes 
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Ad 4. vissen 

 

De verspreidingsgegevens van vissen geven aan dat in de regio van het plangebied diverse 

vissoorten kunnen voorkomen. De mogelijk voorkomende soorten zijn veelal algemene 

soorten (tabel 1 soorten). Hiervoor geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke 

ontwikkeling, mits de zorgplicht in acht wordt genomen. Van de mogelijk voorkomende 

soorten (binnen een straal van 1 km) hebben de kleine modderkruiper een bijzondere 

beschermingsstatus conform de Flora- en faunawet (tabel 2). 

 

Geschiktheid habitat voor vissen  

 

Kleine modderkruiper: De kleine modderkruiper komt voor in (polder)sloten met en zonder 

vegetatie, zolang voldoende modder aanwezig is om in weg te kruipen. Enkele kleine 

watergangen zijn ongeschikt omdat deze vermoedelijk voor langere periode droog vallen in 

zomermaanden. De watergang aan de noordkant van het plangebied is als enige 

aangesloten op het watergangstelsel van de omgeving, maar is zeer ondiep en heeft geen 

plantenbegroeiing. Het plangebied bevat geen geschikt habitat voor deze soort. 

 

Ad 5. libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 

 

De verspreidingsgegevens van libellen, dagvlinders en overige ongewervelden geven aan 

dat geen beschermde soorten in de regio van het plangebied voorkomen. 

 

Geschiktheid habitat voor libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 

 

Geschikt habitat zoals schraalgraslanden, heide of schone wateren of vermolmde oude 

eiken waar beschermde insecten (o.a. vlinders, libellen of vliegend hert) kunnen worden 

aangetroffen, zijn in en om het plangebied niet aanwezig. 

 

Ad 6. vogelsoorten 

 

Tijdens het veldbezoek zijn diverse vogelsoorten waargenomen (onder andere 

winterkoninkje, zwarte kraai, sijs, buizerd, roek, stormmeeuw, grote bonte specht en 

blauwe reiger). Uit de gegevens van de Nationale Databank Flora en fauna (Zie bijlage 6) 

worden de diverse vogelsoorten genoemd waaronder buizerd, huismus, kerkuil, roek, 

ransuil en sperwer. Eén van de omwonenden heeft aangegeven al 6 jaar op rij steenuilen 

waar te nemen nabij twee opstallen ten noorden van het plangebied. Daarbij heeft eerder 

onderzoek (Arcadis, 2013) een broedlocatie van de steenuil vastgesteld in de wijk net ten 

westen van de Zegheweg. Tijdens de veldinspectie is deze locatie ook bezocht en hier zijn 

geen sporen meer gevonden die er op duiden dat deze steenuil kast nog in gebruik is. Er is 

verder een bosuil gehoord ten noorden van het plangebied, vermoedelijk aan rond de 

voormalige spoorlijn. Huismussen zijn niet waargenomen. Nesten van de huiszwaluw zijn 

aangetroffen aan de noordzijde van schuur behorende bij de boerderij.  
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Geschiktheid habitat voor vogelsoorten 

 

Het gebied heeft mogelijkheden voor broedvogels (bomen, heggen en opstallen). De 

omliggende akkers en weilanden zijn voor weidevogels geschikt. Er zijn diverse nesten en 

aanwijzingen voor vaste verblijfplaatsen waargenomen. Hierbij zijn grote hoeveelheden 

(verse) braakballen aangetroffen en enkele veren. In de vervallen opstallen zijn veel oude 

nesten aangetroffen van lijsterachtigen. Ook diverse bomen kunnen holtes hebben die 

geschikt zijn als nestplaats voor vogels. Er zijn geen nesten aangetroffen van roofvogels 

(horsten), huismus, grote bonte specht of roek, welke een bijzondere beschermingsstatus 

genieten (zie bijlage 2). Wel zijn de putter, ringmus en merel waargenomen. Het plangebied 

heeft geschikt habitat voor de steen- en kerkuil. 
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Samenvatting 

 

Tabel 1. Samenvatting strikter beschermde soorten (tabel 2 en 3 soorten en vogels) 

Soortgroep Tabel 2 of 3 soort 

aanwezig in 

omgeving  

(NDFF, 2016) 

Geschikt habitat 

en/of sporen 

Opmerkingen 

Flora  Rietorchis (2) Ongeschikt 

habitat 

Watergangen zonder plantenbegroeiing 

 Tongvaren (2) Geschikt habitat Diverse donkere, stenige en vochtige locaties zoals putten 

en stenige oever/kade. 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Eekhoorn (2) Alleen 

foerageergebied 

Voldoende alternatief habitat in de omgeving, geen 

eekhoornnesten aangetroffen. 

 Boommarter (3) Geschikt habitat, 

sporen 

aangetroffen 

Vraatsporen en uitwerpselen van marterachtigen 

aangetroffen. Zichtwaarneming van omwonenden. 

 Das (3) Geschikt habitat Zichtwaarneming door omwonenden ten oosten van het 

plangebied. 

 Waterspitsmuis (3) Ongeschikt 

habitat 

Ontbreken van uitgebreide waterrijke biotopen met een 

rijke oevervegetatie en structuurrijke, zacht glooiende 

oevers. 

Vleermuizen Diverse soorten (3) Geschikt habitat Plangebied geschikt vliegroute en foerageergebied en als 

verblijfplaats voor zowel boom- als gebouw-bewonende 

vleermuissoorten. 

Amfibieën en 

reptielen 

Hazelworm (3) Geschikt habitat Habitat matig geschikt door ontbreken zandgrond, maar 

soort kan niet op voorhand worden uitgesloten. 

 Ringslang (3) Ongeschikt 

habitat 

Ondiepe watergangen en weinig bescherming vanwege 

open terrein 

Vissen Kleine 

modderkruiper (2) 

Ongeschikt 

habitat 

Watergangen ongeschikt 

Libellen, 

dagvlinders en 

overige 

ongewervelden 

Geen Ongeschikt 

habitat 

- 

Vogelsoorten* Steenuil  Geschikt habitat Zichtwaarnemingen van omwonenden ten noorden van 

het plangebied 

 Kerkuil Geschikt habitat, 

sporen 

Uilenballen aangetroffen in stallen 

 Overige soorten Geschikt habitat - 

* Vogels hebben aparte beschermingsstatus, voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 2. 
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5 Conclusie  

5.1 Conclusies Flora- en faunawet 

Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek, de overige verzamelde gegevens, de 

bevindingen tijdens het veldbezoek en met inachtneming van de geplande 

ingrepen/werkzaamheden, wordt het onderstaande geconcludeerd ten aanzien van de 

Flora- en faunawet: 

 

Tabel 2. Samenvatting status strikter beschermde soorten (tabel 2 en 3 soorten en vogels)  

Soortgroep Tabel 2 of 3 soort 

aanwezig in 

omgeving            

NDFF 2016 

Geschikt habitat 

en/of sporen 

aangetroffen 

Mogelijkheid dat de juridische status 

in het geding is? 

Nader 

onderzoek 

nodig? Art. 81 Art. 92 Art. 113 Art. 124 

Flora  Rietorchis (2) Ongeschikt 

habitat 

x    Nee 

 Tongvaren (2) Geschikt habitat x    Ja 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Eekhoorn (2) Alleen mogelijk 

foerageergebied 

    Nee 

 Boommarter (3) Geschikt habitat, 

sporen 

 x x  Ja 

 Das (3) Geschikt habitat  x x  Ja 

 Waterspitsmuis (3) Ongeschikt 

habitat 

    Nee 

Vleermuizen Diverse soorten (3) Geschikt habitat  x x  Ja 

Amfibieën en 

reptielen 

Hazelworm (3) Geschikt habitat  x x  Ja 

 Ringslang (3) Ongeschikt 

habitat 

    Nee 

Vissen Kleine 

modderkruiper (2) 

Ongeschikt 

habitat 

    Nee 

Libellen, 

dagvlinders, etc. 

Geen Ongeschikt 

habitat 

    Nee 

Vogelsoorten Steenuil  Geschikt habitat  x x x Ja 

 Kerkuil Geschikt habitat, 

sporen 

 x x x Ja 

 Overige soorten Geschikt habitat  x x x Ja 
1
 Art. 8 Het is verboden (beschermde) planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op 

enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
2
 Art. 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 

te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 
3
 Art. 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
4
 Art. 12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken ,te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen 

of te vernielen. 
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5.2 Advies Flora- en faunawet 

Advies met betrekking tot de uit te voeren Nader onderzoeken en eventuele 

vervolgstappen: 

 

Flora 

Binnen het plangebied komen mogelijk strikter beschermde florasoorten voor. De geplande 

werkzaamheden zijn van dien aard dat eventuele groeiplaatsen vernietigd worden.  

Doordat de quickscan buiten het groeiseizoen heeft plaats gevonden, is de kans groot dat 

strikter beschermde soorten niet zijn aangetroffen, omdat deze nog niet boven de 

grondzijn of slecht te vinden zijn. Een nader onderzoek naar deze strikter beschermde 

soorten is noodzakelijk. De optimale periode voor onderzoek naar vaatplanten loopt 

doorgaans van mei tot en met augustus. Geadviseerd wordt een eenmalige gebiedsdekking 

inventarisatie uit te voeren door een deskundige op het gebied van flora. Opgemerkt wordt 

dat bij deze inventarisatie niet alleen het maaiveld, maar ook putten, oude muren en 

andere geschikte groeiplaatsen worden meegenomen. In de rapportage van het nader 

onderzoek zal worden ingegaan op de mogelijkheden voor eventuele mitigerende en 

compenserende maateregelen. 

 

Fauna 

De zwaarder beschermde soorten (tabel 2 & 3 soorten) die volgens het literatuuronderzoek 

en/of veldbezoek mogelijk ter plaatse van het plangebied voorkomen zijn: boommarter, 

das, vleermuizen en vogels waaronder steenuil en kerkuil. 

Van bovengenoemde soorten is vastgesteld dat deze in de omgeving voorkomen en dat het 

plangebied geschikt habitat heeft of dat er aanwijzingen zijn (sporen e.d.) dat deze soort 

voorkomt in het plangebied. De methode en intensiviteit van de uit te voeren nader 

onderzoeken verschilt per strikter beschermde soort en wordt volgens geldende 

protocollen uitgevoerd, zoals gedragscodes van het RVO of het vleermuizenprotocol (NGB, 

2013). Alle nader onderzoeken worden uitgevoerd door een deskundige op het gebied van 

de desbetreffende soort. De kerkuil en steenuil zijn apart vermeld van de overige 

vogelsoorten, omdat nesten, vaste rustplaatsen en het leefgebied van deze vogelsoorten 

jaarrond beschermd zijn. Bovendien wijkt de onderzoeksperiode van de uilen (vanaf 

februari) af van het reguliere onderzoeksperiode/broedseizoen voor vogels (doorgaans van 

15 maart tot 15 augustus). Buiten het broedseizoen zijn nesten niet beschermd, behalve als 

het jaarrond beschermde nesten betreft (zie bijlage 2). Nader onderzoek naar vleermuizen 

wordt uitgevoerd conform vleermuisprotocol (2013), waarbij minimaal 5 veldbezoeken 

plaatsvinden in globaal de periode van 15 april tot en met 15 oktober. Voor grondgebonden 

zoogdieren worden diverse cameravallen geplaatst. Diverse veldbezoeken moeten in de 

schemer, avond of ochtend worden uitgevoerd (bijvoorbeeld vleermuizen, uilen en das). 

Doel van de nader onderzoeken is te bepalen welke functie(s) het plangebied heeft voor 

deze soorten. In  tabel 3 zijn de soorten beschreven waarbij een nader onderzoek 

noodzakelijk is (ook flora), inclusief de onderzoeksperiode en intensiviteit van het 

onderzoek. 
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Tabel 3. Onderzoekperiode en aantal veldbezoeken per soort 

Tabel 2 of 3 soort 

aanwezig in 

omgeving          

NDFF 2016 

Onderzoeksperiode uitgedrukt in maanden en geschiktheid                                                                                              

(groen = optimaal, oranje = suboptimaal, rood= niet geschikt) 

Aantal 

inspecties 

J F M A M J J A S O N D 

Tongvaren (2)             1 

Boommarter (3)             2 

Das (3)             2 

Vleermuizen (3)             5 

Hazelworm (3)             3 

Steenuil*             2 

Kerkuil*             2 

Overige vogels*              3 

* Vogels hebben aparte beschermingsstatus, voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

5.3 Conclusies beschermde natuurgebieden 

Natura 2000-gebieden 

 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied (Vogel- of 

Habitatrichtlijngebieden). In de omgeving van het plangebied ligt een aantal Natura 2000-

gebieden te weten, het Binnenveld, Uiterwaarden Rijntakken en Kolland & Overlangbroek. 

Alle gebieden zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De Uiterwaarden Rijntakken zijn 

daarnaast ook aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De gebieden maken derhalve deel uit 

van het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000).  

 

Het meest dichtbij gelegen Vogelrichtlijngebied is ‘Uiterwaarden Rijntakken’ op circa 9 km 

(Amerongse Bovenpolder). Tussen het plangebied en dit Natura 2000-gebied liggen onder 

andere de Utrechtse Heuvelrug en de snelweg A12, waardoor gesteld worden dat er geen 

tot zeer weinig relatie is tussen het plangebied en dit Natura 2000-gebied. Aangewezen 

vogelsoorten zijn porseleinhoen, kwartelkoning en vogels van bosrijke waterrijke gebieden 

zoals kleine zwaan en kolgans. Het is onwaarschijnlijk dat deze soorten gebruik maken van 

het plangebied. Bovendien maakt de afstand en tussenliggend gebied dat er geen enkele 

verbinding is met dit Natura 2000-gebied of met één van de overige Natura 2000-gebieden, 

die op een nog grotere afstand liggen of alleen Habitatrichtlijngebied zijn.  

  

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de EHS. Hierdoor worden door de beoogde 

planontwikkeling geen essentiële verbindingen verbroken of negatief beïnvloed. Wel zijn 

EHS-gebieden in de omgeving aanwezig. Ten noorden (circa 700 meter) het plangebied ligt 

een smalle strook EHS-gebied. Ten noordoosten ligt een bredere strook die is aangewezen 

als EHS-gebied. Tussen het plangebied en laatstgenoemd EHS-gebied ligt een bedrijven-

/industrieterrein. Er is geen sprake van significante aantasting van de wezenlijke waarden 

en kenmerken van de EHS.  
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5.4 Advies beschermde natuurgebieden 

Een verder onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (voortoets) en 

Ecologische Hoofdstructuur (nee-tenzij toetsing) wordt niet zinvol geacht. De quickscan 

heeft zich beperkt tot de Flora- en faunawet.  

 

5.5 Algemene Aanbevelingen 

De eerstvolgende stap is te onderzoeken welke strikter beschermde soorten gebruik maken 

van het plangebied, waar ze dat doen en welke functies het plangebied heeft voor deze 

soorten. Geadviseerd wordt de nader onderzoeken tijdig uit te voeren (vanaf maart), om te 

voorkomen dat onderzoeken pas in 2017 worden afgerond. Als het plangebied functies 

heeft voor strikter beschermde soorten zal een mitigatieplan/activiteitenplan moeten 

worden opgesteld voor deze soorten, welke ter goedkeuring aan het bevoegd gezag 

voorgelegd kan worden.  

 

Aangezien de kans groot wordt geacht dat diverse strikter beschermde soorten gebruik 

maken van het plangebied, is het raadzaam in een vroegtijdig stadium van de 

planontwikkeling/-ontwerp rekening mee te houden dat een deel van het plangebied 

‘gereserveerd’ kan worden als gebied voor de uitvoering van mitigerende en of 

compenserende maatregelen.  

 

Opgemerkt wordt dat voor vogels waarvan bijvoorbeeld de nesten en leefgebied jaarrond 

beschermd zijn (bijvoorbeeld uilen, een groot aantal roofvogels en koloniebroeders zoals de 

huismus)  bij een ruimtelijke ingreep, vaak geen ontheffing verleend kan worden. Hierdoor 

is het noodzakelijk dat voldoende mitigerende maatregelen worden getroffen om het 

bevoegd gezag ervan te overtuigen dat er geen negatieve effecten plaatsvinden. Als dit niet 

mogelijk is, dan kan alleen ontheffing worden verleend indien sprake is van een wettelijk 

belang uit de Habitatrichtlijn en er geen minder schadelijke alternatieven zijn.  Deze 

wettelijke belangen zijn: (1) bescherming van flora en fauna, (2) veiligheid van het 

luchtverkeer en (3) volksgezondheid of openbare veiligheid. Gezien de staat van de 

opstallen zou ‘volksgezondheid’ mogelijk kunnen worden onderbouwd voor de renovatie of 

sloop (onveilige situatie en mogelijke verspreiding van asbestvezels door erosie van de 

asbestverdachte daken). Een eventueel maatregelenpakket kan middels een 

mitigatieplan/activiteitenplan (per strikter beschermde soort) worden voorgelegd aan het 

bevoegd gezag via een ontheffingsaanvraag, met als doel een positieve afwijzing van de 

ontheffingsaanvraag. 

 

Geadviseerd wordt verstorende werkzaamheden buiten het algemene broedseizoen 

(tussen 15 maart en 15 augustus) uit te laten voeren om zodoende verstoring van 

broedende vogels te voorkomen. Ook voor eventueel andere strikter beschermde soorten 

zal bij voorkeur in de minst kwetsbare periode gewerkt moeten worden.  

 

Bij eventuele verwijdering van opgaand groen, grond-, graaf- en bouwwerkzaamheden 

dient men één zijde op te werken (van één kant naar de andere kant toewerken). Hierdoor 

kunnen de aanwezige dieren die in het aanwezig zijn wegvluchten richting een locatie waar 

niet gewerkt wordt (in het kader van de zorgplicht).  



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Stroomschema 
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Bijlage 2 Wetgeving 

 

Flora- en faunawet 

Ecologische waarden spelen in toenemende mate een rol bij de ruimtelijke planvorming en 

ingrepen. Zo is per  

1 april 2002 de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet sluit aan op Europese 

natuurregelgeving en is gericht op soortbescherming. De Flora- en faunawet voorziet in de 

bescherming van een aantal planten- en diersoorten en gaat uit van het “nee, tenzij”- 

beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen 

‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren 

en hun leefomgeving. Samengevat kan worden gesteld dat alle vogels, zoogdieren, 

amfibieën en reptielen beschermd zijn. Wel zijn uitzonderingen voor zeer algemene 

soorten als huismuis, bruine rat en zwarte rat. Bovendien zijn een beperkt aantal, meest 

zeldzame planten, vlinders, libellen, vissen en ongewervelden beschermd. In de praktijk 

betekent dat bepaalde handelingen ten aanzien van flora en fauna slechts onder strikte 

voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet kan de nodige consequenties hebben bij 

ruimtelijke ingrepen/ontwikkeling. 

 

Flora 

Met betrekking tot beschermde inheemse planten, in relatie tot hun groeiplaats, is het 

verboden deze planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Fauna 

Ten aanzien van dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen de bepalingen in de Flora- 

en faunawet worden samengevat als: 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te 

verontrusten; 

 het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; 

 het is verboden eieren van dieren behorende tot beschermde inheemse soort te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Het planvormingsproces en de Flora- en faunawet (zie ook bijlage 1) 

Genoemde bepalingen zijn niet nieuw, vergelijkbare bepalingen waren reeds opgenomen in 

de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet 1936. Wanneer de initiatiefnemer plannen 

ontwikkelt voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of voornemens daartoe, is het 

raadzaam vooraf te toetsen of de geplande werkzaamheden mogelijk nadelige gevolgen 

hebben voor de aanwezige flora en fauna in het plangebied en mogelijk directe omgeving.  

 

In beginsel is voor de toetsing de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens het plannen 

van de werkzaamheden dienen de volgende zaken duidelijk in beeld gebracht te worden:  

 welke beschermde planten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor?; 
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 leidt het realiseren van de planontwikkeling tot handelingen die in strijd zijn met de 

verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet met betrekking tot flora op hun 

groeiplaats of fauna in hun natuurlijke leefomgeving?; 

 kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke 

handelingen niet of in mindere mate gepleegd kunnen worden? en is een 

ontheffingsaanvraag, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te 

kunnen verrichten (ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet), vereist? 

 

De ontheffing 

Voor de planontwikkeling en realisatie kan het nodig zijn om ontheffing aan te vragen in 

verband met de (voorgenomen) overtreding van de in paragraaf 2.1 van de Flora- en 

faunawet genoemde verbodsbepalingen.  

Per 23 februari 2005 is de regelgeving rondom de ontheffingsaanvraag (artikel 75) 

gewijzigd. Hierbij worden drie beschermingsregimes onderscheiden, te weten: 

 

Categorie 1: Algemene soorten 

Voor de soorten geldt bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 

eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. In deze categorie vallen onder meer 

algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals mol, konijn, en amfibieën zoals bruine 

kikker en gewone pad. 

 

Categorie 2: Overige soorten 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze categorie een vrijstelling, mits gewerkt wordt 

volgens een door het Ministerie LE&I goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet 

door een sector/belangenorganisatie of initiatiefnemer zijn opgesteld en ter goedkeuring 

aan het bevoegd gezag (Ministerie LE&I) worden voorgelegd. Zonder een gedragscode dient 

in meeste situaties een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag wordt 

getoetst aan het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort’. In deze categorie vallen alle vogelsoorten en een kleine groep van minder 

algemene diersoorten zoals eekhoorn en steenmarter. 

 

Categorie 3 : Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn & Soorten bijlage 1 AMvB 

Voor deze soorten dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook met een 

goedgekeurde gedragscode kan geen vrijstelling worden verkregen. Een 

ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan onderstaande drie criteria: 

1. er is sprake van een bij de wet genoemd belang? (dit betreft een limitatieve lijst van 

andere gespecificeerde belangen); 

2. er is geen alternatief aanwezig voor de gewenste ingreep?; 

3. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

In deze categorie zijn zeldzame en kwetsbare soorten opgenomen. Dit betreft onder meer 

alle vleermuissoorten, zeldzame amfibieën en reptielen, een grote groep vlinders en 

libellen en enkele plantensoorten. 

 

Algemene zorgplicht, artikel 2 Flora- en faunawet: 

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle (en dus niet alleen beschermde) in het 

wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Die zorg houdt in 
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ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is: 

1. dergelijk handelen achterwege te laten, waar dit in redelijkheid kan worden gevergd; 

2. danwel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om die 

gevolgen te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken. 

 

Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat de initiatiefnemer invulling moet geven aan 

de zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en dieren. Dit geldt zowel tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het ontwerp. Geadviseerd wordt om 

in het ontwerp rekening te houden met de realisatie van nieuwe biotoop en/of biotopen 

bijvoorbeeld in de vorm van groenvoorzieningen en waterpartijen. De zorgplicht betekent 

dat gedurende de werk-zaamheden rekening gehouden wordt met de beschermde soorten 

om schade aan deze soorten te voorkomen en de effecten erop zoveel mogelijk te 

beperken. De zorgplicht heeft tevens betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 van de 

Flora- en faunawet). Dit houdt onder meer in, dat voor een aantal algemeen in Nederland 

voorkomende beschermde soorten een vrijstelling op de ontheffingsaanvraag geldt, mits de 

zorgplicht in acht wordt genomen. Dit betekent dat, ook voor soorten die onder de 

vrijstelling vallen, het wel verplicht blijft om bijvoorbeeld het voortplantingsseizoen te 

ontzien, of vóórdat werkzaamheden starten dieren te verjagen of weg te vangen (en elders 

uit te zetten) en om te voorkomen dat natuurschade in het kader van artikel 9 tot en met 

11 zal ontstaan. Dus ook voor soorten die onder de vrijstelling vallen dienen mitigerende 

maatregelen te worden getroffen. 

 

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen 

of verstoren. Een ontheffing hierop is niet mogelijk. Ook handelingen die een vaste rust- of 

verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent 

dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor de meeste 

soorten loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. Voor de verstoring van 

vaste rust- en verblijfplaatsen, belangrijk leef- of foerageergebieden van vogels buiten het 

broedseizoen kan een ontheffing noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij dan over het 

algemeen: horsten, nesten of kolonieplaatsen die het hele jaar gebruikt worden. Hieronder 

vallen ook leef- en/of foerageergebieden van zeer plaatsgetrouwe vogelsoorten, zoals 

uilen. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden en de hieraan 

gekoppelde soorten op basis van de van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De 

uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn moet leiden tot een ecologisch netwerk in de 

Europese Unie, Natura 2000 genaamd. Zowel de Habitat- als Vogelrichtlijn schrijven het 

instellen van speciale beschermingszones (SBZ's) voor. De lid-staten die de Vogel- en 

Habitatrichtlijn uitvoeren moeten de speciale beschermingszones aanmelden, de richtlijnen 

in nationaal recht omzetten, de gebieden beschermen, de juiste beheersmaatregelen 

treffen en de ontwikkeling van de kwaliteit van de aangewezen speciale beschermingszones 

monitoren. Voor de Vogelrichtlijn houdt de aan-melding bij de EU tegelijk ook de aanwijzing 

van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de gebieden aan, die 
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vervolgens door de EU worden aangewezen. De voorstellen voor aanwijzing van SBZ's door 

de lidstaten worden wetenschappelijk getoetst door expert-groepen onder voorzitterschap 

van de EU voor de diverse biogeografische zone's van de Europese Unie. Nederland valt 

onder de Atlantische regio. De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van 

aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het 

beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot 

openbaar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt 

gecompenseerd. 

 

De Natuurbeschermingswet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied voor 

handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de 

beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is geregeld op basis van de 

zogenaamde externe werking. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet geldt een 

vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde 

natuurwaarden kunnen verstoren. Deze vergunning wordt gebaseerd op een toetsing 

voordat een planontwikkeling wordt uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied. In 

geval mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 2000-gebied van de 

voorgenomen activiteit(en) dient, na overleg met bevoegd gezag, als eerste een voortoets 

te worden uitgevoerd. 

 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

De EHS is een Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in 2018 gereed 

moet zijn. In de EHS liggen: 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken, reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden;  

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee 

en de Waddenzee; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. 

 

De Nederlandse EHS moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese 

landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het 

ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de 

wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Indien 

een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de 

ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en 

resterende schade wordt gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met 

bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-

regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is. 

 

Herbegrenzing EHS 

De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden. 

De eerste situatie betreft de herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. Indien bij 

een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het ’nee, tenzij’-regime kan 

mogelijk deze vorm van herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan 

ecologische redenen is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke 

kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS wensen aan te passen om 

een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte 
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voorwaarden, zo moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het 

betreffende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet 

aanvaardbaar in die vorm. De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om 

ecologische redenen (om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen). 

Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en dient te 

gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS. 

 

EHS-saldobenadering 

In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het 

’nee, tenzij’-afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van 

compensatie, zoals bij ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime. 

 

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de 

saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS 

gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime. 

 

Beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS 

Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de 

begrippen: ‘geen netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en 

’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit 

belangrijk: 

 zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant; 

 natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid 

(de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen); 

 behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een 

reeks van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen 

in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer). 

 significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden; 

 lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, 

regionaal (kerngebied van de EHS) en landelijk (hele EHS). De vervangbaarheid van 

natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale 

beleidsambities. 

 

Boswet 

Het doel van de Boswet is het instandhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil 

zeggen: de letterlijke oppervlakte aan bos. De Boswet is van toepassing op alle bossen en 

houtopstanden buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ groter dan 1.000 m2 en rijbeplantingen 

van meer dan 20 bomen. De Boswet verplicht om de grond waarop het bos heeft gestaan 

binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien mogelijk is herplanting door 

natuurlijke verjonging ook toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet mogelijk of te 

verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 30 meter breed, moet geplant 

worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing ‘bebouwde kom 

Boswet’ wordt door de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de 

bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of 

andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden gekapt, dan kan een 

gemeentelijke (omgevings)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende 

gemeente moeten worden nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m2 vallen onder 
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de Boswet, met uitzondering van eenrijige geschoren meidoornheggen die als zodanig zijn 

aangelegd en worden beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuurterreinen en 

braakliggende terreinen valt onder de Boswet, zodra sprake is van een bedekkings-

percentage van 60% en een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet is niet van toepassing 

op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs boomgaarden, eenrijige beplanting 

van populier of wilg op of langs landbouwgronden, italiaanse populier, linde, 

paardenkastanje en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren en kweekgoed. 

 

Voor het kappen van bos of bomen die onder de Boswet vallen geldt een meldingsplicht. 

Deze melding moet doorgaans bij de gemeente minimaal één maand en maximaal één jaar 

voor uitvoering van de kapwerkzaamheden worden gedaan. 

 

Rode Lijst 

Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn 

voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel 

wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst 

als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. In 2004 zijn alle bestaande Rode lijsten herzien en zijn 

tezamen met enkele nieuwe Rode lijsten verschenen in een bijlage bij de Staatscourant 

(LNV, 2004). Alle soorten van de soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen 

ongeveer 2% van het totaal aantal dieren en 31% van het totaal aantal planten in 

Nederland. Bij paddestoelen gaat het daarbij alleen om de macrofungi (hogere fungi, de 

paddenstoelen en zwammen, die tenminste in staat zijn om zich geslachtelijk voort te 

planten en waarvan de vruchtlichamen groter dan 1 millimeter zijn).  

Van dagvlinders, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en paddestoelen zijn de 

afgelopen jaren basisrapporten met herziene rode lijsten verschenen. Deze hebben echter 

nog geen officiële status gekregen. Het opstellen van Rode Lijsten komt voort uit het 

verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere 

aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 

en 3). 

 

In artikel 7 van de Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- 

en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 

'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten één van de 

instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op basis 

daarvan nog geen wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich 

inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert. 

Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij hun 

beleid en beheer rekening houden met de soorten op de Rode Lijsten. 

 

Nesten 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele 

jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het 

nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk 

broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. U heeft voor deze soorten geen 
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ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u 

maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens 

het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, 

maar daar zijn uitzonderingen op. 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

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

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

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

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

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 

in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten’. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 

aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

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

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

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

te vestigen. 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als 

aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond 

beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook 

al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond 

beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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Bijlage 6 Resultaten literatuuronderzoek (NDFF) 



Bekende verspreiding van soorten ten
opzichte van het plangebied – levering
uit de NDFF.

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de
NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om
aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 18-01-2016 13:09:19'

Op de volgende pagina‘s vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het

plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: 

www.quickscanhulp.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het

Natuurloket:

e-mail: info@natuurloket.nl

telefoon: 0800 2356333

© NDFF - quickscanhulp.nl 18-01-2016 13:09:19



Soort Soortgroep Bescherming Afstand

Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Tongvaren Vaatplanten tabel II 0 - 1 km

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 0 - 1 km

Eekhoorn Zoogdieren tabel II 0 - 1 km

Ringslang Reptielen tabel III 0 - 1 km

Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km

Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km

Roek Vogels tabel III 0 - 1 km

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km

Baardvleermuis / Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Boommarter Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Levendbarende hagedis Reptielen tabel II 1 - 5 km

Beenbreek Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Jeneverbes Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Lange ereprijs Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Parnassia Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Prachtklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Ruig klokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Steenanjer Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Wilde gagel Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Heikikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km

Kamsalamander Amfibieën tabel III 1 - 5 km

Poelkikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km

heideblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 1 - 5 km

rouwmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 1 - 5 km

Hazelworm Reptielen tabel III 1 - 5 km

Zandhagedis Reptielen tabel III 1 - 5 km
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Bittervoorn Vissen tabel III 1 - 5 km

Grote modderkruiper Vissen tabel III 1 - 5 km

Kerkuil Vogels tabel III 1 - 5 km

Ransuil Vogels tabel III 1 - 5 km

Slechtvalk Vogels tabel III 1 - 5 km

Steenuil Vogels tabel III 1 - 5 km

Zwarte Wouw Vogels tabel III 1 - 5 km

Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Das Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Franjestaart Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Alpenwatersalamander Amfibieën tabel II 5 - 10 km

Blaasvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Brede orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Daslook Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Grote muggenorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Stengelloze sleutelbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Stijf hardgras Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Veldsalie Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Vleeskleurige orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Welriekende nachtorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km

Rugstreeppad Amfibieën tabel III 5 - 10 km

Vroedmeesterpad Amfibieën tabel III 5 - 10 km

keizersmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 5 - 10 km

Groene glazenmaker Insecten-Libellen tabel III 5 - 10 km

Oehoe Vogels tabel III 5 - 10 km

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Meervleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km

Vliegend hert Insecten-Kevers tabel II 10 - 25 km

Bijenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Harlekijn Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Herfsttijloos Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Kluwenklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Maretak Vaatplanten tabel II 10 - 25 km
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Woudenberg heeft LievenseCSO Milieu B.V. in verband met 
de voorgenomen planontwikkeling een nader onderzoek naar uilen uitgevoerd voor het 
plangebied ‘Spoorlaan 9 en Zegheweg 30’ te Woudenberg (gemeente Woudenberg). 

Aanleiding voor het nader onderzoek is de uitgevoerde quickscan Natuurwetgeving 
(LievenseCSO, 2016a) op het plangebied. In de quickscan is geconcludeerd dat bepaalde 
beschermde soorten aanwezig kunnen zijn op het plangebied of anderszins mogelijk schade 
kunnen ondervinden van de planontwikkeling. Het advies in de quickscan is om nader 
onderzoek uit te voeren naar het gebruik van het plangebied door uilen (steenuil en 
kerkuil), tongvaren, huismus, boommarter, das, hazelworm en vleermuizen 
(baardvleermuis, franjestaart, watervleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, 
gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis). Voorliggende rapportage betreft alleen het 
nader onderzoek naar uilen (steen- en kerkuil). Vanwege planning technische redenen is 
gekozen het uilenonderzoek direct na de quickscan separaat uit te voeren, zodat de 
onderzoeksperiode conform de gelden protocollen verloopt. Voor de overige soorten dient 
een apart nader onderzoek te worden uitgevoerd. 

Het doel van dit nader onderzoek is vast te stellen of de betreffende ontheffingsplichtige 
soorten daadwerkelijk voorkomen (met bijbehorende functie(s) in het plangebied) en/of 
vervolgens de geplande ontwikkelingen strijdig zijn met de soortbescherming van de Flora- 
en faunawet (2005). In geval van te verwachten knelpunten tussen de soorten en 
planontwikkeling, wordt aangegeven welke vervolgstappen nodig zijn en welke mitigerende 
(verzachtende maatregelen) en/of compenserende maatregelen van toepassing kunnen 
zijn. Op basis van dit nader onderzoek kan indien nodig een ontheffing worden 
aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken.  

Indien geen ontheffingsplichtige soorten aangetroffen worden in het plangebied, of als 
deze geen schade zullen ondervinden van de geplande ingrepen, blijven de algemene 
beschermende bepalingen van kracht in de zin van de algemene zorgplicht (zie bijlage 2). 

Deze rapportage gaat uit van de actuele wet- en regelgeving. Op het moment van 
goedkeuring van dit nader onderzoek gelden hiervoor de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. Met deze wetgeving is bij voorliggend nader onderzoek 
specifiek rekening gehouden. De ingangsdatum van de nieuwe Wet Natuurbescherming is 
vooralsnog 1-1-2017. 

LievenseCSO Milieu B.V.  is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 
14001-normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van LievenseCSO 
Milieu B.V. voor de flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA 
gecertificeerd. Daarnaast is LievenseCSO Milieu B.V. lid van 
het Netwerk Groene Bureaus (NGB).  

LievenseCSO Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor 
(vervolg)schade welke kan voorkomen op basis van de inhoud en resultaten van de 
opgestelde nader onderzoek. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de opdrachtgever en 
is zijn eigendom.  
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2 Situatie en wetgeving 

2.1 Plangebied ‘Spoorlaan 9’ en ‘Zegheweg 30’ 

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden, te weten: deelgebied ‘Spoorlaan 9’ en 

‘Zegheweg 30’ (zie figuur 1).  

 

Beide deelgebieden liggen dicht bij elkaar (op 200 tot 300 meter van elkaar) en op circa 1 

tot 1,5 km ten oosten van het centrum van Woudenberg. Doordat de opstallen weinig tot 

niet meer in gebruik zijn, is de dynamiek in het gebied laag zodat rust minnende soorten 

eerder gebruik zullen maken van het plangebied. 

 

 

Deelgebied ‘Spoorlaan 9’ 

 

Het plangebied ‘Spoorlaan 9’ heeft een oppervlakte van circa 5.000 m2 en is gelegen 

halverwege de weg Spoorlaan te midden van open maïs- en graslanden (zie figuur 2). Het 

plangebied ligt in kilometerhok X158 – Y455. 

 

Het plangebied bestaat uit een erf met diverse opstallen die een agrarische functie hadden, 

maar vaak al jaren leeg staan. Diverse opstallen zijn dan ook in vervallen staat. Naast de 

twee woningen bestaan de opstallen uit diverse schuren, twee grote stallen, een (mest)silo, 

een kleinere varkensstal en loodsen voor opslag (soms nog in gebruik voor opslag). Enkele 

opstallen waaronder de twee grote stallen hebben een geïsoleerd dak, dat geschikt is als 

verblijfplaats voor diverse kleine zoogdieren zoals muizen, ratten en marters, maar ook 

voor vogels zoals kerkuil en steenuil en kleinere vogelsoorten zoals lijsterachtigen. In de 

tuinen behorende bij de woningen staan enkele relatief oudere bomen en struiken (onder 

andere schietwilg). Langs diverse, veelal ondiepe, watergangen in en om het plangebied 

Figuur 1. Deelplangebied ‘Spoorlaan 9’ (blauw omlijnd) en ‘Zegheweg 30’ (paars omlijnd ) 

 



 

NADER ONDERZOEK STEEN- EN KERKUIL | SPOORLAAN 9 EN ZEGHEWEG 30 TE WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1255.RAP004 

Status: Definitief | Versiedatum: 17 mei 2016  3 / 18 

staan voornamelijk geknotte zwarte elzen en enkele knotwilgen, welke vaak holtes hebben. 

Ten noorden van het plangebied loopt een relatief brede watergang (circa 5 meter breed) 

met natuurlijke oevers, diverse knotwilgen en een takkenbult. Het erf is grotendeels 

verhard, maar ook sterk verruigd, waardoor diverse plantensoorten zoals braam en 

brandnetel langzamerhand terrein winnen op het erf.  

 

In dit stadium in het ontwerp is het nog niet duidelijk welke elementen en objecten exact 

verdwijnen. Het uitgangsprincipe is dat alle opstallen, verhardingen, opgaand groen worden 

verwijderd en alle watergangen worden gedempt op redelijk korte termijn (bron: gemeente 

Woudenberg). 

 

Voor de regionale ligging van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 4. Enkele foto’s 

van het deelgebied ‘Spoorlaan 9’ en directe omgeving zijn opgenomen in bijlage 5. Een 

situatietekening met de samenvatting van de resultaten van het nader onderzoek is 

gegeven in bijlage 7. 

 

Deelgebied ‘Zegheweg 30’ 

Het plangebied ‘Zegheweg 30’ heeft een oppervlakte van circa 2.500 m2 en is gelegen aan 

de Zegheweg (zie figuur 3). Het plangebied ligt in kilometerhok X 158 – Y 455 . 

 

Het deelgebied bestaat uit een woning met bijbehorende schuur, tuin en een deel van een 

maïsakker ten noorden en zuiden van de woning. Deze woning en schuur staan al enige tijd 

leeg en waren tijdens het eerste veldbezoek in vervallen staat. De woning was tijdens dat 

veldbezoek van buitenaf toegankelijk voor dieren, door middel van gaten in de muur, 

kapotte ramen en scheve dakpannen. Tijdens het tweede veldbezoek bleek dat de schuur 

Figuur 2. Luchtfoto van de opstallen deelgebied ‘Spoorlaan 9’ 
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was gesloopt en de woning grotendeels gestript en voor een klein deel gesloopt. Hierbij 

was het dak van de helft van de woning vervangen. 

 

Langs de Zegheweg staan enkele relatief oudere laanbomen (zomereik). Langs de 

watergang lopend vanaf de Zegheweg, door het plangebied, richting het zuidoosten, 

groeien geknotte zwarte elzen en enkele knotwilgen, welke vaak holtes hebben. Langs 

vrijwel de gehele watergang zijn veel bosschages en hoger opgaande vaatplanten (riet/gras) 

gelegen, wat de watergang ideaal maakt als corridor voor vele zoogdieren. Het deel van 

deze bosschages nabij de locatie waar de schuur stond is verwijderd tussen het eerste en 

het tweede veldbezoek. De watergang zelf is relatief ondiep (tot 0,3 meter), vrij sterk 

stromend en begroeid. Het erf is grotendeels verhard en sterk verruigd.  

 

In dit stadium in het ontwerp is het nog niet duidelijk welke elementen en objecten 

verdwijnen. Het uitgangsprincipe dat alle opstallen, verhardingen, opgaand groen 

verwijderd en alle watergangen gedempt worden. Zoals vermeld is de schuur bij Zegheweg 

30 reeds gesloopt en de woning op dat adres gestript en voor en klein deel gesloopt. 

 

Voor de regionale ligging van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 4. Enkele foto’s 

van het deelgebied ‘Zegheweg 30’ en directe omgeving zijn opgenomen in bijlage 6. Een 

situatietekening met de samenvatting van de resultaten van het nader onderzoek is 

gegeven in bijlage 7. 

 

 

 

 

 

  Figuur 3. Luchtfoto van de opstallen op deelgebied ‘Zegheweg 30’ (oost van de Zegheweg) 
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2.2 Planontwikkeling en geplande ingrepen 

De voorgenomen planontwikkeling (bron: gemeente Woudenberg) bestaat uit: 

 

Het realiseren van nieuwe woningen en herinrichting van het plangebied, waarbij de 

huidige gebouwen worden gesloopt, watergangen mogelijk gedempt en opnieuw 

gegraven. 

 

Het is nog niet duidelijk welke werkzaamheden in het kader van de planontwikkeling 

worden uitgevoerd. In ieder geval kunnen de volgende werkzaamheden aan de orde zijn: 

 

- Sloop opstallen 

- Aanvoer van materieel en materiaal 

- Grond- en graafwerkzaamheden 

- Bouwwerkzaamheden (inclusief heien) 

- Verwijdering van opgaand groen 

- Dempen van watergangen 

- Saneren asbest 

 

Opgemerkt wordt dat ten noorden van het plangebied het voornemen bestaat om op 

termijn woningen te gaan bouwen. Het betreft een relatief groot gebied rondom 

Stationsweg Oost 199 en 199A te Woudenberg (zie rapportage Nader onderzoek steen- en 

kerkuil Hoevelaar fase 1 te Woudenberg; LievenseCSO, 2016b). De mogelijke negatieve 

effecten van deze plannen op de aanwezige natuurwaarden beïnvloeden elkaar en kunnen 

elkaar bovendien versterken. Voorliggende rapportage gaat enkel over het voorkomen van 

uilen en de mogelijke effecten op deze soorten. Het is echter sterk aan te raden de 

mogelijke negatieve effecten tezamen te beoordelen alsmede de mogelijke oplossingen in 

de vorm van mitigerende en/of compenserende maatregelen.  
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3 Opzet en methode 

3.1 Afbakening opzet 

Het nader onderzoek betreft een soortgerichte inventarisatie naar de steenuil en de kerkuil. 

Er is gericht onderzoek gedaan naar aanwijzingen of de betreffende beschermde soorten 

aanwezig zijn in of nabij het plangebied. Waar deze aanwijzingen zijn aangetroffen, is een 

inschatting gemaakt van de functie en waarde van het plangebied voor de betreffende 

soorten. Het nader onderzoek kan gebruikt worden als bijlage bij een eventueel 

noodzakelijke ontheffingsaanvraag ex. artikel 75C van de Flora- en faunawet. 

 

3.2 Onderzoeksopzet 

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een literatuur/bureauonderzoek verricht, waarbij 

gezocht is naar informatie uit lokale bronnen die actuele informatie opleveren over het 

mogelijk voorkomen van de onderzochte soorten (zie bijlage 3).  

 

Alle veldinventarisaties zijn door deskundig personeel uitgevoerd op geschikte dagen in de 

juiste periode voor de soorten, zodat de gegevens voldoen aan de geldende normen. 

Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van de soortenstandaarden van voormalig 

Dienst Regelingen (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)). 

Strikter 
beschermde soort 

Tabel Ff-wet 
(2, 3 of 
vogels) 

 Status onderzoeksperiode  
Totaal # 

inspecties 

Methode/ protocol 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

steenuil   *                                                 3 Soortenstandaard RVO 

kerkuil   *                                                 3 Soortenstandaard RVO 

                             
   suboptimale onderzoeksperiode 

  
   optimale onderzoeksperiode 

  
   niet geschikte onderzoeksperiode 

   

De veldonderzoeken zijn uitgevoerd door de heer ir. L. Sluiter en mevrouw A. van de Craats 

MSc., beide werkzaam bij LievenseCSO Milieu B.V. Tabel 2 geeft een overzicht van de 

gegevens van de 3 veldbezoeken die zijn uitgevoerd. 

 

Datum  Tijd Zon onder Temperatuur Wind Bewolking/neerslag 

23 februari 2016 18.00-21.00 u 18.08 u 3-6 oC 3 Bft Bewolkt en enkele korte 

buien 

24 maart 2016 19.00-21.30 u 19.01 u 5-8 oC 2 Bft Bewolkt en enkele korte 

buien 

12 april 2016 19.30 – 21.30 u 20.33 u 15 oC 2 Bft Half bewolkt, eerst droog 

later wat neerslag 

Tabel 1. Overzicht onderzoeksperioden van de mogelijk aanwezige soorten 

Tabel 2. Overzicht veldinspecties 
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Steen- en kerkuil  
Onderzoek naar de aanwezigheid van vogelsoorten waarvan de nesten het hele jaar door 

beschermd zijn ( Ministerie van LNV, 2004). Hierbij is gekeken naar uilen (o.a. steenuil en 

kerkuil) op het plangebied en directe omgeving. Voor uilen is doorgaans de meest geschikte 

inventarisatieperiode in het vroege voorjaar (februari/maart) gelegen. Voor de steenuil en 

de kerkuil zijn drie gerichte veldbezoeken uitgevoerd in de geschikte periode van circa 15 

februari tot 15 april. Deze periode is afhankelijk van onder andere de 

weersomstandigheden en het voedselaanbod. 

 

Methode: 

 visuele waarnemingen (inspectie bomen/struiken/opstallen) en sporenonderzoek; 

 observaties overdag en ’s avonds; 

 in het (pré)broedseizoen (februari/maart) kunstmatig territoriale roepen van de 

verschillende vogelsoorten ten gehore brengen tijdens schemer. 
 

Er is actief gezocht naar de aanwezigheid van territoria en/of foerageergebieden. Hierbij is 

gezocht naar sporen en zijn in het (pré)broedseizoen kunstmatig territoriale roepen van de 

verschillende vogelsoorten ten gehore gebracht. Indien uilen aanwezig zijn reageren deze 

op deze roepen, waarmee de aanwezigheid kan worden aangetoond. Tevens kan hierdoor 

een uitspraak gedaan worden over onder andere aanwezigheid territorium, aanwezigheid 

nestplaats en dergelijke. Met name voor het vaststellen van de aanwezigheid van 

steenuilen en bosuilen is dit een beproefde methode. De kerkuil reageert minder ‘fel’ op 

het afspelen van geluiden van soortgenoten. 
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4 Resultaten 

4.1 Resultaten veldonderzoek 

De resultaten van de veldonderzoeken zijn samengevat in onderstaande tekst, figuur 5 en 

in bijlage 7. 

 

Steenuil  
De steenuil is een soort die verbonden is met kleinschalig agrarisch cultuurlandschap 
(Parmentier en Van Paassen, 2009; RVO, 2014). Het is een standvogel met een relatief klein 
territorium, gemiddeld 12 hectare, afhankelijk van het voedselaanbod en het seizoen. De 
soort heeft open terrein met het hele jaar door korte vegetatie nodig als jachtgebied. Het 
aanbod van voedsel zoals muizen, insecten, kevers en wormen moet op korte afstand 
beschikbaar zijn in een optimaal leefgebied. De soort heeft een breed voedselpakket en kan 
zich aanpassen aan het lokale aanbod. Zo eten steenuilen ook wel eens een mol, vleermuis, 
andere vogels, spinnen en slakken. Het is een holenbroeder die zelf geen nesten maakt. 
Holten in bomen als hoogstamfruitbomen en knotbomen (wilg, populier, els en es) dienen 
als natuurlijke nestgelegenheid. Daarnaast kunnen gebouwen ook fungeren als schuil- en 
nestgelegenheid. Voorbeelden hiervan zijn schuurtjes, stallen, zolders van boerderijen en 
woonhuizen. De vrije ruimte onder dakpannen van gebouwen is dan een ideale plek. Het is 
hier bij van belang dat het gebouw toegankelijk is, gelegen in een rustige omgeving en er op 
korte afstand voldoende voedsel aanwezig is. 
 
Tijdens de veldinventarisaties is de roep van de steenuil nagebootst door het afspelen van 
de territoriale roep. Tijdens alle drie de veldinventarisaties zijn er reacties gehoord van 
steenuilen op dit geluid en is een steenuil waargenomen op of nabij de noordwestelijke 
schuur van het plangebied Spoorlaan 9. De laatste avond was dit voor zonsondergang en 
voordat er een territoriale roep was afgespeeld (figuur 4). Volgens een tijdelijke bewoner 
van een van de woningen zit er al minstens zes jaar een steenuilen paar in de 
noordwestelijke schuur. Op 12 april kwam er tijdens het afspelen van de roep van de 
steenuil een ook reactie vanuit de richting van de Groenewoudsesteeg (buiten het 
plangebied). Volgens gegevens aangeleverd door de gemeente Woudenberg (Ecogroen, 
2015) bevinden zich in die richting een aantal territoria van de steenuil. 
 
Eerder onderzoek (Arcadis, 2013) gaf aan dat er een vaste rust- en verblijfplaats van één 
steenuil aanwezig was t.h.v. Stationsweg West 149. Tijdens verificatie ter plaatse zijn op 
deze locatie geen sporen van de steenuil waargenomen en de aanwezige steenuilenkast was 
niet in gebruik. De bewoners hebben aangegeven hier al een paar jaar geen steenuil te 
hebben waargenomen. Volgens gegevens van de gemeente Woudenberg was er een vaste 
rust- of verblijfplaats bij Stationsweg Oost 239. Ook deze bron is ter plaatse geverifieerd. 
Hierbij gaf de bewoonster aan hier al een tijd geen steenuil meer te hebben gezien. Er is op 
deze locatie nog steeds geschikt habitat aanwezig, maar de voormalige verblijfplaats is 
momenteel ongeschikt.  
 
Samenvattend is op het plangebied Zegheweg 30 geen steenuil of sporen van een steenuil 
waargenomen. Op plangebied Spoorlaan 9 is tijdens elk bezoek een steenuil waargenomen 
in of nabij de noordwestelijk schuur. Deze locatie dient als nestplaats voor de steenuil. De 
directe omgeving van de nestplaats is zeer geschikt als leef- en foerageergebied en 
essentieel voor de aanwezige steenuil(en). De sloop van de noordwestelijke schuur 
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betekent de vernietiging van de nestplaats en een belangrijk deel van het bijbehorend 
foerageergebied. Overige opstallen van het plangebied bieden ook schuilmogelijkheden 
voor de steenuil en zijn in zekere mate van belang voor het voedselaanbod binnen het 
territorium. Het gebied ten noordoosten van de nestplaats is verruigd en daardoor een 
essentieel deel van het foerageergebied. De agrarische percelen rondom het plangebied 
maken ook onderdeel uit van het foerageergebied net als de rij geknotte zwarte elzen die 
100 meter ten zuiden van het plangebied langs een watergang staan. De geplande 
werkzaamheden op korte termijn betreffen alleen de sloop van de opstallen binnen het 
plangebied, het dempen van watergangen en het verwijderen van verhardingen. Hierbij 
wordt de nestlocatie van de steenuil vernietigd, maar niet het hele foerageergebied. Het 
plan op de lange termijn is om in het hele gebied tussen de Zegheweg, Stationsweg Oost en 
de voormalige spoorlijn een nieuwe woonwijk te bouwen. Dit zal gefaseerd worden 
uitgevoerd waarbij begonnen wordt bij het terrein rondom Stationsweg Oost 199. Deze 
toekomstplannen moeten meegenomen worden bij het bepalen van mitigerende en/of 
compenserende maatregelen. Hierbij zal het complete territorium van deze steenuil 
vernietigd worden. 

 

Kerkuil 

De kerkuil is een soort van open en half-open (cultuur) landschappen met kleinschalige 

elementen en heeft een voorkeur voor complete duisternis (De Jong, 2013). Het is een 

standvogel die meestal een leven lang in hetzelfde gebied blijft als hij daar eenmaal 

gevestigd is. Het voedsel van deze soort bestaat bijna geheel uit woelmuizen, spitsmuizen 

en ware muizen met een voorkeur voor veldmuizen en daarna de bos- en huisspitsmuis. 

Het jachtgebied bestaat uit open veld dat wordt begrensd met kruidenrijke randen, 

houtwallen, heggen of bosjes. Ook ruige wegbermen en andere slecht onderhouden 

graslandgebieden zijn geschikt. De afmetingen van het  jachtgebied zijn afhankelijk van het 

voedselaanbod en varieert van 60 tot 1200 hectare per broedpaar. Binnen een territorium 

heeft de soort een aantal vaste plekken in gebruik als nestplaatsen of vaste rust- of 

verblijfplaats (RVO, 2015). Deze plekken kunnen enkele honderden meters uit elkaar liggen 

en deze worden afwisselend gebruikt. De soort is net als de steenuil van oorsprong een 

holenbroeder en bouwt zelf geen nest. Natuurlijke nestgelegenheid voor de soort zijn 

Figuur 4. Steenuil in schuur bij Spoorlaan 9 
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boomholten en rotsspleten en door de mens gecreëerde nestgelegenheden zijn gaten in de 

nok van schuren (uilenbord) en kerktorens (De Jong, 2013). Beide soorten nestgelegenheid 

zijn in Nederland schaars geworden waardoor de soort vooral broed in nestkasten voor 

kerkuilen. Schuren en andere gebouwen worden wel door de kerkuil gebruikt, maar zijn 

minder geschikt als broedlocatie, omdat ze gevaarlijker zijn voor jonge kerkuilen. 

 

Tijdens de veldinventarisaties is intensief gezocht naar sporen van de kerkuil. Op het 

plangebied van de Zegheweg 30 is geen kerkuil of sporen van de kerkuil waargenomen. Op 

het plangebied Spoorlaan 9 zijn tijdens de quickscan braakballen en veren waargenomen in 

de westelijke grote stal. Op deze locatie zijn bij elk veldbezoek veel nieuwe sporen 

aangetroffen die duiden op een vaste verblijfplaats van de kerkuil in deze stal (figuur 5). 

Ook in de noordwestelijke stal waar de steenuil is waargenomen zijn grote hoeveelheden 

braakballen van de kerkuil aangetroffen. Het betreft een tweede verblijfplaats van de 

kerkuil. Tijdens de eerste avond is naast deze stal een kerkuil waargenomen. In de 

omgeving zijn alleen sporen van de kerkuil aangetroffen in een stal van Stationsweg 199A. 

Hier was sprake van een paar oude braakballen die duiden op sporadisch gebruik van de 

stal door de kerkuil, maar niet op een vaste rust- of verblijfplaats. In de omgeving zijn geen 

kerkuilen waargenomen.  

 

Naast een vaste verblijfplaats bevat het plangebied Spoorlaan 9 ook foerageergebied. Als er 

in de winter een laag sneeuw ligt (> 7 cm) dan heeft de kerkuil moeite met het vinden van 

voedsel en kan in de opstallen foerageren die toegankelijk zijn. Kerkuilen hebben zoals 

eerder vermeld een relatief groot territorium (60 -1200 hectare) en behoefte aan open veld 

met kruidenrijke randen, houtwallen, heggen en bosjes. Op kleine schaal is direct rondom 

het plangebied Spoorlaan 9 veel geschikt habitat aanwezig en kijkend op grote schaal zijn 

de gebieden ten noorden en zuiden van het plangebied geschikt. De beperkingen van het 

leefgebied van de kerkuil zijn het industriegebied ten oosten en de woonkern van 

Woudenberg ten westen van het plangebied. Het plangebied Zegheweg 30 bevat een 

watergang waarlangs geknotte elzen en wilgen staan alsmede een strook hoger opgaande 

vaatplanten (riet/gras). Deze watergang en de vegetatie erlangs zijn geschikt als 

foerageergebied en bron van voedsel. De rest van het plangebied Zegheweg is in mindere 

mate geschikt vanwege de ligging langs en drukke weg (Zegheweg) en het gebruik als tuin 

en maïsakker. 

Figuur 5. Veer van kerkuil in stal bij Spoorlaan 9 
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Samenvattend zijn op het plangebied Zegheweg 30 geen kerkuil of sporen van een kerkuil 

waargenomen. Het gehele plangebied is minder geschikt als foerageergebied vanwege de 

ligging langs een drukke weg (Zegheweg), behalve de watergang en de vegetatie 

daaromheen. Dit is echter maar een heel klein deel van het foerageergebied van de kerkuil 

en van de vegetatie langs die watergang en daarom geen essentieel onderdeel van het 

foerageergebied. Voor het plangebied Spoorlaan 9 kan geconcludeerd worden dat bij het 

slopen van de opstallen op het plangebied een of meerdere vaste verblijfplaatsen van de 

kerkuil vernietigd wordt en essentieel  winter foerageergebied. Net als bij de steenuil wordt 

op dit plangebied bij de planontwikkeling op korte termijn (sloop opstallen, dempen 

watergangen en verwijderen van verhardingen) een vaste verblijfplaats vernietigd, maar 

niet alle essentiële delen van het foerageergebied. Op lange termijn is de planning om 

gefaseerd een nieuwe woonwijk te bouwen in het hele gebied tussen de Zegheweg, 

Stationsweg Oost en de voormalige spoorlijn. Net als voor de steenuil moet voor de kerkuil 

rekening gehouden worden met deze toekomstplannen bij het bepalen van mitigerende 

en/of compenserende maatregelen. Er zal bij die planontwikkeling vrijwel het gehele 

leefgebied van deze kerkuil ongeschikt worden. 

 

Overige soorten 

Tijdens de velinventarisaties zijn verschillende algemene soorten waargenomen. Dit zijn 

haas, ree, gekraagde roodstaart, witte kwikstaart , merel en spreeuw. In  en nabij de 

woning van de Zegheweg zijn huismussen waargenomen. De nesten en het leefgebied van 

deze soort is jaarrond beschermd. Zoals in de quickscan is geconcludeerd dient een nader 

onderzoek te worden uitgevoerd naar het voorkomen van deze soort op het plangebied. 

 

Tijdens de eerste veldinventarisatie is de bosuil twee maal gehoord als reactie op het 

afspelen van een territoriale roep van deze soort. De eerste keer was uit de richting van de 

het bos op de kruising van de Groenewoudsesteeg en de Zegheweg. Een uur later is de 

soort gehoord ten noorden van het industrieterrein van Woudenberg. Op basis van deze 

gegevens wordt geconcludeerd dat de bosuil geen verblijfplaats heeft in het plangebied en 

alleen hier alleen incidenteel zal foerageren. Het plangebied is echter geen essentieel 

foerageergebied.   
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Figuur 5. Resultaten nader onderzoek (zie ook bijlage 7) 
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4.2 Effecten planontwikkeling 

De voorgenomen planontwikkeling (bron: gemeente Woudenberg) bestaat uit: 

 

Het realiseren van nieuwe woningen en herinrichting van het plangebied, waarbij de 

huidige gebouwen worden gesloopt, watergangen mogelijk gedempt en opnieuw 

gegraven. 

 

De steenuil, kerkuil en bosuil komen voor op het plangebied. In tabel 3 zijn de effecten 

aangegeven van de planontwikkeling op de aangetroffen strikter beschermde soorten 

(vogels met jaarrond beschermde nesten). Bij de effecten is vooralsnog géén rekening 

gehouden met de eventueel uit te voeren compenserende en/of mitigerende maatregelen 

na de planontwikkeling.  

 

Beschermde soort 

Effecten van de planontwikkeling 

Plangebied Spoorlaan 9 Zegheweg 30 

Steenuil Verlies nestplaats/verblijfplaats 

Verlies essentieel foerageergebied 

Geen negatieve effecten 

Kerkuil Verlies vaste verblijfplaats  

Verlies essentieel foerageergebied 

Geen negatieve effecten 

Bosuil Geen negatieve effecten Geen negatieve effecten 

 

Het plangebied bevat voor de in tabel 3 genoemde uilensoorten beschermde waarden, 

zoals verblijfplaatsen en essentieel foerageergebied. Voortplantings-, of vaste rust- of 

verblijfplaatsen zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet en beschadigen, vernielen, 

uithalen, wegnemen, of verstoren ervan is verboden.  

 

Opgemerkt wordt dat soorten die niet ontheffingsplichtig zijn wel speciale aandacht 

behoeven in het kader van de Zorgplicht (bijlage 2). Dit zijn haas en ree. Dit zijn tabel 1 

soorten, waarbij onder meer voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 

eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. Deze soorten kunnen mogelijk (tijdelijk) 

negatieve effecten ondervinden van de planontwikkeling. 

 

Voorts dient rekening gehouden te worden met de toekomstplannen op en rondom het 

plangebied. Zo is het de planning om op lange termijn gefaseerd een nieuwe woonwijk te 

bouwen in het hele gebied tussen de Zegheweg, Stationsweg Oost en de voormalige 

spoorlijn. 

 

 

Tabel 3. Effecten planontwikkeling op aangetroffen soorten 



 

NADER ONDERZOEK STEEN- EN KERKUIL | SPOORLAAN 9 EN ZEGHEWEG 30 TE WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1255.RAP004 

Status: Definitief | Versiedatum: 17 mei 2016  14 / 18 

5 Conclusies en advies 

Op basis van dit nader onderzoek wordt geconcludeerd dat de voorgenomen 

planontwikkeling negatieve effecten heeft op het leefgebied van de strikt beschermde 

steenuil en kerkuil (tabel 5).  

 

 

 

De uitvoering van het project leidt tot aantasting (beschadigen, vernielen en/of verstoren) 

van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van steenuil en kerkuil. Dit leidt tot 

functionaliteitsverlies van het leefgebied en mogelijk tot aantasting van de gunstige staat 

van instandhouding van deze soorten.  

 

De handelingen die leiden tot aantasting van de voortplantings- of vaste rust of 

verblijfplaatsen van de kerkuil en de steenuil zijn ontheffingsplichtig. U kunt ontheffing 

aanvragen bij het Ministerie van EZ met een activiteitenplan, waarin een mitigatie- en/of 

compensatiemaatregelen zijn aangegeven en/of een specifiek ecologisch werkprotocol is 

opgenomen. Na goedkeuring van de ontheffingsaanvraag en ontvangst van de ontheffing 

kan de ingreep verricht worden, waarbij dan aantoonbaar gewerkt dient te worden volgens 

het goedgekeurde activiteitenplan/werkprotocol. Voor de afhandeling van een 

ontheffingsaanvraag heeft het Ministerie van EZ een wettelijk  termijn van 16 weken. Door 

het aanvragen van een ontheffing handelt u conform de Flora- en faunawet en bent u niet 

in overtreding.  

 

Opgemerkt wordt dat voor vogels waarvan bijvoorbeeld de nesten en leefgebied jaarrond 

beschermd zijn (bijvoorbeeld uilen, een groot aantal roofvogels en koloniebroeders zoals de 

huismus) bij een ruimtelijke ingreep, vaak geen ontheffing verleend kan worden. Hierdoor 

is het noodzakelijk dat voldoende mitigerende maatregelen worden getroffen om het 

bevoegd gezag ervan te overtuigen dat er geen negatieve effecten plaatsvinden. Als dit niet 

mogelijk is, dan kan alleen ontheffing worden verleend indien er 1) geen alternatief voor de 

planontwikkeling is, 2) dat de activiteit past in één van de specifiek genoemde wettelijke 

belangen (onder meer ‘bescherming van de flora en fauna’, ‘volksgezondheid of openbare 

veiligheid’, ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’, ‘ruimtelijke inrichting en 

ontwikkeling’) en 3) dat sprake is van zorgvuldig handelen bij de uitvoering (uitgebreide 

toets): 

 

1. Het is van belang dat er voor de planontwikkeling geen alternatieven bestaan. Dit 

betekent dat er geen alternatieve locatie beschikbaar is voor de planontwikkeling. 

Dat er daarbij geen betere inrichting van het gebied mogelijk is t.a.v. de aanwezige 

natuurwaarden op het plangebied. Als laatste dient er altijd buiten de kwetsbare 

Beschermde soort Effecten van planontwikkeling Verbods-

overtreding  

Ontheffing nodig? 

Steenuil Vernietiging vaste verblijfplaats en 

verlies essentieel foerageergebied 

Artikel 11 ja, uitgebreide toets
 

Kerkuil Vernietiging vaste verblijfplaats en 

verlies essentieel foerageergebied  

Artikel 11 ja, uitgebreide toets 

Tabel 5. Samenvatting effecten planontwikkeling en overtreding Flora- en faunawet 
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periode van de aanwezige strikter beschermde soorten gewerkt te worden. Als dit 

niet mogelijk blijkt moet hier een goede onderbouwing voor zijn. 

2. Indien u bij streng beschermde soorten (soorten op bijlage 4 van de habitatrichtlijn 

en jaarrond beschermde vogelsoorten) ervoor zorgt dat er geen wezenlijke invloed 

is op de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie (dit kan door het 

nemen van voldoende maatregelen), kunt u volstaan met het wettelijk belang 

‘ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’. Indien er wel sprake is van een wezenlijke 

invloed is op de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie, dan 

dient u een wettelijk belang aan te tonen dat genoemd staat op de habitatrichtlijn 

(onder andere ‘bescherming van de flora en fauna’, ‘volksgezondheid of openbare 

veiligheid’, ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’), respectievelijk de 

vogelrichtlijn (onder andere ‘bescherming van de flora en fauna’, ‘volksgezondheid 

of openbare veiligheid’).  

3. Om zorgvuldig te handelen, dient u de negatieve effecten van de planontwikkeling 

op de streng beschermde soorten te minimaliseren door het nemen van voldoende 

mitigerende en/of compenserende maatregelen (hieronder meer hierover).  

 
Opgemerkt wordt dat dit een nader onderzoek naar uilen betreft en dat in de quickscan 

(LievenseCSO, 2016b) is geadviseerd ook nader onderzoek uit te voeren naar de tongvaren, 

huismus, boommarter, das, hazelworm en vleermuizen (baardvleermuis, franjestaart, 

watervleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en rosse 

vleermuis). 

5.1 Advies: mitigerende maatregelen 

Door het nemen van mitigerende maatregelen kan het negatieve effect van de 

planontwikkeling op de gunstige staat van instandhouding van de steenuil en de kerkuil 

worden beperkt. Onderstaande voorstellen dienen afhankelijk van de daadwerkelijke 

invulling van het plan nader uitgewerkt te worden.  

 

Steenuil 

Geadviseerd wordt om mitigerende maatregelen te nemen voor de steenuil. Hierbij dient 

rekening gehouden te worden met de plannen voor de toekomst van het plangebied en de 

omgeving. Ten eerste is het van belang om vervangende verblijfplaatsen aan te bieden voor 

de vaste verblijfplaats die verloren gaat (RVO, 2014). Het is nooit zeker of de vervangende 

verblijfplaats aan dezelfde voldoet als de nestplaats die vernietigd wordt. Om dit te 

ondervangen dienen er meer nieuwe verblijfplaatsen te worden gecreëerd dan dat er 

vernietigd worden. Dit is minimaal twee voor elke nestplaats die verdwijnt of aangetast 

wordt indien deze vervangende verblijfplaatsen binnen het territorium komen en drie  als 

de nieuwe verblijfplaatsen buiten het territorium gerealiseerd worden. Vervangede 

verblijfplaatsen dienen zo dicht mogelijk bij de nestplaats die vernietigd wordt gerealiseerd 

te worden om de kans op geschiktheid van de nieuwe verblijfplaatste vergroten. Als 

gekozen wordt voor vervangede verblijfplaatsen buiten het huidige territorium moet dit 

wel vanuit het huidige territorium bereikbaar zijn en bij voorkeur binnen 300 meter. Om de 

kans op een goede alternatieve verblijfplaats te vergroten dienen de alternatieve 

verblijfplaatsen geschikt te zijn voor minimaal hetzelfde aantal steenuilen en dezelfde 

functie kunnen vervullen als de nestplaats die vernietigd wordt. Een 

vervangende/alternatieve verblijfplaats kan een verblijfplaats zijn die al geschikt is voor de 



 

NADER ONDERZOEK STEEN- EN KERKUIL | SPOORLAAN 9 EN ZEGHEWEG 30 TE WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1255.RAP004 

Status: Definitief | Versiedatum: 17 mei 2016  16 / 18 

betreffende functie, maar nog niet in gebruik is. Ook kan het een steenuilkast zijn die 

geplaats wordt op een geschikte locatie. Belangrijk bij dit proces is dat tijdens een 

gewenningsperiode van minimaal drie maanden zowel de oorspronkelijke nestplaats als de 

nieuwe alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zijn. Bij voorkeur vindt deze 

gewenningsperiode plaats is september tot en met december. Ook is het van belang dat de 

vervangende verblijfplaatsen voldoende bescherming bieden tegen predatoren, van 

duurzaam materiaal zijn en duurzaam beheerd worden. Voordat wordt gestart met de 

werkzaamheden moet de oorspronkelijk nestplaats ongeschikt worden gemaakt. Dit dient 

voor het broedseizoen te gebeuren, maar na de gewenningsperiode. In verband met de 

plannen in het gebied om in de toekomst het hele gebied te bebouwen heeft het de 

voorkeur om alternatieve verblijfplaatsen te realiseren buiten het huidige territorium. De 

kans is groot dat dit op grotere afstand van de huidige nestplaats gerealiseerd wordt, dus 

niet binnen 300 meter. Het zal dan langer duren voordat deze nieuwe locatie bereikt is 

door de steenuilen. 

 

Ten tweede dient het territorium waar de vervangende verblijfplaatsen gerealiseerd 

worden geoptimaliseerd te worden. Het leefgebied moet van voldoende omvang en 

kwaliteit zijn om het territorium en de populatie in stand te houden. De maatregelen 

mogen niet ten koste gaan van zittende exemplaren. Het beheer en onderhoud gericht op 

de steenuil dient minimaal voor 10 jaar vastgelegd te zijn in een rechtsgeldige overeenkomt 

of (bestemmings-)plan. Maatregelen voor optimalisatie van het leefgebied zijn gericht op 

voldoende dekkingsmogelijkheden, zit- en uitkijkposten, rust en bescherming tegen 

predatoren, verdrinking, vallen door een schoorsteen en voorkomen van een aanrijding 

door verkeer. Mogelijke maatregelen zijn het creëren van oeverhoeken, kruidenzomen, 

ruigten, struwelen, takkenrillen, houtstapels, composthopen, mesthopen, kortgrazige 

percelen, hoogstamboomgaarden, poel met flauwe oevers of een moestuin. Ook helpt het 

om graan een jaar te laten overstaan.  

 

Als laatste moet er rekening gehouden worden met de kwetsbare periode van de steenuil. 

Activiteiten dienen buiten deze periode plaats te vinden. De meest kwetsbare periode is de 

voortplantingsperiode van februari tot en met juli. Activiteiten die effect hebben op het 

nest en het leefgebied dienen buiten deze periode plaats te vinden. Eigenlijk is er het hele 

jaar geen moment waarop zonder het treffen van voorzorgsmaatregelen gewerkt kan 

worden. Ook buiten de meest kwetsbare periode, van augustus tot  en met januari, dient 

een deskundige op het gebied van de steenuil aan te geven welke extra maatregelen er 

getroffen dienen te worden.  De uitvoering dient gefaseerd te worden in ruimte en tijd. 

Gezin de omvang van de toekomstige plannen (aanleg nieuwe woonwijk) dient dit te 

worden vastgelegd in een werkplan in samenwerking met een deskundige op het gebied 

van steenuilen. De maatregelen dienen op hun effectiviteit gemonitord te worden. Daarbij 

is een ecologisch werkprotocol dat is opgesteld door een deskundige op het gebied van 

steenuilen noodzakelijk om te borgen dat er tijdens de uitvoer van de werkzaamheden 

geen steenuilen geschaad worden en alle mitigerende en/of compenserende maatregelen 

conform plan worden uitgevoerd. 
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Kerkuil  

Geadviseerd wordt om mitigerende maatregelen te nemen voor de kerkuil. Net als bij de 

steenuil is het ten eerste van belang om voor de kerkuil vervangende verblijfplaatsen aan te 

bieden voor de vaste verblijfplaats die verloren gaat (RVO, 2015). Een nieuwe verblijfplaats 

kan een kerkuilkast zijn of toegang tot een gebouw dat geschikt is, maar nu niet 

toegankelijk voor de kerkuil (bijvoorbeeld een schuur of zolder). Indien er nieuwe 

kerkuilkasten worden geplaatst hebben deze een veel grotere kans op succes als dit in een 

schuur of onder een overkapping gebeurt. Het wordt afgeraden om een kerkuilkast aan de 

buitenkant van een gebouw of in een boom te plaatsen of in een schuur die door zwaluwen 

wordt gebruikt als nestgelegenheid. Om de kans te vergroten dat deze nieuwe 

verblijfplaatsen een geschikt alternatief zijn moeten ze zo dicht mogelijk, maar maximaal 

500 meter, bij de oorspronkelijke verblijfplaats worden gerealiseerd. Daarbij is het van 

belang om minimaal twee, maar liever drie nieuwe verblijfplaatsen te realiseren. Ook 

moeten de nieuwe verblijfplaatsen minimaal 3 maanden voor de werkzaamheden 

gerealiseerd zijn en dan bij voorkeur in de periode september tot en met december. Zo kan 

de kerkuil wennen aan zijn nieuwe voorzieningen. Geadviseerd wordt de effectiviteit van de 

genomen maatregel te monitoren. Op basis van de resultaten van deze monitoring kan een 

kast mogelijk verplaatst worden om de effectiviteit te verhogen. Het is wenselijk om 

hiervoor samen te werken met de Kerkuil werkgroep van die omgeving. Als laatste moet de 

nieuwe verblijfplaats vrij zijn van predatoren, van duurzaam materiaal zijn en op lange 

termijn beschikbaar blijven. De huidige verblijfplaats moet voor het broedseizoen 

ongeschikt gemaakt worden voor de kerkuil, maar minimaal drie maanden na het realiseren 

van de nieuwe verblijfplaatsen. Het broedseizoen is doorgaans februari tot en met 

augustus, maar kan eerder beginnen en zelfs tot in december duren afhankelijk van het 

klimaat en de beschikbaarheid van voedsel (muizen).  

 

Ten tweede is het van belang dat de kwaliteit van het habitat van de kerkuil niet 

verslechterd en liever verbeterd. Door de planontwikkeling gaat er foerageergebied 

verloren. Dit kan in de vorm van maatregelen die de aanwezigheid van muizen 

garanderen/verhogen. Deze maatregelen worden binnen 800 meter van de verblijfplaats 

getroffen en duurzaam beheert (minimaal 10 jaar) via een rechtsgeldige overeenkomst of 

(bestemmings-)plan. Daarbij moet het nieuwe leefgebied niet in de invloedsfeer van de 

werkzaamheden of een drukke weg liggen en gerealiseerd zijn ruim voordat de 

werkzaamheden uitgevoerd worden. Er zijn meerdere maatregelen mogelijk die voor 

behoud van voedselmogelijkheden zorgen.  

 

Als laatste moet in de planning ook rekening gehouden worden met de kwetsbare perioden 

van soorten en de uitvoer van de werkzaamheden. Voor de kerkuil is dit vooral het 

broedseizoen (doorgaans februari tot en met augustus), maar een vaste verblijfplaats wordt 

het hele jaar door gebruikt voor verschillende perioden. Het is ook een wenselijke optie om 

de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren in ruimte en tijd. Bovengenoemde maatregelen 

worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van kerkuilen. 
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5.2 Samenvatting 

Geadviseerd wordt diverse voorgestelde maatregelen op basis van de soortenstandaard 

van het Ministerie, ruim voor de sloopwerkzaamheden (3 tot 6 maanden voor de sloop) te 

realiseren (zie tabel 3). Hiermee dient bij de planning rekening te worden gehouden. 

 

 

 

De exacte mitigerende maatregelen en de locatie hiervan kan worden verwerkt in het 

projectplan die benodigd is voor een ontheffingsaanvraag. 

 

Verder worden de volgende punten geadviseerd: 

- De bomen dienen buiten het broedseizoen te worden gekapt; 

- Verstorende werkzaamheden bij voorkeur uit voeren buiten het broedseizoen 

(doorgaans tussen 15 maart en 15 augustus) én het broedseizoen van uilen 

(doorgaans februari tot en met begin augustus). Wordt er wel in het broedseizoen 

gewerkt dan dient voorafgaand aan de werkzaamheden een deskundige op het 

gebied van vogels te worden ingezet. De deskundige stelt vast of er broedsels 

aanwezig zijn en zo ja of deze worden verstoord door de toekomstige 

werkzaamheden. Het resultaat hiervan kan gevolgen  hebben voor de planning. 

- Rekening houden met de verlichting (tijdens bouwfase en bij realisatie) voor 

soorten die gevoelig zijn voor licht (bijvoorbeeld vleermuizen). Dit kan door het 

licht zo veel mogelijk te richten, zo min mogelijk bij ’s nachts te werken en 

strooilicht zo veel mogelijk te beperken.   

 

  

Beschermde soort Te nemen maatregelen vóór sloop van gebouwen en herinrichting van gebied:  

Steenuil  – minimaal 3 maanden voor sloop minimaal 3 geschikte vaste verblijfplaatsen 

creëren in geschikte ruimte in een nabij gelegen geschikt territorium van de 

steenuil 

– ruim voor het broedseizoen  huidige nestplaats ongeschikt maken; indien 

alternatieve verblijfplaatsen reeds 3 maanden gerealiseerd zijn 

– foerageer- en leefgebied optimaliseren ruim voor de herinrichting¹ 

– Uitvoeren conform een ecologisch werkprotocol 

Kerkuil – minimaal 3 maanden voor sloop minimaal 2 geschikte vaste verblijfplaatsen 

creëren in geschikte ruimte in het leefgebied van de kerkuil 

– ruim voor het broedseizoen  huidige vaste verblijfplaats ongeschikt maken; 

indien alternatieve verblijfplaatsen reeds 3 maanden gerealiseerd zijn 

– foerageer- en leefgebied optimaliseren ruim voor de herinrichting¹ 

– Uitvoeren conform een ecologisch werkprotocol 

¹Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen die het voedselaanbod garanderen zoals de aanleg van houtwallen 

op de perceelsgrenzen (voedselaanbod en bescherming) en aanplant geschikte struiken 

Tabel 3. Ingreep planontwikkeling en te nemen maatregelen per soort(groep) 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Stroomschema 
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Bijlage 2 Wetgeving 

 

Flora- en faunawet 

Ecologische waarden spelen in toenemende mate een rol bij de ruimtelijke planvorming en 

ingrepen. Zo is per 1 april 2002 de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet sluit 

aan op Europese natuurregelgeving en is gericht op soortbescherming. De Flora- en 

faunawet voorziet in de bescherming van een aantal planten- en diersoorten en gaat uit 

van het “nee, tenzij”- beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in 

dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende 

planten en dieren en hun leefomgeving. Samengevat kan worden gesteld dat alle vogels, 

zoogdieren, amfibieën en reptielen beschermd zijn. Wel zijn uitzonderingen voor zeer 

algemene soorten als huismuis, bruine rat en zwarte rat. Bovendien zijn een beperkt aantal, 

meest zeldzame planten, vlinders, libellen, vissen en ongewervelden beschermd. In de 

praktijk betekent dat bepaalde handelingen ten aanzien van flora en fauna slechts onder 

strikte voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet kan de nodige consequenties 

hebben bij ruimtelijke ingrepen/ontwikkeling. 

 

Flora 

Met betrekking tot beschermde inheemse planten, in relatie tot hun groeiplaats, is het 

verboden deze planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Fauna 

Ten aanzien van dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen de bepalingen in de Flora- 

en faunawet worden samengevat als: 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te 

verontrusten; 

 het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; 

 het is verboden eieren van dieren behorende tot beschermde inheemse soort te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Het planvormingsproces en de Flora- en faunawet (zie ook bijlage 1) 

Genoemde bepalingen zijn niet nieuw, vergelijkbare bepalingen waren reeds opgenomen in 

de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet 1936. Wanneer de initiatiefnemer plannen 

ontwikkelt voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of voornemens daartoe, is het 

raadzaam vooraf te toetsen of de geplande werkzaamheden mogelijk nadelige gevolgen 

hebben voor de aanwezige flora en fauna in het plangebied en mogelijk directe omgeving.  

 

In beginsel is voor de toetsing de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens het plannen 

van de werkzaamheden dienen de volgende zaken duidelijk in beeld gebracht te worden:  

 welke beschermde planten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor?; 
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 leidt het realiseren van de planontwikkeling tot handelingen die in strijd zijn met de 

verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet met betrekking tot flora op hun 

groeiplaats of fauna in hun natuurlijke leefomgeving?; 

 kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke 

handelingen niet of in mindere mate gepleegd kunnen worden? en is een 

ontheffingsaanvraag, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te 

kunnen verrichten (ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet), vereist? 

 

De ontheffing 

Voor de planontwikkeling en realisatie kan het nodig zijn om ontheffing aan te vragen in 

verband met de (voorgenomen) overtreding van de in paragraaf 2.1 van de Flora- en 

faunawet genoemde verbodsbepalingen.  

Per 23 februari 2005 is de regelgeving rondom de ontheffingsaanvraag (artikel 75) 

gewijzigd. Hierbij worden drie beschermingsregimes onderscheiden, te weten: 

 

Categorie 1: Algemene soorten 

Voor de soorten geldt bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 

eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. In deze categorie vallen onder meer 

algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals mol, konijn, en amfibieën zoals bruine 

kikker en gewone pad. 

 

Categorie 2: Overige soorten 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze categorie een vrijstelling, mits gewerkt wordt 

volgens een door het Ministerie LE&I goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet 

door een sector/belangenorganisatie of initiatiefnemer zijn opgesteld en ter goedkeuring 

aan het bevoegd gezag (Ministerie LE&I) worden voorgelegd. Zonder een gedragscode dient 

in meeste situaties een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag wordt 

getoetst aan het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort’. In deze categorie vallen alle vogelsoorten en een kleine groep van minder 

algemene diersoorten zoals eekhoorn en steenmarter. 

 

Categorie 3 : Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn & Soorten bijlage 1 AMvB 

Voor deze soorten dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook met een 

goedgekeurde gedragscode kan geen vrijstelling worden verkregen. Een 

ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan onderstaande drie criteria: 

1. er is sprake van een bij de wet genoemd belang? (dit betreft een limitatieve lijst van 

andere gespecificeerde belangen); 

2. er is geen alternatief aanwezig voor de gewenste ingreep?; 

3. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

In deze categorie zijn zeldzame en kwetsbare soorten opgenomen. Dit betreft onder meer 

alle vleermuissoorten, zeldzame amfibieën en reptielen, een grote groep vlinders en 

libellen en enkele plantensoorten. 

 

Algemene zorgplicht, artikel 2 Flora- en faunawet: 

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle (en dus niet alleen beschermde) in het 

wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Die zorg houdt in 
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ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is: 

1. dergelijk handelen achterwege te laten, waar dit in redelijkheid kan worden gevergd; 

2. danwel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om die 

gevolgen te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken. 

 

Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat de initiatiefnemer invulling moet geven aan 

de zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en dieren. Dit geldt zowel tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het ontwerp. Geadviseerd wordt om 

in het ontwerp rekening te houden met de realisatie van nieuwe biotoop en/of biotopen 

bijvoorbeeld in de vorm van groenvoorzieningen en waterpartijen. De zorgplicht betekent 

dat gedurende de werk-zaamheden rekening gehouden wordt met de beschermde soorten 

om schade aan deze soorten te voorkomen en de effecten erop zoveel mogelijk te 

beperken. De zorgplicht heeft tevens betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 van de 

Flora- en faunawet). Dit houdt onder meer in, dat voor een aantal algemeen in Nederland 

voorkomende beschermde soorten een vrijstelling op de ontheffingsaanvraag geldt, mits de 

zorgplicht in acht wordt genomen. Dit betekent dat, ook voor soorten die onder de 

vrijstelling vallen, het wel verplicht blijft om bijvoorbeeld het voortplantingsseizoen te 

ontzien, of vóórdat werkzaamheden starten dieren te verjagen of weg te vangen (en elders 

uit te zetten) en om te voorkomen dat natuurschade in het kader van artikel 9 tot en met 

11 zal ontstaan. Dus ook voor soorten die onder de vrijstelling vallen dienen mitigerende 

maatregelen te worden getroffen. 

 

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen 

of verstoren. Een ontheffing hierop is niet mogelijk. Ook handelingen die een vaste rust- of 

verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent 

dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor de meeste 

soorten loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. Voor de verstoring van 

vaste rust- en verblijfplaatsen, belangrijk leef- of foerageergebieden van vogels buiten het 

broedseizoen kan een ontheffing noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij dan over het 

algemeen: horsten, nesten of kolonieplaatsen die het hele jaar gebruikt worden. Hieronder 

vallen ook leef- en/of foerageergebieden van zeer plaatsgetrouwe vogelsoorten, zoals 

uilen. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden en de hieraan 

gekoppelde soorten op basis van de van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De 

uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn moet leiden tot een ecologisch netwerk in de 

Europese Unie, Natura 2000 genaamd. Zowel de Habitat- als Vogelrichtlijn schrijven het 

instellen van speciale beschermingszones (SBZ's) voor. De lid-staten die de Vogel- en 

Habitatrichtlijn uitvoeren moeten de speciale beschermingszones aanmelden, de richtlijnen 

in nationaal recht omzetten, de gebieden beschermen, de juiste beheersmaatregelen 

treffen en de ontwikkeling van de kwaliteit van de aangewezen speciale beschermingszones 

monitoren. Voor de Vogelrichtlijn houdt de aan-melding bij de EU tegelijk ook de aanwijzing 

van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de gebieden aan, die 
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vervolgens door de EU worden aangewezen. De voorstellen voor aanwijzing van SBZ's door 

de lidstaten worden wetenschappelijk getoetst door expert-groepen onder voorzitterschap 

van de EU voor de diverse biogeografische zone's van de Europese Unie. Nederland valt 

onder de Atlantische regio. De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van 

aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het 

beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot 

openbaar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt 

gecompenseerd. 

 

De Natuurbeschermingswet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied voor 

handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de 

beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is geregeld op basis van de 

zogenaamde externe werking. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet geldt een 

vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde 

natuurwaarden kunnen verstoren. Deze vergunning wordt gebaseerd op een toetsing 

voordat een planontwikkeling wordt uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied. In 

geval mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 2000-gebied van de 

voorgenomen activiteit(en) dient, na overleg met bevoegd gezag, als eerste een voortoets 

te worden uitgevoerd. 

 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

De EHS is een Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in 2018 gereed 

moet zijn. In de EHS liggen: 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken, reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden;  

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee 

en de Waddenzee; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. 

 

De Nederlandse EHS moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese 

landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het 

ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de 

wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Indien 

een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de 

ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en 

resterende schade wordt gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met 

bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-

regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is. 

 

Herbegrenzing EHS 

De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden. 

De eerste situatie betreft de herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. Indien bij 

een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het ’nee, tenzij’-regime kan 

mogelijk deze vorm van herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan 

ecologische redenen is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke 

kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS wensen aan te passen om 

een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte 
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voorwaarden, zo moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het 

betreffende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet 

aanvaardbaar in die vorm. De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om 

ecologische redenen (om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen). 

Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en dient te 

gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS. 

 

EHS-saldobenadering 

In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het 

’nee, tenzij’-afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van 

compensatie, zoals bij ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime. 

 

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de 

saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS 

gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime. 

 

Beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS 

Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de 

begrippen: ‘geen netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en 

’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit 

belangrijk: 

 zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant; 

 natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid 

(de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen); 

 behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een 

reeks van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen 

in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer). 

 significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden; 

 lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, 

regionaal (kerngebied van de EHS) en landelijk (hele EHS). De vervangbaarheid van 

natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale 

beleidsambities. 

 

Boswet 

Het doel van de Boswet is het instandhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil 

zeggen: de letterlijke oppervlakte aan bos. De Boswet is van toepassing op alle bossen en 

houtopstanden buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ groter dan 1.000 m2 en rijbeplantingen 

van meer dan 20 bomen. De Boswet verplicht om de grond waarop het bos heeft gestaan 

binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien mogelijk is herplanting door 

natuurlijke verjonging ook toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet mogelijk of te 

verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 30 meter breed, moet geplant 

worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing ‘bebouwde kom 

Boswet’ wordt door de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de 

bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of 

andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden gekapt, dan kan een 

gemeentelijke (omgevings)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende 

gemeente moeten worden nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m2 vallen onder 
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de Boswet, met uitzondering van eenrijige geschoren meidoornheggen die als zodanig zijn 

aangelegd en worden beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuurterreinen en 

braakliggende terreinen valt onder de Boswet, zodra sprake is van een bedekkings-

percentage van 60% en een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet is niet van toepassing 

op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs boomgaarden, eenrijige beplanting 

van populier of wilg op of langs landbouwgronden, italiaanse populier, linde, 

paardenkastanje en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren en kweekgoed. 

 

Voor het kappen van bos of bomen die onder de Boswet vallen geldt een meldingsplicht. 

Deze melding moet doorgaans bij de gemeente minimaal één maand en maximaal één jaar 

voor uitvoering van de kapwerkzaamheden worden gedaan. 

 

Rode Lijst 

Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn 

voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel 

wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst 

als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. In 2004 zijn alle bestaande Rode lijsten herzien en zijn 

tezamen met enkele nieuwe Rode lijsten verschenen in een bijlage bij de Staatscourant 

(LNV, 2004). Alle soorten van de soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen 

ongeveer 2% van het totaal aantal dieren en 31% van het totaal aantal planten in 

Nederland. Bij paddestoelen gaat het daarbij alleen om de macrofungi (hogere fungi, de 

paddenstoelen en zwammen, die tenminste in staat zijn om zich geslachtelijk voort te 

planten en waarvan de vruchtlichamen groter dan 1 millimeter zijn).  

Van dagvlinders, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en paddestoelen zijn de 

afgelopen jaren basisrapporten met herziene rode lijsten verschenen. Deze hebben echter 

nog geen officiële status gekregen. Het opstellen van Rode Lijsten komt voort uit het 

verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere 

aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 

en 3). 

 

In artikel 7 van de Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- 

en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 

'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten één van de 

instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op basis 

daarvan nog geen wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich 

inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert. 

Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij hun 

beleid en beheer rekening houden met de soorten op de Rode Lijsten. 

 

Nesten 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele 

jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het 

nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk 

broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. U heeft voor deze soorten geen 



 

NADER ONDERZOEK STEEN- EN KERKUIL | SPOORLAAN 9 EN ZEGHEWEG 30 TE WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1255.RAP004 

Status: Definitief | Versiedatum: 17 mei 2016 

ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u 

maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens 

het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, 

maar daar zijn uitzonderingen op. 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

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

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

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

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

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 

in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten’. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 

aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

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

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

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

te vestigen. 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als 

aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond 

beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook 

al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond 

beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Woudenberg heeft LievenseCSO Milieu B.V. in verband met 
de voorgenomen planontwikkeling een nader onderzoek naar uilen uitgevoerd voor het 
plangebied Hoevelaar fase 1 aan de Stationsweg Oost (N224) te Woudenberg (gemeente  
Woudenberg). 

Aanleiding voor het nader onderzoek is de uitgevoerde quickscan Natuurwetgeving 
(LievenseCSO, 2016b) op het plangebied. In de quickscan is geconcludeerd dat bepaalde 
beschermde soorten aanwezig kunnen zijn op het plangebied of anderszins mogelijk schade 
kunnen ondervinden van de planontwikkeling. Het advies in de quickscan is om nader 
onderzoek uit te voeren naar het gebruik van het plangebied door uilen (steenuil en 
kerkuil), tongvaren, huismus, gierzwaluw, boommarter, das, hazelworm en vleermuizen 
(baardvleermuis, franjestaart, watervleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, 
gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis). Voorliggende rapportage betreft alleen het 
nader onderzoek naar uilen (steen- en kerkuil). Vanwege planning technische redenen is 
gekozen het uilenonderzoek direct na de quickscan separaat uit te voeren, zodat de 
onderzoeksperiode conform de gelden protocollen verloopt. omdat vanwege planning 
technische redenen het wenselijk was onderzoek naar uilen spoedig te starten. Voor de 
overige soorten wordt een apart onderzoek uitgevoerd. 

Het doel van dit nader onderzoek is vast te stellen of de betreffende ontheffingsplichtige 
soorten daadwerkelijk voorkomen (met bijbehorende functie(s) in het plangebied) en/of 
vervolgens de geplande ontwikkelingen strijdig zijn met de soortbescherming van de Flora- 
en faunawet (2005). In geval van te verwachten knelpunten tussen de soorten en 
planontwikkeling, wordt aangegeven welke vervolgstappen nodig zijn en welke mitigerende 
(verzachtende maatregelen) en/of compenserende maatregelen van toepassing kunnen 
zijn. Op basis van dit nader onderzoek kan indien nodig een ontheffing worden 
aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken.  

Indien geen ontheffingsplichtige soorten aangetroffen worden in het plangebied, of als 
deze soorten geen schade zullen ondervinden van de geplande ingrepen, blijven de 
algemene beschermende bepalingen van kracht in de zin van de algemene zorgplicht (zie 
bijlage 2). 

Deze rapportage gaat uit van de actuele wet- en regelgeving. Op het moment van 
goedkeuring van dit nader onderzoek gelden hiervoor de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. Met deze wetgeving is bij voorliggend nader onderzoek 
specifiek rekening gehouden. De ingangsdatum van de nieuwe Wet Natuurbescherming is 
vooralsnog 1-1-2017. 

LievenseCSO Milieu B.V. is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 
14001-normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De 
medewerkers van LievenseCSO Milieu B.V. voor de flora- en 
faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is 
LievenseCSO Milieu B.V. lid van het Netwerk Groene Bureaus 
(NGB).  
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LievenseCSO Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade welke kan voorkomen op 
basis van de inhoud en resultaten van de opgestelde nader onderzoek. Dit rapport is 
opgesteld op verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom.  
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2 Situatie en wetgeving 

2.1 Plangebied beschrijving 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7,3 hectare en is gelegen aan de 

Stationsweg Oost (nummer 199a) en ligt ten zuiden van de Spoorlaan en ten oosten van de 

Zegheweg te Woudenberg. Het plangebied ligt in kilometerhok X158 – Y454. Voor de 

regionale ligging van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van het 

plangebied bevindt zich een boerderij met bijbehorende opstallen en weilanden. De 

boerderij is niet meer in gebruik, maar de woning nog wel bewoond. Doordat de opstallen 

weinig tot niet meer in gebruik zijn, is de dynamiek in het gebied laag zodat rust minnende 

soorten eerder gebruik zullen maken van het plangebied. 

 

Het plangebied ligt in het buitengebied ten oosten van de woonkern van Woudenberg en 

ten westen van het industrieterrein. Langs de Stationsweg Oost (N224) liggen woningen en 

bedrijven. De bebouwing is gelegen in het midden van het plangebied. De rest van het 

plangebied bestaat uit monotone weilanden van Engels raaigras met watergangen, 

waarlangs geknotte zwarte elzen groeien met holtes. Deze watergangen zijn relatief ondiep 

(tot 0,3 meter), deels vrij sterk stromend, onbegroeid en onderhouden. De watergangen 

zijn voor een aangesloten om het omliggende stelsel en de bodem bestaat uit een beperkte 

modderlaag. Ten (zuid-)westen van het plangebied langs de N224 ligt een wat ruiger 

terrein. De tuin van de woning bestaat uit moestuin, gazon en enkele bomen.  

 

 

Figuur 1. Overzicht plangebied met luchtfoto (2014) 
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De opstallen bestaan uit een woning (boerderij) met een aanbouw. De aanbouw heeft een 

spouwmuur met open stootvoegen op een hoogte van 0,5 en 2,5 meter en een pannendak. 

De woning heeft twee dakkapellen en net als de aanbouw een pannendak. Aan de 

noordkant van de woning is een stal met zolder waar meerdere katten zijn waargenomen. 

Deze stal/schuur wordt nog wel gebruikt als schuur, maar niet als stal. Tegen de noordelijke 

buitenmuur zitten zwaluwnesten van de huiszwaluw die er deels vanaf gevallen zijn. Ten 

oosten van de woning ligt een rij schuren en stallen van zuid naar noord. Het meest 

zuidelijke deel is een open kapschuur met hooizolder. Het deel ten noorden daarvan is een 

deels half open schuur met houten muren en golfplaten dak. Het meest noordelijke deel is 

een stal met geïsoleerd golfplaten dak. Ten oosten van deze rij schuren/stallen staat een 

houten schuur met golfplaten dak. De schuur is beperkt in gebruik als opslag en het dak is 

geïsoleerd met riet/hooi wat op sommige plekken los hangt. In de noordwesthoek van het 

erf is een grote stal voor pluimvee die net als de rest van de stallen niet meer gebruikt 

wordt. Dit is een vrij nieuwe schuur die geen toegang biedt voor grote dieren of uilen. In 

het staldeel zijn tijdens de inspectie afgebeten veren gevonden die duiden op de 

aanwezigheid van een marterachtige. De stal ten zuiden van deze stal is iets ouder, maar 

verder identiek aan de nieuwere pluimvee stal. Ten (noord)oosten van de stal aan de 

woning zijn nog twee houten met golfplaten dak schuren die niet meer in gebruik zijn. Ze 

zijn wel afgesloten, maar bevatten kieren, naden en gebroken ramen waardoor ze wel 

toegankelijk zijn voor dieren. Tussen de gebouwen en in de noordoosthoek is het erf 

verhard. Tussen de opstallen staan langs de watergang kersenbomen.  

 

 

In dit stadium van het ontwerp is het nog niet duidelijk welke elementen en objecten 

verdwijnen. Het uitgangsprincipe is dat alle opstallen, verhardingen, opgaand groen worden 

verwijderd en alle watergangen worden gedempt.  

 

Beeldmateriaal van het plangebied en de directe omgeving is opgenomen in bijlage 5. Een 

situatietekening met de samenvatting van de resultaten van het nader onderzoek is 

gegeven in bijlage 6.    

Figuur 2. Woning met aanbouw en tuin (links) en hooischuur (rechts) 
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2.2 Planontwikkeling en geplande ingrepen 

De voorgenomen planontwikkeling (bron: gemeente Woudenberg) bestaat uit: 

 

Het realiseren van nieuwe woningen en herinrichting van het plangebied, waarbij de 

huidige gebouwen worden gesloopt, watergangen mogelijk gedempt en opnieuw 

gegraven. 

 

Het is nog niet duidelijk welke werkzaamheden in het kader van de planontwikkeling 

worden uitgevoerd. In ieder geval kunnen de volgende werkzaamheden aan de orde zijn: 

 

- Sloop opstallen 

- Aanvoer van materieel en materiaal 

- Grond- en graafwerkzaamheden 

- Bouwwerkzaamheden (inclusief heien) 

- Verwijdering van opgaand groen 

- Dempen van watergangen 

- Saneren asbest 

 

Opgemerkt wordt dat ten noorden van het plangebied men ook het voornemen heeft op 

termijn woningen te gaan bouwen. Het betreft een relatief groot gebied rondom de 

Spoorlaan 9 en Zegheweg 30 (bron: Gemeente Woudenberg). De mogelijke negatieve 

effecten van deze plannen op de aanwezige natuurwaarden beïnvloeden elkaar en kunnen 

elkaar bovendien versterken. Voorliggende rapportage gaat enkel over het voorkomen van 

uilen en de mogelijke effecten op de ze soorten. Het is echter sterk aan te raden de 

mogelijke negatieve effecten tezamen te beoordelen alsmede de mogelijke oplossingen in 

de vorm van mitigerende en/of compenserende maatregelen.  
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3 Opzet en methode 

3.1 Afbakening opzet 

Het nader onderzoek betreft een soortgerichte inventarisatie naar de steenuil en de kerkuil. 

Er is gericht onderzoek gedaan naar aanwijzingen of de betreffende beschermde soorten 

aanwezig zijn in of nabij het plangebied. Waar deze aanwijzingen zijn aangetroffen, is een 

inschatting gemaakt van de functie en waarde van het plangebied voor de betreffende 

soorten. Het nader onderzoek kan gebruikt worden als bijlage bij een eventueel 

noodzakelijke ontheffingsaanvraag ex. artikel 75c van de Flora- en faunawet. 

 

3.2 Onderzoeksopzet 

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een literatuur/bureauonderzoek verricht, waarbij 

gezocht is naar informatie uit lokale bronnen/werkgroepen die actuele informatie 

opleveren over het mogelijk voorkomen van de onderzochte soorten (zie bijlage 3).  

 

Alle veldinventarisaties zijn door deskundig personeel uitgevoerd op geschikte dagen in de 

juiste periode voor de soorten, zodat de gegevens voldoen aan de geldende normen. 

Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van de soortenstandaarden van voormalig 

Dienst Regelingen (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)). 

Strikter 
beschermde soort 

Tabel Ff-wet 
(2, 3 of 
vogels) 

 Status onderzoeksperiode  
Totaal # 

inspecties 

Methode/ protocol 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

steenuil   *                                                 3 Soortenstandaard RVO 

kerkuil   *                                                 3 Soortenstandaard RVO 

                             
   suboptimale onderzoeksperiode 

  
   optimale onderzoeksperiode 

  
   niet geschikte onderzoeksperiode 

   

De veldonderzoeken zijn uitgevoerd door de heer ir. L. Sluiter en mevrouw A. van de Craats 

MSc., beide werkzaam bij LievenseCSO Milieu B.V.. Tabel 2 geeft een overzicht van de 

gegevens van de 3 veldbezoeken die zijn uitgevoerd. 

Datum  Tijd Zon onder Temperatuur Wind Bewolking/neerslag 

23 februari 2016 18.00-21.00 u 18.08 u 3-6 oC 3 Bft Bewolkt en enkele korte 

buien 

24 maart 2016 19.00-21.30 u 19.01 u 5-8 oC 2 Bft Bewolkt en enkele korte 

buien 

12 april 2016 19.00- 20.00 u en 

21.00 – 21.15 u 

20.33 u 15 oC 2 Bft Half bewolkt en begin 

droog met later regen 

 

Tabel 1. Overzicht onderzoeksperioden van de mogelijk aanwezige soorten 

Tabel 2. Overzicht veldinspecties 
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Steen- en kerkuil  
Onderzoek naar de aanwezigheid van vogelsoorten waarvan de nesten het hele jaar door 

beschermd zijn, conform de lijst van het Ministerie. Hierbij is gekeken naar uilen (o.a. 

steenuil en kerkuil) op het plangebied en directe omgeving. Voor uilen is doorgaans de 

meest geschikte inventarisatieperiode in het vroege voorjaar (februari/maart) gelegen. 

Voor de steenuil zijn drie gerichte veldbezoeken uitgevoerd in de geschikte periode van 

circa 15 februari tot 15 april. Deze periode is afhankelijk van onder andere de 

weersomstandigheden en het voedselaanbod. 

 

Methode: 

 visuele waarnemingen (inspectie bomen/struiken/opstallen) en sporenonderzoek; 

 observaties overdag en ’s avonds; 

 in het (pré)broedseizoen (februari/maart) kunstmatig territoriale roepen van de 

verschillende vogelsoorten ten gehore brengen tijdens schemer. 
 

Er is actief gezocht naar de aanwezigheid van territoria en/of foerageergebieden. Hierbij is 

gezocht naar sporen en zijn in het (pré)broedseizoen kunstmatig territoriale roepen van de 

verschillende vogelsoorten ten gehore gebracht. Indien uilen aanwezig zijn reageren deze 

op deze roepen, waarmee de aanwezigheid kan worden aangetoond. Tevens kan hierdoor 

een uitspraak gedaan worden over onder andere aanwezigheid territorium, aanwezigheid 

nestplaats en dergelijke. Met name voor het vast stellen van de steenuilen en bosuilen is dit 

een beproefde methode. De kerkuil reageert minder ‘fel’ op het afspelen van geluiden van 

soortgenoten.    
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4 Resultaten 

4.1 Resultaten veldonderzoek 

De resultaten van de veldonderzoeken zijn samengevat in onderstaande tekst, figuur 5 en 

in bijlage 6. 

 

Steenuil  
De steenuil is een soort die verbonden is met kleinschalig agrarisch cultuurlandschap 
(Parmentier en Van Paassen, 2009; RVO, 2014). Het is een standvogel met een relatief klein 
territorium, gemiddeld 12 hectare, afhankelijk van het voedselaanbod en het seizoen. De 
soort heeft open terrein met het hele jaar door korte vegetatie nodig als jachtgebied. Het 
aanbod van voedsel zoals muizen, insecten, kevers en wormen moet op korte afstand 
beschikbaar zijn in een optimaal leefgebied. De soort heeft een breed voedselpakket en kan 
zich aanpassen aan het lokale aanbod. Zo eten steenuilen ook wel eens een mol, vleermuis, 
andere vogels, spinnen en slakken. Het is een holenbroeder die zelf geen nesten maakt. 
Holten in bomen als hoogstamfruitbomen en knotbomen (wilg, populier, els en es) dienen 
als natuurlijke nestgelegenheid. Daarnaast kunnen gebouwen ook fungeren als schuil- en 
nestgelegenheid. Voorbeelden hiervan zijn schuurtjes, stallen, zolders van boerderijen en 
woonhuizen. De vrije ruimte onder dakpannen van gebouwen is dan een ideale plek. Het is 
hier bij van belang dat het gebouw toegankelijk is en gelegen in een rustige omgeving en er 
op korte afstand voldoende voedsel aanwezig is.. 
 
Tijdens de veldinventarisaties is de roep van de steenuil nagebootst door het afspelen van 
de territoriale roep. Tijdens alle drie de veldinventarisaties zijn reacties gehoord van 
steenuilen op dit geluid. Deze roep kwam dan vanuit de richting van de voormalige 
boerderij aan de Spoorlaan 9 of uit de richting van de Groenewoudsesteeg (beide locaties  
buiten het plangebied). Op de voormalige boerderij ten noorden van het plangebied is alle 
drie de avonden een steenuil waargenomen. De laatste avond was de waarneming voor 
zonsondergang en voordat er een territoriale roep was afgespeeld (figuur 3). Volgens een 
tijdelijke bewoner van een van de woningen zit er al minstens zes jaar een steenuilen paar 
in de noordwestelijke schuur.  
 
Op de locatie van het plangebied zijn geen steenuilen of sporen van steenuilen 
waargenomen. Volgens de gegevens van de gemeente Woudenberg zou hier wel een 
verblijfplaats voor deze soort zijn geweest (Ecogroen, 2015). Er is geen reactie gehoord op 
het afspelen van de territoriale roep vanaf het plangebied. Eerder onderzoek (Arcadis, 2013) 
gaf aan dat er een vaste rust- en verblijfplaats van één steenuil aanwezig was ter hoogte van 
Stationsweg West 149. Tijdens verificatie ter plaatse zijn op deze locatie geen sporen van de 
steenuil waargenomen en de aanwezige steenuilenkast was niet in gebruik. De bewoners 
hebben aangegeven hier al een paar jaar geen steenuil te hebben waargenomen. Volgens 
gegevens van de gemeente Woudenberg was er een vaste rust- of verblijfplaats bij 
Stationsweg Oost 239. Ook deze bron is ter plaatse geverifieerd. Hierbij gaf de bewoonster 
aan hier al een tijd geen steenuil meer te hebben gezien. Er is op deze locatie nog steeds 
geschikt habitat aanwezig, maar de voormalige verblijfplaats is momenteel ongeschikt. 
 

Samenvattend zijn op het plangebied geen steenuilen of sporen daarvan aangetroffen. Wel 

is er een vaste verblijfplaats van de steenuil 320 meter ten noorden van het plangebied. 

Het is aannemelijk dat het plangebied gebruikt wordt als foerageergebied voor de 
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steenuilen van die locatie, maar hiervoor geldt dat het plangebied geen essentieel 

foerageergebied is. De geplande ingreep is wel een grootschalig project waarbij agrarische 

percelen worden vervangen door en woonwijk op 300 meter afstand van een nestlocatie 

van de steenuil. Ondanks dat de steenuil een soort is waarvan het habitat gerelateerd is aan 

de mens zal een hele woonwijk op korte afstand van een nestlocatie een negatief effect 

hebben op de soort. Negatieve effecten die te verwachten zijn, zijn onder andere toename 

van lichtverstrooiing/lichtvervuiling, verhoogde dynamiek (geluid, beweging, recreatieve 

druk (honden die worden uit gelaten e.d.) en een toename van verkeer (verhoogd risico op 

aanrijdingen). 

 

Kerkuil 

De kerkuil is een soort van open en halfopen (cultuur) landschappen met kleinschalige 

elementen en heeft een voorkeur voor complete duisternis (De Jong, 2013). Het is een 

standvogel die meestal een leven lang in hetzelfde gebied blijft als hij daar eenmaal 

gevestigd is. Het voedsel van deze soort bestaat bijna geheel uit woelmuizen, spitsmuizen 

en ware muizen met een voorkeur voor veldmuizen en daarna de bos- en huisspitsmuis. 

Het jachtgebied bestaat uit open veld dat wordt begrensd met kruidenrijke randen, 

houtwallen, heggen of bosjes. Ook ruige wegbermen en andere slecht onderhouden 

graslandgebieden zijn geschikt. De afmetingen van het  jachtgebied zijn afhankelijk van het 

voedselaanbod en varieert van 60 tot 1200 hectare per broedpaar. Binnen een territorium 

heeft de soort een aantal vaste plekken in gebruik als nestplaatsen of vaste rust- of 

verblijfplaats (RVO, 2015). Deze plekken kunnen enkele honderden meters uit elkaar liggen 

en deze worden afwisselend gebruikt. De soort is net als de steenuil van oorsprong een 

holenbroeder en bouwt zelf geen nest. Natuurlijke nestgelegenheid voor de soort zijn 

boomholten en rotsspleten en door de mens gecreëerde nestgelegenheden zijn gaten in de 

nok van schuren (uilenbord) en kerktorens (De Jong, 2013). Beide soorten nestgelegenheid 

zijn in Nederland schaars geworden waardoor de soort vooral broed in nestkasten voor 

kerkuilen. Schuren en andere gebouwen worden wel door de kerkuil gebruikt, maar zijn 

minder geschikt als broedlocatie, omdat ze gevaarlijker zijn voor jonge kerkuilen. 

 

Tijdens de veldinventarisaties is intensief gezocht naar sporen van de kerkuil. Tijdens de 

quickscan zijn braakballen aangetroffen in het meest noordelijke deel van de oostelijke 

schuur. Op dezelfde locatie zijn tijdens de eerste veldinventarisatie enkele nieuwe 

Figuur 3. Steenuil in schuur bij Spoorlaan 9 
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braakballen gevonden. Bij de laatste inventarisatie waren er nieuwe krijtsporen. Verder is 

de kerkuil tijdens de eerste avond waargenomen ter hoogte van de voormalige boerderij 

aan de Spoorlaan 9, circa 350 meter ten noorden van het plangebied. In één van de 

opstallen bij de Spoorlaan zijn ook vele sporen aangetroffen die duiden op twee vaste 

verblijfplaatsen (figuur 4). In de verdere omgeving zijn geen sporen van de kerkuil 

aangetroffen of kerkuilen waargenomen. 

 

 

Het deel van de stal waar de braakballen zijn waargenomen is een sporadische 

verblijfplaats voor de kerkuil. Omdat in dit deel van de stal tijdens de drie inventarisaties 

slechts zeer weinig verse braakballen of sporen zijn aangetroffen, kan gesteld worden dat 

het een verblijfplaats betreft die slechts zeer zelden wordt gebruikt en het dus niet gaat om 

een vaste rust- of verblijfplaats. De kerkuil waarvan een verblijfplaats is vastgesteld in een 

stal van de voormalige boerderij aan de Spoorlaan maakt waarschijnlijk gebruik van het 

plangebied. Het plangebied heeft dan de functie als foerageergebied, maar niet als vaste 

rust- of verblijfplaats. Kerkuilen hebben zoals eerder vermeld een relatief groot territorium 

(60 -1200 hectare) en de afstand van het plangebied tot de verblijfplaats aan spoorlaan is 

ongeveer 350 meter. Het weiland van het plangebied bestaat uit Engels raaigras en is niet 

ideaal voor muizen en dus niet als jachtgebied. De rij geknotte zwarte elzen langs de 

watergang op de noordgrens van het plangebied is wel geschikt jachtgebied. 

 

Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat alleen de rij geknotte zwarte elzen 

een essentieel functie heeft in het leefgebied van de kerkuil. Rondom het plangebied, met 

name aan de noordzijde en verder naar het zuiden (ten zuiden van de Stationsweg Oost) is 

bovendien kwalitatief beter en meer geschikt agrarische gebied aanwezig dat dienst kan 

doen als jachtgebied. 

 

Zoals genoemd betreft de geplande ingreep een grootschalig project waarbij agrarische 

percelen en opstallen vervangen worden door een woonwijk. Dit heeft een verstorende 

werking op de kerkuil die een vaste rust- of verblijfplaats heeft aan de spoorlaan. Dit heeft 

een negatief effect op de rust in het plangebied, want de drukte van Woudenberg komt 

Figuur 4. Veer van kerkuil in stal bij Spoorlaan 350 m ten 

noorden van het plangebied 
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dichterbij met verstoringen van de mens. Aangezien de soort een voorkeur heeft voor 

complete duisternis heeft vooral verstoring door toename van lichtverstrooiing/ 

lichtvervuiling een groot negatief effect op de kerkuil. Daarbij zijn er net als op de steenuil 

negatieve effecten te verwachten door verhoogde dynamiek (geluid, beweging, recreatieve 

druk en een toename van verkeer. 

 

Figuur 5. Resultaten nader onderzoek 
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4.2 Effecten planontwikkeling 

De voorgenomen planontwikkeling (bron: gemeente Woudenberg) bestaat uit: 

 

Het realiseren van nieuwe woningen en herinrichting van het plangebied, waarbij de 

huidige gebouwen worden gesloopt, watergangen mogelijk gedempt en opnieuw 

gegraven. 

 

De steenuil en kerkuil komen voor in de omgeving van het plangebied. In tabel 3 zijn de 

effecten aangegeven van de planontwikkeling op de aangetroffen strikter beschermde 

soorten (vogels met jaarrond beschermde nesten). Bij de effecten is vooralsnog géén 

rekening gehouden met de eventueel uit te voeren compenserende en/of mitigerende 

maatregelen na de planontwikkeling.  

 

Beschermde soort Effecten van de planontwikkeling 

Steenuil Geen negatieve effecten 

Kerkuil Mogelijk verlies van functie foerageergebied ter plaatse van 

de noordgrens 

 

Het plangebied bevat voor de in tabel 3 genoemde uilensoorten alleen beschermde 

waarden in de vorm van essentieel foerageergebied. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen van 

één van beide soorten aanwezig.  

 
Voorts dient rekening gehouden te worden met de planontwikkeling ten noorden van 

Hoevelaar fase 1. Ook hier is men voornemens woningen te bouwen (bron: Gemeente 

Woudenberg). Deze locatie is tevens de plek waar de steenuil en kerkuil een vaste rust en 

verblijfplaats hebben en mogelijk een nestlocatie (LievenseCSO, 2016a). Maatregelen om 

negatieve effecten door beide planontwikkelingen op de aanwezige uilen moeten bij 

voorkeur integraal benaderd worden.  

 

Opgemerkt wordt dat soorten die niet ontheffingsplichtig zijn wel speciale aandacht 

behoeven in het kader van de Zorgplicht (bijlage 2). Dit zijn haas en ree. Dit zijn tabel 1 

soorten, waarbij onder meer voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 

eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. Deze soorten kunnen mogelijk (tijdelijk) 

negatieve effecten ondervinden van de planontwikkeling. 

 

Tabel 3. Effecten planontwikkeling op aangetroffen soorten 
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5 Conclusies en advies 

Op basis van dit nader onderzoek wordt geconcludeerd dat de voorgenomen 

planontwikkeling negatieve effecten heeft op het leefgebied van de strikt beschermde 

kerkuil (tabel 5). De rij geknotte zwarte elzen vormt een essentieel onderdeel leefgebied 

van de kerkuil.  

 

 

 

De uitvoering van het project leidt tot aantasting (beschadigen, vernielen en/of verstoren) 

van essentieel foerageergebied van kerkuil. Dit leidt tot functionaliteitsverlies van het 

leefgebied en mogelijk tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding van deze 

soort.  

 

De handelingen die leiden tot aantasting van de voortplantings- of vaste rust of 

verblijfplaatsen van de kerkuil zijn ontheffingsplichtig. U kunt ontheffing aanvragen bij het 

Ministerie van EZ met een activiteitenplan, waarin een mitigatie- en/of 

compensatiemaatregelen zijn aangegeven en/of een specifiek ecologisch werkprotocol is 

opgenomen. Na goedkeuring van de ontheffingsaanvraag en ontvangst van de ontheffing 

kan de ingreep verricht worden, waarbij dan aantoonbaar gewerkt dient te worden volgens 

het goedgekeurde activiteitenplan/werkprotocol. Voor de afhandeling van een 

ontheffingsaanvraag heeft het Ministerie van EZ een wettelijk  termijn van 16 weken. Door 

het aanvragen van een ontheffing handelt u conform de Flora- en faunawet en bent u niet 

in overtreding.  

 

Opgemerkt wordt dat voor vogels waarvan bijvoorbeeld de nesten en leefgebied jaarrond 

beschermd zijn (bijvoorbeeld uilen, een groot aantal roofvogels en koloniebroeders zoals de 

huismus) bij een ruimtelijke ingreep, vaak geen ontheffing verleend kan worden. Hierdoor 

is het noodzakelijk dat voldoende mitigerende maatregelen worden getroffen om het 

bevoegd gezag ervan te overtuigen dat er geen negatieve effecten plaatsvinden. Als dit niet 

mogelijk is, dan kan alleen ontheffing worden verleend indien er 1) geen alternatief voor de 

planontwikkeling is, 2) dat de activiteit past in één van de specifiek genoemde wettelijke 

belangen (onder meer ‘bescherming van de flora en fauna’, ‘volksgezondheid of openbare 

veiligheid’, ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’, ‘ruimtelijke inrichting en 

ontwikkeling’) en 3) dat sprake is van zorgvuldig handelen bij de uitvoering (uitgebreide 

toets): 

 

1. Het is van belang dat er voor de planontwikkeling geen alternatieven bestaan. Dit 

betekent dat er geen alternatieve locatie beschikbaar is voor de planontwikkeling. 

Dat er daarbij geen betere inrichting van het gebied mogelijk is t.a.v. de aanwezige 

natuurwaarden op het plangebied. Als laatste dient er altijd buiten de kwetsbare 

Beschermde soort Effecten van planontwikkeling Verbods-

overtreding  

Ontheffing nodig? 

Steenuil Geen negatieve effecten n.v.t nee
  

Kerkuil Verlies essentieel foerageergebied ter 

plaatse van de noordgrens 

Artikel 11 ja, uitgebreide toets  

Tabel 5. Samenvatting effecten planontwikkeling en overtreding Flora- en faunawet 
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periode van de aanwezige strikter beschermde soorten gewerkt te worden. Als dit 

niet mogelijk blijkt moet hier een goede onderbouwing voor zijn. 

2. Indien u bij streng beschermde soorten (soorten op bijlage 4 van de habitatrichtlijn 

en jaarrond beschermde vogelsoorten) ervoor zorgt dat er geen wezenlijke invloed 

is op de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie (dit kan door het 

nemen van voldoende maatregelen), kunt u volstaan met het wettelijk belang 

‘ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’. Indien er wel sprake is van een wezenlijke 

invloed is op de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie, dan 

dient u een wettelijk belang aan te tonen dat genoemd staat op de habitatrichtlijn 

(onder andere ‘bescherming van de flora en fauna’, ‘volksgezondheid of openbare 

veiligheid’, ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’), respectievelijk de 

vogelrichtlijn (onder andere ‘bescherming van de flora en fauna’, ‘volksgezondheid 

of openbare veiligheid’).  

3. Om zorgvuldig te handelen, dient u de negatieve effecten van de planontwikkeling 

op de streng beschermde soorten te minimaliseren door het nemen van voldoende 

mitigerende en/of compenserende maatregelen (hieronder meer hierover).  

 

Opgemerkt wordt dat dit een nader onderzoek naar uilen betreft en dat in de quickscan 

(LievenseCSO, 2016a) wordt geadviseerd ook nader  onderzoek uit te voeren naar de 

tongvaren, huismus, gierzwaluw, boommarter, das, hazelworm en vleermuizen 

(baardvleermuis, franjestaart, watervleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, 

gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis). 

5.1 Advies: mitigerende maatregelen 

Door het nemen van mitigerende maatregelen kan het negatieve effect van de 

planontwikkeling op de gunstige staat van instandhouding van de kerkuil worden beperkt. 

Onderstaande voorstellen dienen afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van het plan 

nader uitgewerkt te worden.  

 

Kerkuil  

Geadviseerd wordt om mitigerende maatregelen te nemen voor de kerkuil. Op basis van de 

het veldonderzoek is geconcludeerd dat de rij geknotte zwarte elzen een essentieel 

onderdeel zijn van het leefgebied van de kerkuil. Geadviseerd wordt om deze groenstrook 

te behouden en af te schermden van lichtinvloeden. Dit resulteert in enerzijds in een 

afschermde werking van de verstorende effecten van (de aanleg van) de woonwijk, 

waaronder licht en geluid. De ontwikkeling van de groenstrook leidt mogelijk tot een 

verbetering van het voedselaanbod voor de kerkuil (en steenuil). Hierbij is het van belang 

dat verstorende invloeden van recreatie en verkeer zoveel mogelijk worden beperkt. De 

mitigerende maatregelen dienen gerealiseerd te zijn ruim voordat de werkzaamheden 

uitgevoerd worden.  

 

Als laatste moet in de planning ook rekening gehouden worden met de kwetsbare perioden 

van soorten en de uitvoer van de werkzaamheden. Voor de kerkuil is dit vooral het 

broedseizoen (doorgaans februari tot en met augustus), maar een vaste verblijfplaats wordt 

het hele jaar door gebruikt voor verschillende perioden. Het is ook een wenselijke optie om 

de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren in ruimte en tijd. Bovengenoemde maatregelen 

worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van kerkuilen. 
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5.2 Samenvatting 

Geadviseerd wordt diverse voorgestelde maatregelen op basis van de soortenstandaard 

van het Ministerie, ruim voor de sloopwerkzaamheden (3 tot 6 maanden voor de sloop) te 

realiseren (zie tabel 3). Hiermee dient bij de planning rekening te worden gehouden. 

 

 

 

De exacte mitigerende maatregelen en de locatie hiervan kan worden verwerkt in het 

activiteitenplan die benodigd is voor een ontheffingsaanvraag. 

 

Verder worden de volgende punten geadviseerd: 

- De bomen dienen buiten het broedseizoen te worden gekapt; 

- Verstorende werkzaamheden bij voorkeur uit voeren buiten het broedseizoen 

(doorgaans tussen 15 maart en 15 augustus) én het broedseizoen van uilen 

(doorgaans februari tot en met begin augustus). Wordt er wel in het broedseizoen 

gewerkt dan dient voorafgaand aan de werkzaamheden een deskundige op het 

gebied van vogels te worden ingezet. De deskundige stelt vast of er broedsels 

aanwezig zijn en zo ja of deze worden verstoord door de toekomstige 

werkzaamheden. Het resultaat hiervan kan gevolgen  hebben voor de planning. 

- Rekening houden met de verlichting (tijdens bouwfase en bij realisatie) voor 

soorten die gevoelig zijn voor licht (bijvoorbeeld vleermuizen). Dit kan door het 

licht zo veel mogelijk te richten, zo min mogelijk bij ’s nachts te werken en 

strooilicht zo veel mogelijk te beperken.  

 

Beschermde soort Te nemen maatregelen vóór sloop van gebouwen en herinrichting van gebied:  

Kerkuil – foerageer- en leefgebied optimaliseren ruim voor de herinrichting¹ 

– Uitvoeren conform een ecologisch werkprotocol 

¹Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen die het voedselaanbod garanderen zoals de aanleg van houtwallen 

op de perceelsgrenzen (voedselaanbod en bescherming) en aanplant geschikte struiken 

Tabel 3. Ingreep planontwikkeling en te nemen maatregelen per soort(groep) 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Stroomschema 
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Bijlage 2 Wetgeving 

 

Flora- en faunawet 

Ecologische waarden spelen in toenemende mate een rol bij de ruimtelijke planvorming en 

ingrepen. Zo is per 1 april 2002 de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet sluit 

aan op Europese natuurregelgeving en is gericht op soortbescherming. De Flora- en 

faunawet voorziet in de bescherming van een aantal planten- en diersoorten en gaat uit 

van het “nee, tenzij”- beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in 

dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende 

planten en dieren en hun leefomgeving. Samengevat kan worden gesteld dat alle vogels, 

zoogdieren, amfibieën en reptielen beschermd zijn. Wel zijn uitzonderingen voor zeer 

algemene soorten als huismuis, bruine rat en zwarte rat. Bovendien zijn een beperkt aantal, 

meest zeldzame planten, vlinders, libellen, vissen en ongewervelden beschermd. In de 

praktijk betekent dat bepaalde handelingen ten aanzien van flora en fauna slechts onder 

strikte voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet kan de nodige consequenties 

hebben bij ruimtelijke ingrepen/ontwikkeling. 

 

Flora 

Met betrekking tot beschermde inheemse planten, in relatie tot hun groeiplaats, is het 

verboden deze planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Fauna 

Ten aanzien van dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen de bepalingen in de Flora- 

en faunawet worden samengevat als: 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te 

verontrusten; 

 het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; 

 het is verboden eieren van dieren behorende tot beschermde inheemse soort te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Het planvormingsproces en de Flora- en faunawet (zie ook bijlage 1) 

Genoemde bepalingen zijn niet nieuw, vergelijkbare bepalingen waren reeds opgenomen in 

de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet 1936. Wanneer de initiatiefnemer plannen 

ontwikkelt voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of voornemens daartoe, is het 

raadzaam vooraf te toetsen of de geplande werkzaamheden mogelijk nadelige gevolgen 

hebben voor de aanwezige flora en fauna in het plangebied en mogelijk directe omgeving.  

 

In beginsel is voor de toetsing de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens het plannen 

van de werkzaamheden dienen de volgende zaken duidelijk in beeld gebracht te worden:  

 welke beschermde planten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor?; 
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 leidt het realiseren van de planontwikkeling tot handelingen die in strijd zijn met de 

verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet met betrekking tot flora op hun 

groeiplaats of fauna in hun natuurlijke leefomgeving?; 

 kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke 

handelingen niet of in mindere mate gepleegd kunnen worden? en is een 

ontheffingsaanvraag, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te 

kunnen verrichten (ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet), vereist? 

 

De ontheffing 

Voor de planontwikkeling en realisatie kan het nodig zijn om ontheffing aan te vragen in 

verband met de (voorgenomen) overtreding van de in paragraaf 2.1 van de Flora- en 

faunawet genoemde verbodsbepalingen.  

Per 23 februari 2005 is de regelgeving rondom de ontheffingsaanvraag (artikel 75) 

gewijzigd. Hierbij worden drie beschermingsregimes onderscheiden, te weten: 

 

Categorie 1: Algemene soorten 

Voor de soorten geldt bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 

eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. In deze categorie vallen onder meer 

algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals mol, konijn, en amfibieën zoals bruine 

kikker en gewone pad. 

 

Categorie 2: Overige soorten 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze categorie een vrijstelling, mits gewerkt wordt 

volgens een door het Ministerie LE&I goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet 

door een sector/belangenorganisatie of initiatiefnemer zijn opgesteld en ter goedkeuring 

aan het bevoegd gezag (Ministerie LE&I) worden voorgelegd. Zonder een gedragscode dient 

in meeste situaties een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag wordt 

getoetst aan het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort’. In deze categorie vallen alle vogelsoorten en een kleine groep van minder 

algemene diersoorten zoals eekhoorn en steenmarter. 

 

Categorie 3 : Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn & Soorten bijlage 1 AMvB 

Voor deze soorten dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook met een 

goedgekeurde gedragscode kan geen vrijstelling worden verkregen. Een 

ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan onderstaande drie criteria: 

1. er is sprake van een bij de wet genoemd belang? (dit betreft een limitatieve lijst van 

andere gespecificeerde belangen); 

2. er is geen alternatief aanwezig voor de gewenste ingreep?; 

3. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

In deze categorie zijn zeldzame en kwetsbare soorten opgenomen. Dit betreft onder meer 

alle vleermuissoorten, zeldzame amfibieën en reptielen, een grote groep vlinders en 

libellen en enkele plantensoorten. 

 

Algemene zorgplicht, artikel 2 Flora- en faunawet: 

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle (en dus niet alleen beschermde) in het 

wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Die zorg houdt in 
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ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is: 

1. dergelijk handelen achterwege te laten, waar dit in redelijkheid kan worden gevergd; 

2. danwel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om die 

gevolgen te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken. 

 

Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat de initiatiefnemer invulling moet geven aan 

de zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en dieren. Dit geldt zowel tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het ontwerp. Geadviseerd wordt om 

in het ontwerp rekening te houden met de realisatie van nieuwe biotoop en/of biotopen 

bijvoorbeeld in de vorm van groenvoorzieningen en waterpartijen. De zorgplicht betekent 

dat gedurende de werkzaamheden rekening gehouden wordt met de beschermde soorten 

om schade aan deze soorten te voorkomen en de effecten erop zoveel mogelijk te 

beperken. De zorgplicht heeft tevens betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 van de 

Flora- en faunawet). Dit houdt onder meer in, dat voor een aantal algemeen in Nederland 

voorkomende beschermde soorten een vrijstelling op de ontheffingsaanvraag geldt, mits de 

zorgplicht in acht wordt genomen. Dit betekent dat, ook voor soorten die onder de 

vrijstelling vallen, het wel verplicht blijft om bijvoorbeeld het voortplantingsseizoen te 

ontzien, of vóórdat werkzaamheden starten dieren te verjagen of weg te vangen (en elders 

uit te zetten) en om te voorkomen dat natuurschade in het kader van artikel 9 tot en met 

11 zal ontstaan. Dus ook voor soorten die onder de vrijstelling vallen dienen mitigerende 

maatregelen te worden getroffen. 

 

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen 

of verstoren. Een ontheffing hierop is niet mogelijk. Ook handelingen die een vaste rust- of 

verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent 

dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor de meeste 

soorten loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. Voor de verstoring van 

vaste rust- en verblijfplaatsen, belangrijk leef- of foerageergebieden van vogels buiten het 

broedseizoen kan een ontheffing noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij dan over het 

algemeen: horsten, nesten of kolonieplaatsen die het hele jaar gebruikt worden. Hieronder 

vallen ook leef- en/of foerageergebieden van zeer plaatsgetrouwe vogelsoorten, zoals 

uilen. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden en de hieraan 

gekoppelde soorten op basis van de van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De 

uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn moet leiden tot een ecologisch netwerk in de 

Europese Unie, Natura 2000 genaamd. Zowel de Habitat- als Vogelrichtlijn schrijven het 

instellen van speciale beschermingszones (SBZ's) voor. De lid-staten die de Vogel- en 

Habitatrichtlijn uitvoeren moeten de speciale beschermingszones aanmelden, de richtlijnen 

in nationaal recht omzetten, de gebieden beschermen, de juiste beheersmaatregelen 

treffen en de ontwikkeling van de kwaliteit van de aangewezen speciale beschermingszones 

monitoren. Voor de Vogelrichtlijn houdt de aan-melding bij de EU tegelijk ook de aanwijzing 

van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de gebieden aan, die 
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vervolgens door de EU worden aangewezen. De voorstellen voor aanwijzing van SBZ's door 

de lidstaten worden wetenschappelijk getoetst door expert-groepen onder voorzitterschap 

van de EU voor de diverse biogeografische zone's van de Europese Unie. Nederland valt 

onder de Atlantische regio. De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van 

aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het 

beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot 

openbaar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt 

gecompenseerd. 

 

De Natuurbeschermingswet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied voor 

handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de 

beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is geregeld op basis van de 

zogenaamde externe werking. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet geldt een 

vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde 

natuurwaarden kunnen verstoren. Deze vergunning wordt gebaseerd op een toetsing 

voordat een planontwikkeling wordt uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied. In 

geval mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 2000-gebied van de 

voorgenomen activiteit(en) dient, na overleg met bevoegd gezag, als eerste een voortoets 

te worden uitgevoerd. 

 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

De EHS is een Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in 2018 gereed 

moet zijn. In de EHS liggen: 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken, reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden;  

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee 

en de Waddenzee; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. 

 

De Nederlandse EHS moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese 

landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het 

ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de 

wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Indien 

een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de 

ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en 

resterende schade wordt gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met 

bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-

regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is. 

 

Herbegrenzing EHS 

De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden. 

De eerste situatie betreft de herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. Indien bij 

een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het ’nee, tenzij’-regime kan 

mogelijk deze vorm van herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan 

ecologische redenen is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke 

kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS wensen aan te passen om 

een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte 



 

NADER ONDERZOEK STEEN- EN KERKUIL | HOEVELAAR FASE 1 TE WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1255.RAP003 

Status: Definitief | Versiedatum: 17 mei 2016 

voorwaarden, zo moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het 

betreffende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet 

aanvaardbaar in die vorm. De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om 

ecologische redenen (om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen). 

Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en dient te 

gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS. 

 

EHS-saldobenadering 

In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het 

’nee, tenzij’-afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van 

compensatie, zoals bij ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime. 

 

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de 

saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS 

gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime. 

 

Beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS 

Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de 

begrippen: ‘geen netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en 

’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit 

belangrijk: 

 zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant; 

 natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid 

(de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen); 

 behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een 

reeks van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen 

in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer). 

 significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden; 

 lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, 

regionaal (kerngebied van de EHS) en landelijk (hele EHS). De vervangbaarheid van 

natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale 

beleidsambities. 

 

Boswet 

Het doel van de Boswet is het instandhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil 

zeggen: de letterlijke oppervlakte aan bos. De Boswet is van toepassing op alle bossen en 

houtopstanden buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ groter dan 1.000 m2 en rijbeplantingen 

van meer dan 20 bomen. De Boswet verplicht om de grond waarop het bos heeft gestaan 

binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien mogelijk is herplanting door 

natuurlijke verjonging ook toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet mogelijk of te 

verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 30 meter breed, moet geplant 

worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing ‘bebouwde kom 

Boswet’ wordt door de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de 

bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of 

andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden gekapt, dan kan een 

gemeentelijke (omgevings)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende 

gemeente moeten worden nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m2 vallen onder 
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de Boswet, met uitzondering van eenrijige geschoren meidoornheggen die als zodanig zijn 

aangelegd en worden beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuurterreinen en 

braakliggende terreinen valt onder de Boswet, zodra sprake is van een bedekkings-

percentage van 60% en een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet is niet van toepassing 

op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs boomgaarden, eenrijige beplanting 

van populier of wilg op of langs landbouwgronden, italiaanse populier, linde, 

paardenkastanje en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren en kweekgoed. 

 

Voor het kappen van bos of bomen die onder de Boswet vallen geldt een meldingsplicht. 

Deze melding moet doorgaans bij de gemeente minimaal één maand en maximaal één jaar 

voor uitvoering van de kapwerkzaamheden worden gedaan. 

 

Rode Lijst 

Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn 

voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel 

wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst 

als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. In 2004 zijn alle bestaande Rode lijsten herzien en zijn 

tezamen met enkele nieuwe Rode lijsten verschenen in een bijlage bij de Staatscourant 

(LNV, 2004). Alle soorten van de soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen 

ongeveer 2% van het totaal aantal dieren en 31% van het totaal aantal planten in 

Nederland. Bij paddestoelen gaat het daarbij alleen om de macrofungi (hogere fungi, de 

paddenstoelen en zwammen, die tenminste in staat zijn om zich geslachtelijk voort te 

planten en waarvan de vruchtlichamen groter dan 1 millimeter zijn).  

Van dagvlinders, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en paddestoelen zijn de 

afgelopen jaren basisrapporten met herziene rode lijsten verschenen. Deze hebben echter 

nog geen officiële status gekregen. Het opstellen van Rode Lijsten komt voort uit het 

verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere 

aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 

en 3). 

 

In artikel 7 van de Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- 

en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 

'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten één van de 

instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op basis 

daarvan nog geen wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich 

inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert. 

Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij hun 

beleid en beheer rekening houden met de soorten op de Rode Lijsten. 

 

Nesten 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele 

jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het 

nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk 

broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. U heeft voor deze soorten geen 
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ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u 

maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens 

het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, 

maar daar zijn uitzonderingen op. 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

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

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

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

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

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 

in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten’. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 

aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

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

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

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

te vestigen. 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als 

aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond 

beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook 

al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond 

beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Woudenberg heeft LievenseCSO Milieu B.V. in verband met 
de voorgenomen planontwikkeling een nader onderzoek Flora- en faunawet uitgevoerd 
voor het plangebied ‘Hoevelaar Fase 1’ te Woudenberg (gemeente Woudenberg). 

Aanleiding voor het nader onderzoek is de uitgevoerde quickscan Natuurwetgeving 
(LievenseCSO, 2016a) voor het plangebied. In de quickscan is geconcludeerd dat bepaalde 
beschermde soorten aanwezig kunnen zijn in het plangebied of anderszins mogelijk schade 
kunnen ondervinden van de planontwikkeling. Het advies in de quickscan is om nader 
onderzoek uit te voeren naar het gebruik van het plangebied door uilen (steen- en kerkuil), 
tongvaren, huismus, boommarter, das, hazelworm en vleermuizen (baardvleermuis, 
franjestaart, watervleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone 
grootoorvleermuis en rosse vleermuis). Voorliggende rapportage betreft een nader onder 
naar alle bovengenoemde soorten. Opgemerkt wordt dat uit een recent uitgevoerd nader 
onderzoek naar uilen voor een naastgelegen gebied direct ten noorden 
(Spoorlaan/Zegheweg), naar voren kwam dat een deel van het plangebied onderdeel 
uitmaakt van het foerageergebied van de kerkuil (LievenseCSO, 2016b en 2016c). Er is voor 
gekozen de bevindingen van deze onderzoeken in voorliggende rapportage te integreren, 
zodat deze rapportage gelezen en gebruikt kan worden als een volledig nader onderzoek 
naar alle mogelijke voorkomende strikter beschermde soorten.  

Het doel van dit nader onderzoek is vast te stellen of de betreffende ontheffingsplichtige 
soorten daadwerkelijk voorkomen (met bijbehorende functie(s) in het plangebied) en/of 
vervolgens de geplande ontwikkelingen strijdig zijn met de soortbescherming van de Flora- 
en faunawet (2005). In geval van te verwachten knelpunten tussen de soorten en 
planontwikkeling, wordt aangegeven welke vervolgstappen nodig zijn en welke mitigerende 
(verzachtende maatregelen) en/of compenserende maatregelen van toepassing kunnen 
zijn. Op basis van dit nader onderzoek kan in combinatie met een activiteitenplan indien 
nodig een ontheffing worden aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken. 
Indien geen ontheffingsplichtige soorten aangetroffen worden in het plangebied, óf als 
deze geen schade zullen ondervinden van de geplande ingrepen, blijven de algemene 
beschermende bepalingen van kracht in de zin van de algemene zorgplicht (zie bijlage 2). 

Deze rapportage gaat uit van de actuele wet- en regelgeving. Op het moment van 
goedkeuring van dit nader onderzoek gelden hiervoor de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. Met deze wetgeving is bij voorliggend nader onderzoek 
specifiek rekening gehouden. De ingangsdatum van de nieuwe Wet Natuurbescherming is 
vooralsnog 1-1-2017. 

LievenseCSO Milieu B.V.  is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 
14001-normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van LievenseCSO 
Milieu B.V. voor de flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is 
LievenseCSO Milieu B.V. lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). LievenseCSO Milieu 
B.V. is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade welke kan 
voorkomen op basis van de inhoud en resultaten van de 
opgestelde nader onderzoek. Dit rapport is opgesteld op 
verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom.  
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2 Plangebied 

2.1 Omschrijving plangebied en omgeving 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7,3 hectare en is gelegen aan de 

Stationsweg oost (nummer 199a) en ligt ten zuiden van de Spoorlaan en ten oosten van de 

Zegheweg te Woudenberg. Het plangebied ligt in kilometerhok X158 – Y454. Ter plaatse 

van het plangebied bevindt zich een boerderij met bijbehorende opstallen en weilanden. 

De boerderij is niet meer in gebruik, maar de woning wordt nog wel bewoond. Doordat de 

opstallen weinig tot niet meer in gebruik zijn, is de dynamiek in het gebied laag, zodat rust-

minnende soorten eerder geneigd zijn gebruik maken van het plangebied.  

 

Het plangebied ligt in het buitengebied ten oosten van de woonkern van Woudenberg en 

ten westen van het industrieterrein. Langs de Stationsweg oost (N224) liggen woningen en 

bedrijven. De bebouwing is gelegen in het midden van het plangebied. De rest van het 

plangebied bestaat uit weilanden met watergangen waarlangs geknotte zwarte elzen 

groeien met af en toe enkele holtes. Deze watergangen zijn relatief ondiep (tot 0,3 meter), 

deels vrij sterk stromend, onbegroeid en worden regelmatig onderhouden. De watergangen 

zijn voor een deel aangesloten op het omliggende stelsel en de bodem bestaat uit een 

beperkte modderlaag. De watergangen kunnen in droge periodes gedeeltelijk droog vallen. 

Ten (zuid-)westen van het plangebied langs de N224 ligt een wat ruiger terrein. De 

opstallen bestaan uit een woning (boerderij) met een aanbouw. De aanbouw heeft een 

spouwmuur met open stootvoegen op een hoogte van 0,5 en 2,5 meter en een pannendak.  

 

Figuur 1. Overzicht plangebied met luchtfoto (2014) 



 

NADER ONDERZOEK FLORA- EN FAUNAWET | HOEVELAAR FASE 1 WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 16M1049.RAP001.LS 

Status: Definitief| Versiedatum: 29 december 2016 
  3 / 21 

De woning heeft twee dakkapellen en net als de aanbouw een pannendak. Aan de 

noordkant van de woning is een stal met zolder waar meerdere katten zijn waargenomen. 

Deze stal/schuur wordt nog wel gebruikt als schuur, maar niet als stal. Tegen de noordelijke 

buitenmuur zitten zwaluwnesten van de huiszwaluw, die er deels vanaf gevallen zijn. Ten 

oosten van de woning ligt een rij schuren en stallen van zuid naar noord. Het meest 

zuidelijke deel is een open kapschuur met hooizolder. Het deel ten noorden daarvan is een 

deels half open schuur met houten muren en golfplaten dak. Het meest noordelijke deel is 

een stal met geïsoleerd golfplaten dak. Daarbij zijn in deze schuur naast de noordelijke 

muur een zeer beperkt aantal oude braakballen gevonden die van een kerkuil afkomstig 

zijn. Ten oosten van deze rij schuren/stallen staat een houten schuur met golfplaten dak. 

De schuur is beperkt in gebruik als opslag en het dak is geïsoleerd met riet/hooi wat op 

sommige plekken los hangt. In de noordwesthoek van het erf is een grote stal voor 

pluimvee die net als de rest van de stallen niet meer gebruikt wordt. Dit is een vrij nieuwe 

schuur die geen toegang biedt voor grote dieren of uilen. In het staldeel zijn tijdens de 

inspectie afgebeten veren gevonden die duiden op de aanwezigheid van een marterachtige. 

De stal ten zuiden van deze stal is iets ouder, maar verder identiek aan de nieuwere 

pluimvee stal. Ten (noord)oosten van de stal aan de woning zijn nog twee houten met 

golfplaten dak schuren die niet meer in gebruik zijn. Ze zijn wel afgesloten, maar bevatten 

kieren, naden en gebroken ramen waardoor ze wel toegankelijk zijn voor dieren. Tussen de 

gebouwen en in de noordoosthoek is het erf verhard. Tussen de opstallen staan langs de 

watergang geknotte zwarte elzen.  

 

 

In dit stadium van de ontwerpfase is het nog niet duidelijk welke elementen en objecten 

verdwijnen en welke behouden blijven. Het uitgangsprincipe is dat alle opstallen, 

verhardingen, opgaand groen, etc. worden verwijderd en alle watergangen worden 

gedempt.  

 

 

Figuur 2. Woning met aanbouw en tuin (links) en hooischuur (rechts) 
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2.2 Planontwikkeling en geplande ingrepen 

De voorgenomen planontwikkeling (bron: gemeente Woudenberg) bestaat uit: 

 

Het realiseren van nieuwe woningen en herinrichting van het plangebied, waarbij de 

huidige gebouwen worden gesloopt, watergangen mogelijk gedempt en opnieuw 

gegraven. 

 

Het is in deze fase van de planontwikkeling  nog niet duidelijk welke werkzaamheden in het 

kader van de planontwikkeling worden uitgevoerd. In ieder geval kunnen de volgende 

werkzaamheden aan de orde zijn: 

 

- Sloop opstallen 

- Aanvoer van materieel en materiaal 

- Grond- en graafwerkzaamheden 

- Bouwwerkzaamheden (inclusief heien) 

- Verwijdering van opgaand groen 

- Dempen van watergangen 

- Saneren asbest 

 

De grond-, graaf- en bouwwerkzaamheden kunnen de verblijf- en voortplantingsplaatsen 

van algemene en strikter beschermde grondgebonden zoogdieren, amfibieën en reptielen 

aantasten, waarbij individuele dieren kunnen worden gedood of verwond. 

 

De grond-, graaf- en bouwwerkzaamheden kunnen broedvogels in de omgeving van het 

plangebied verstoren (geluidsoverlast). Bij eventuele verwijdering van opgaand groen 

tijdens het broedseizoen kunnen nestgelegenheden van broedende vogels worden 

vernietigd.  
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3 Opzet en methode 

3.1 Afbakening opzet 

Het nader onderzoek betreft een soortgerichte inventarisatie naar een aantal beschermde 

soorten: tongvaren, boommarter, das, diverse vleermuissoorten, hazelworm, steenuil, 

kerkuil, bosuil, huismus en gierzwaluw. Er is gericht onderzoek gedaan naar aanwijzingen 

voor de aanwezigheid van de betreffende beschermde soorten in of nabij het plangebied. 

Indien deze aanwijzingen er waren, is een inschatting gemaakt van de functie en waarde 

van het plangebied voor de betreffende soorten. Daarnaast is gelet op sporen die duiden 

op andere (strikter) beschermde soorten die mogelijk gebruik maken van het plangebied of 

er een groeiplaats hebben. Het nader onderzoek kan gebruikt worden als bijlage bij een 

eventueel noodzakelijke ontheffingsaanvraag ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet. 

3.2 Onderzoeksopzet 

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een literatuur-/bureauonderzoek verricht, waarbij 

gezocht is naar informatie uit lokale bronnen/werkgroepen die actuele informatie 

opleveren over het mogelijk voorkomen van de onderzochte soorten (zie bijlage 3). 

Relevante informatie is meegenomen in de beschrijving van de resultaten.  

 

De verschillende veldinventarisaties zijn zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd. Voor de 

soorten is onder andere gebruik gemaakt van de soortenstandaarden van de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO). Alle veldinventarisaties zijn door deskundig 

personeel uitgevoerd op geschikte dagen, in de juiste periode, zodat de gegevens voldoen 

aan de geldende normen (tabel 1). Voor vogels is de juiste onderzoeksperiode ook in 

februari en maart om de aanwezigheid van nesten van te stellen. Tijdens de 

veldinventarisatie van de quickscan op 26 maart 2015 is er naar de aanwezigheid van 

nesten en sporen van uilen gekeken.  

 

Daarnaast is een separaat nader onderzoek naar het voorkomen van uilen (kerk-, steen- en 

bosuil) uitgevoerd (LievenseCSO, 2016b). Reden is dat uilenonderzoek in het vroege 

voorjaar moet plaats vinden en het wenselijk was deze vast op te starten. De belangrijkste 

resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn meegenomen in voorliggende rapportage.  
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Tabel 1. Overzicht onderzoeksperioden van de mogelijk aanwezige soorten.  

De onderstaande tabel is een overzicht van de onderzoeksperioden van de mogelijk 

aanwezige strikter beschermde soorten (tabel 2 en 3 soorten) en vogels met jaarrond 

beschermde nesten en/of leefgebieden. 

 

 

Tabel 2 of 3 soort aanwezig in 

omgeving NDFF 2016 en tevens 

in potentie geschikt habitat 

aanwezig in of nabij het 

plangebied 

Onderzoeksperiode uitgedrukt in maanden en geschiktheid                                                                                              

(groen = optimaal, oranje = suboptimaal, rood= niet geschikt) 

Minimaal 

aantal 

inspecties 
J F M A M J J A S O N D 

Tongvaren (2)             1 

Boommarter (3)             2 

Das (3)             2 

Vleermuizen (3)             5 

Hazelworm (3)             3 

Steenuil*             3 

Kerkuil*             3 

Huismus**             2 

Gierzwaluw**             3 

* Een nader onderzoek naar uilen is al eerder uitgevoerd 

** vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen/leefgebieden 

 

De veldonderzoeken bovengenoemde soorten zijn uitgevoerd door de mevr. A. van de 

Craats, dhr. L. Sluiter en dhr. J. van Mil, allen werkzaam bij LievenseCSO Milieu B.V.  

Alle personen zijn gekwalificeerd voor uitvoering van ecologische onderzoeken conform de 

kwalificaties van het RVO en Netwerk Groene Bureaus. 
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Er zijn naast de quickscan (28 maart 2016) in totaal 13 veldbezoeken uitgevoerd op de 

volgende data (eerste drie data zijn inspecties voor uilen):  

Datum  Tijd Temperatuur Wind Bewolking/neerslag 

23 februari 2016 18.00 – 21.00 3-6 
o
C 3 Bft Bewolkt en enkele korte buien 

24 maart 2016 19.01 – 21.30 5-8 
o
C 2 Bft Bewolkt en enkele korte buien 

12 april 2016 19.30 – 21.30 15 
o
C 2 Bft Half bewolkt, droog later wat neerslag 

10 mei 2016 19.45 -  23.15 20 
o
C 2 Bft bewolkt, soms lichte neerslag 

2 juni 2016 20.15 – 22:00 15 
o
C 3 Bft bewolkt 

7 juni 2016 02.50 – 05.30 15 
o
C 2 Bft half bewolkt, lichte neerslag  

16 juni 2016 21.00 – 00.50 15 
o
C 1 Bft half bewolkt 

29 juni 2016 19.00 – 00.50  17 
o
C 2 Bft bewolkt, lichte neerslag 

12 juli 2016 03.15 – 05.20 15 
o
C 2 Bft bewolkt 

1 augustus 2016 15:00 – 17:20 20 
o
C 2 Bft half bewolkt 

22 augustus 2016 20.50 – 22.55 19 
o
C 2 Bft helder 

15 september 2016 21.10 – 00.00 25 
o
C 3 Bft bewolkt 

10 oktober 2016 22.00 – 00.00 8 
o
C 2 Bft helder 

 

Flora 

Het nader onderzoek naar groeiplaatsen van Tongvaren betreft een eenmalig veldbezoek 

op 1 augustus 2016. Dit is binnen het bloeiseizoen en/of groeiseizoen van de genoemde 

soort, waardoor ze goed te herkennen zijn. Er is systematisch gezocht naar kansrijke habitat 

zoals vochtige schaduwrijke plaatsen met stenige ondergrond zoals putten en oude, 

vochtige muren. Ook tijdens overige veldbezoeken is gelet op het voorkomen van strikter 

beschermde flora.   

 

Das en Boommarter  
Onderzoek naar de boommarter en de das heeft plaatsgevonden door middel van 

spooronderzoek op kansrijke locaties zoals potentiele foerageerroutes en schuilplaatsen. Er 

is gezocht naar onder andere latrines, vraatsporen en verblijfplaatsen. Tevens is gebruik 

gemaakt van cameravallen op plaatsen waar de kans groot wordt geacht dat deze dieren 

gezien kunnen worden. Onderzoek naar sporen vind plaats overdag. Zichtwaarnemingen 

zijn het meest kansrijk bij schemer en in de nacht. Het onderzoek kan jaarrond plaats 

vinden, maar is optimaal in de periode maart tot en met mei en de periode september tot 

oktober. In totaal worden voor de das 3 gerichte inventarisatierondes uitgevoerd in de 

juiste periode voor de das (10 mei, 7 juni en 1 augustus). Voor de boommarter zijn twee 

rondes noodzakelijk (10 mei en 7 juni). Bij aantreffen van één of beide soorten wordt een 

habitatgeschiktheid van het (deel)gebied beschreven.  
 

Vleermuizen 

De onderzoeksopzet voor vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger, 

watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, franjestaart en 

baardvleermuis) is gebaseerd op het Protocol Vleermuisonderzoek van het Netwerk Groene 

Bureau's, welke is samengevat op www.vleermuisprotocol.nl. In dit protocol wordt per 

vleermuissoort aangegeven in welke tijd van het jaar het beste kan worden onderzocht.  

 

Tabel 2. Overzicht veldinspecties  

http://www.vleermuisprotocol.nl/
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Conform het vleermuisprotocol en op basis van de gebiedsgrootte en –kenmerken, zijn in 

de periode van april tot september 2015 zeven veldbezoeken gebracht, waarvan 5 in de 

avond (10 mei, 16 en 29 juni, 22 augustus, 15 september en 10 oktober) en 2 in de ochtend 

(7 juni en 12 juli). Hierbij heeft tevens inspectie plaatsgevonden van de te slopen opstallen 

(schuren en woning) op de aanwezigheid en geschiktheid voor vleermuizen, waarbij ook 

naar sporen (zoals mest/keutels, insectenresten, en dergelijke) is gekeken. Winterverblijven 

zijn bij gebouwen met toegankelijke spouwmuren in het algemeen niet eenduidig vast te 

stellen. Bij aangetoonde vleermuisverblijfplaatsen in de zomer wordt dit wintergebruik op 

voorhand aangenomen (RVO, 2014). De veldinspecties zijn gezien de grootte van het gebied 

en het aantal opstallen altijd uitgevoerd met ten minste 2 personen. 

 

De actuele aanwezigheid en het gebruik van het plangebied door vleermuizen is onderzocht 

met behulp van detectieapparatuur (Petterson DX240) en opnameapparatuur (Ediroll, wave 

recorder). Tevens is gebruik gemaakt van een Batlogger M. De waargenomen geluiden zijn 

zo digitaal vastgelegd, waardoor analyse van de opgenomen vleermuisgeluiden mogelijk is 

met behulp van software (zoals Batsound of 'call analyse' -software meegeleverd met de 

Batlogger). Tijdens de veldbezoeken is gebruik gemaakt van een GPS voor de 

plaatsbepaling.  

 
Hazelworm   
Voor de hazelworm is gebruikt gemaakt van een methode waarbij tapijttegels gelegd 

worden op kansrijke plaatsen en is gebruik gemaakt van geschikte objecten in het veld zoals 

houten planken of dakpannen. De hazelworm is geneigd onder deze objecten te kruipen en 

hierdoor relatief gemakkelijk te inventariseren. In totaal zijn circa 20 objecten verspreid 

over het plangebied verspreid, waarbij de locatie vast is gelegd middels GPS of ingetekend 

op kaart. In totaal zijn de tegels en overige voorwerpen minimaal 3 maal geïnspecteerd 

onder de juiste weerscondities en in de periode mei tot en met augustus (10 mei, 16 juni en 

1 augustus). 

 

Vogels met jaarrond beschermd nest  

Een nader onderzoek naar uilen (steen-, kerk-, en bosuil) is reeds uitgevoerd en maakt geen 

onderdeel uit van dit onderzoek. Reden is dat  uilenonderzoek in het vroege voorjaar moet 

plaats vinden en het wenselijk was deze vast op te starten. Tijdens alle bezoeken is gezocht 

naar nesten en of sporen die duiden op vaste rust- en of verblijfplaatsen van jaarrond 

beschermde vogels. Voor het inventariseren van uilen is ondermeer gebruik gemaakt van 

lokroepen van baltsende mannetjes (steen- en bosui) en gericht sporenonderzoek 

(uilenballen, veren, e.d.). Voor onderzoek naar het voorkomen van de huismus en 

gierzwaluw is gewerkt conform de soortenstandaards van het RVO. Gericht onderzoek naar 

de huismus heeft plaatsgevonden in het voorjaar en begin van de zomer (op 26 maart, 10 

mei,  2 juni en 16 juni). Voor de gierzwaluw heeft onderzoek plaats gevonden op 2, 16 en 29 

juni.  
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4 Resultaten 

4.1 Resultaten veldonderzoek 

De resultaten van de veldonderzoeken zijn voor de onderzochte beschermde soorten (tabel 

2 en 3 soorten en vogels) worden in dit hoofdstuk beschreven.   

 

Het nader onderzoek heeft zich gericht op de volgende wettelijk beschermde flora- en 

faunasoorten: tongvaren, boommarter, das, diverse vleermuissoorten, hazelworm, 

steenuil, kerkuil, bosuil, huismus en gierzwaluw. De resultaten kunnen gebruikt worden als 

bijlage bij een eventueel noodzakelijke ontheffingsaanvraag ex. artikel 75 van de Flora- en 

faunawet.  

 

Flora 

In het plangebied zijn geen strikter beschermde soorten planten aangetroffen, waaronder 

de tongvaren. Geschikte groeiplaatsen/biotopen zijn niet aanwezig. Op grond hiervan is 

beoordeeld dat het plangebied geen betekenis heeft voor beschermde plantensoorten.  

 

Das en Boommarter  
Tijdens het veldonderzoek zijn geen exemplaren van de boommarter en of das 

aangetroffen. Ook de cameravallen hebben geen marters of dassen vastgelegd. Van de 

boommarter zijn ook geen sporen aangetroffen die kunnen duiden op het voorkomen van 

de soort. Van de das zijn echter wel enkele sporen aangetroffen direct langs de groenstrook 

in het noordelijke deel van her plangebied. Het betreft graafsporen naar hommelnesten. 

Van dassen is bekend dat ze voornamelijk regenwormen eten, die ze 's nachts in weilanden 

en open gebieden opsporen. Maar ook eten ze onder andere paddenstoelen, slakken, 

kevers en hommel- en wespenbroed. In bermen, akkerranden en slootkanten wroet de das 

vaak naar kevers en insectenlarven. Aangezien er maar enkele graafsporen zijn 

aangetroffen en de das niet is vast gelegd op camera of gezien middels een 

zichtwaarneming kan gesteld worden dat de groenstrook aan de noordzijde van het 

plangebied slechts sporadisch wordt gebruikt om te foerageren. De groenstrook ligt relatief 

het meest ver afgelegen van de provinciale weg en de bebouwing en is daarmee een rustig 

deel van het plangebied. Bovendien kan de groenstrook als lijnvormig element de functie 

van corridor innemen. Het overige deel van het plangebied wordt niet gebruikt door de das 

en is minder geschikt habitat door een toename van verlichting en verstoring en door het 

minder aanwezig zijn van beschutting zoals groenstroken. Navraag in de omgeving bij 

diverse bewoners bevestigde het voorkomen van de das in de omgeving. 

 
Vleermuizen 

 

Hieronder worden de resultaten per vleermuissoort beschreven.  
 

Gewone dwergvleermuis 

Tijdens vrijwel alle vleermuisinspecties is de gewone dwergvleermuis waargenomen. De 

meeste waarnemingen zijn in de luwtes rondom de woning (voortuin en westelijk van de 

woning), bij de groenstrook in het noordelijk deel van het plangebied en nabij de N224-weg 

en het industriegebied direct grenzend aan het plangebied (zuid-oosten). Ook zijn diverse 
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waarnemingen gedaan van overvliegende individuen verspreid over het plangebied. 

Vastgesteld is dat het terrein rondom de gebouwen gebruikt wordt als foerageergebied en 

de groenstrook in het noordelijk deel als vaste vliegroute en ook als foerageergebied. 

Tijdens de zogenaamde ochtendrondes is intensief gezocht naar vleermuizen die in- of 

uitvliegen of zogenaamd ‘zwermgedrag’ vertonen wat duidt op mogelijk verblijfplaatsen. 

Bovengenoemd gedrag is niet waargenomen binnen de grenzen van het plangebied. Bij de 

woning aan de N224-weg op huisnummer 201 net buiten de grenzen van het plangebied is 

wel zwermgedrag vast gesteld. Aangenomen kan worden dat deze woning een 

(paar)verblijfplaats heeft van de gewone dwergvleermuis. De oude eiken langs de N224-

weg doen dienst als mogelijke vliegroute (nog niet duidelijk vastgesteld). 

 

Laatvlieger 

De laatvlieger is een enkele maal waargenomen bij de noordelijke groenstrook. 

Waarschijnlijk gebruikt deze soort dit lijnvormige element als vliegroute. Er zijn geen 

waarnemingen gedaan in andere delen van het plangebied.  

 

Watervleermuis 

Door het ontbreken van relatief grote watervoerende elementen in of in de nabijheid van 

het plangebied  is het voorkomen van deze soort op voorhand als minder waarschijnlijk 

ingeschat. Echter zijn verblijfplaatsen bekend van deze soort in gebouwen op relatief grote 

afstand van grotere wateren en kunnen vliegroutes ook deels over land gaan en kan deze 

soort dus niet op voorhand worden uitgesloten. Echter zijn tijdens geen van de 

veldbezoeken watervleermuizen aangetroffen. Het plangebied heeft geen functies voor 

deze soort.  

 
Grootoorvleermuis 

Alhoewel deze soort lastig te detecteren is met een batdetector kan met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijk gesteld worden dat deze soort geen belangrijke functies heeft in 

het plangebied. Mogelijk is de soort gehoord nabij de noordelijke groenstrook, maar kan de 

analyse van opgenomen geluiden geen definitieve uitkomst bieden. Omdat de soort bij 

andere projecten vaak bij zwarte elzen is waargenomen, wordt zekerheidshalve van 

uitgegaan dat de soort gebruik maakt van de noordelijke groenstrook om te foerageren en 

als vliegroute. De soort is niet waargenomen in andere delen van het plangebied. 

 

Rosse vleermuis 

Ook de rosse vleermuis is enkele malen waargenomen bij de noordelijke groenstrook en 

tevens op grotere hoogte overvliegend verspreid boven het plangebied. Alhoewel de soort 

enkele keren is waargenomen heeft het plangebied geen belangrijke functies voor deze 

soort.  

 

Franjestaart 

Er zijn geen waarnemingen gedaan van de franjestaart. Het voorkomen van de soort wordt 

verder uitgesloten. 

 

Baardvleermuis 

Er zijn geen waarnemingen gedaan van de baardvleermuis. Het voorkomen van de soort 

wordt verder uitgesloten. 
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Hazelworm   
Ten minste drie maal is gericht gezocht naar het voorkomen van de hazelworm. Hierbij zijn 

de geplaatste tapijttegels en andere objecten zoals dakpannen en houten voorwerpen op 

geschikte en kansrijke plaatsen omgedraaid om te kijken of er hazelwormen onder zaten. 

Tijdens geen van de inspecties is de hazelworm aangetroffen. De soort wordt verder 

uitgesloten.  

 

Vogels met jaarrond beschermd nest of bijzonder status 

Tijdens het veldwerk zijn diverse soorten waargenomen waarvan de vaste rust- en 

verblijfplaats bescherming genieten.  

 

Kerkuil   
Eén maal is de kerkuil kort jagend waargenomen in het noordelijke deel van het plangebied. 

De kans is erg groot dat het een individu is die zijn of haar vaste rust- en verblijfplaats heeft 

aan de Spoorlaan 9 ten noorden van het plangebied. Het plangebied vormt, met 

uitzondering van de noordelijke groenstrook, geen onderdeel van het essentiële leefgebied 

van de kerkuil (LievenseCSO, 2015b). Het jachtgebied van een kerkuil bestaat uit open veld 

dat wordt begrensd met kruidenrijke randen, houtwallen, heggen of bosjes. Het gebied 

(inclusief de houtwal) noordelijk gelegen aan het plangebied voldoet aan deze omschrijving. 

De noordelijke groenstrook is tevens van belang als afscherming van toekomstige nadelige 

effecten (o.a. geluid en licht) en fungeert als buffer voor het noordelijk gelegen leefgebied 

van de kerkuil. 

 

Steenuil 
Ook de steenuil is een enkele maal gehoord en gezien rondom de gebouwen op het 

plangebied. Net als de kerkuil heeft de steenuil geen vaste rust- of verblijfplaats in het 

plangebied, maar komt de soort wel af en toe kijken in het plangebied. De kans is groot dat 

een mannetje heeft gereageerd op de lokroep die enkele malen is afgespeeld en is komen 

kijken wie deze ‘indringer’ was.  Ook de steenuil heeft een verblijfplaats ten noorden van 

het plangebied ter hoogte van de Spoorlaan 9. Omdat er meerdere leefgebieden bekend 

van de steenuil rondom het plangebied kan niet met zekerheid gesteld worden waar dit 

individu vandaan komt. Door het ontbreken van verse sporen, nesten en/of vaste 

verblijfplaatsen, maakt het plangebied geen onderdeel uit van het essentiële leefgebied van 

de steenuil.  

 

Gierzwaluw 
Er zijn geen waarnemingen gedaan van de gierzwaluw die in relatie kunnen worden 

gebracht met het plangebied. 

 

Huismus 
De huismus komt voor buiten het plan gebied langs de N224 en heeft vooralsnog geen 

functies in gebruik binnen het plangebied. Ook zijn er geen waarnemingen gedaan van de 

huismus binnen de grenzen van het plangebied. 
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Overig vogelsoorten  
Tevens is gelet op soorten waarvan het nest niet jaarrond beschermd is, maar waar van 

inventarisatie wel gewenst conform de lijst van Dienst Regelingen (2013). 

Aan de noordgevel van de woning met schuur zijn een vijftal in gebruik zijnde nesten van de 

huiszwaluw aangetroffen. Vermoedelijk komt de soort elk jaar terug. Ook de zwarte 

roodstaart is een soort die voorkomt op deze lijst. Deze soort is niet algemene soort en 

broedt in gebouwen of holle bomen. Voor de twee laatst genoemde soorten: huiszwaluw 

en zwarte roodstraat geldt dat deze soort vrij flexibel zijn qua nestlocatie en daarom niet 

persé ontheffingsplichtig, mits de soort alternatieve nestgelegenheid krijgt aangeboden 

onder de juiste condities. 

 

Overige soorten 

In het plangebied zijn een aantal tabel 1 soorten waargenomen, bosspitsmuis, 

bastaardkikker en de ree. Voor deze soorten geldt alleen de Zorgplicht. Er zijn verder geen 

waarnemingen van overige strikter beschermde fauna- of florasoorten aangetroffen. Met 

name voor de ree, welke veelvuldig is vastgelegd op de cameravallen, is het plangebied 

onderdeel van het rustgebied voor deze soort. 

 

4.2 Effecten planontwikkeling 

De voorgenomen planontwikkeling bestaat uit: 

 

Het realiseren van nieuwe woningen en herinrichting van het plangebied, waarbij de 

huidige gebouwen worden gesloopt, watergangen mogelijk gedempt en opnieuw 

gegraven (bron: gemeente Woudenberg). 

 

Het is in deze fase van de planontwikkeling  nog niet duidelijk welke werkzaamheden in het 

kader van de planontwikkeling worden uitgevoerd. In ieder geval kunnen de volgende 

werkzaamheden aan de orde zijn: 

 

- Sloop opstallen 

- Aanvoer van materieel en materiaal 

- Grond- en graafwerkzaamheden 

- Bouwwerkzaamheden (inclusief heien) 

Figuur 3. Nest van de huiszwaluw 
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- Verwijdering van opgaand groen 

- Dempen van watergangen 

- Saneren asbest 

 

Van de onderzochte beschermde soorten maken de volgende soorten geen gebruik van het 

plangebied: tongvaren, boommarter, hazelworm, gierzwaluw, bosuil en huismus, 

watervleermuis, franjestaart en baardvleermuis. 

 

In het plangebied komen wel das, kerkuil, steenuil, gewone dwergvleermuis, 

grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, huiszwaluw en zwarte roodstaart voor. 

 

In onderstaande tabel zijn de effecten van de planontwikkeling op deze strikter 

beschermde soorten (soorten genoemd op bijlage IV van de habitatrichtlijn en vogels) 

aangegeven. Bij de effecten is vooralsnog géén rekening gehouden met de eventueel uit te 

voeren compenserende en/of mitigerende maatregelen tijdens en na de planontwikkeling. 

In figuur 4 zijn de functies van de aanwezige beschermde soorten weergegeven.   

 

Beschermde soort Effecten van de planontwikkeling 

Das  Geen negatieve effecten 

Kerkuil Noordelijke groenstrook (onderdeel leefgebied) verdwijnt 

Steenuil Geen negatieve effecten 

Gewone dwergvleermuis Verlies en vernietiging belangrijke vliegroute 

Grootoorvleermuis Verlies en vernietiging belangrijke vliegroute 

Laatvlieger Verlies en vernietiging belangrijke vliegroute 

Rosse Vleermuis Geen negatieve effecten 

Huiszwaluw Verlies nestplaats categorie 5 soort* 

Zwarte roodstaart Verlies nestplaats categorie 5 soort* 

* Bij deze vogelsoorten geldt dat wanneer ‘zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook de 

nesten van categorie 5 soorten jaarrond beschermd kunnen zijn (bron: Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

nesten, RVO) 

 

Voortplantings-, of vaste rust- of verblijfplaatsen (en ook essentiële vliegroutes van 

vleermuizen) zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet en beschadigen, vernielen, 

uithalen, wegnemen, of verstoren ervan is verboden.  

 

Het plangebied bevat voor de das, steenuil en rosse vleermuis geen beschermde waarden, 

zoals verblijfplaatsen, essentieel foerageergebied en essentiële vliegroutes. Er wordt 

geadviseerd om toch tijdens en na de realisatie  van de planontwikkeling rekening te 

houden met deze soorten. Vleermuizen, uilen en de das zijn gevoelig voor licht, daarom is 

het voor deze soorten wenselijk dat de verlichting tijdens en na de realisatie aangepast 

wordt. Dit kan door het licht zo veel mogelijk te richten, zo min mogelijk bij ’s nachts te 

werken en strooilicht zo veel mogelijk te beperken.   

 

Geen van de aangetroffen vleermuissoorten heeft verblijfplaatsen in het plangebied. 

Verspreid over het plangebied zijn diverse vleermuizen waargenomen. Er is geen sprake 

van essentieel foerageergebied. De noordelijke groenstrook is echter wel van groot belang 

Tabel 3. Effecten planontwikkeling op aangetroffen soorten 
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doordat deze een functie heeft voor de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en 

grootoorvleermuis als vaste vliegroute.  

 

Ook voor de kerkuil wordt deze groenstrook in het eerder uitgevoerd nader onderzoek naar 

steen- en kerkuil aangemerkt als essentieel leefgebied (LievenseCSO 2016c). Het overige 

deel van het plangebied is dit niet.  

 

Opgemerkt wordt dat enkele soorten die niet ontheffingsplichtig zijn wel speciale aandacht 

behoeven in het kader van de Zorgplicht (bijlage 2). Dit zijn onder andere de ree, 

bastaardkikker en de vos. Dit zijn tabel 1 soorten, waarbij onder meer voor ruimtelijke 

ontwikkelingen een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. 

Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht.  

 

De nesten van de huiszwaluw en zwarte roodstaart zijn niet jaarrond maar worden wel 

vermeld op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het RVO als een 

categorie 5 soort. Voor deze categorie geldt dat de vogels weliswaar vaak terugkeren naar 

de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 

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

zich elders te vestigen. De rust- en verblijfplaatsen van de soorten van categorie 5 kunnen 

echter óók jaarrond beschermd zijn wanneer zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. Met name van voor de huiszwaluw (een soort 

waarvan de landelijke aantallen sinds 1970 sterk zijn afgenomen) wordt het aangeraden 

een alternatieve broedlocatie aan te bieden. Dit kan door zogenoemde til voor zwaluwen te 

plaatsen op een geschikte locatie nabij het plangebied. Voor de zwarte roodstaart kan 

voldaan worden met het ophangen van twee geschikte ‘open vogelkasten’ op geschikte 

locaties nabij het plangebied.     

  

Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Flora- 

en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. In de 

praktijk wordt doorgaans half maart tot half augustus gehanteerd.  
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In onderstaand figuur zijn de belangrijkste functies voor beschermde soorten weergeven 

die aanwezig zijn in en om het plangebied. 

Figuur 4. Aanwezige functies van beschermde soorten in het plangebied 

                            Leefgebied steen- en kerkuil 

ter hoogte van Spoorlaan 9,      

waarbij de groenstrook onderdeel is 

van het essentieel leefgebied van de 

kerkuil 
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5 Conclusies  

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de strikter beschermde 

soorten die gezien de voorgenomen planontwikkeling in principe ontheffingsplichtig zijn 

conform de Flora- en faunawet. 

 

 

 

De uitvoering van het project leidt tot aantasting (beschadigen, vernielen en/of verstoren) 

van een vaste vliegroute van de streng beschermde gewone dwergvleermuis, 

grootoorvleermuis en laatvlieger en nestgelegenheid voor de huiszwaluw en zwarte 

roodstaart. Dit leidt tot functionaliteitsverlies van het leefgebied en mogelijk tot aantasting 

van de gunstige staat van instandhouding van de soorten. Door het nemen van mitigatie- 

en/of compensatie maatregelen kunnen deze negatieve effecten geminimaliseerd worden.  

 

Feitelijk heeft de opdrachtgever hiervoor twee mogelijkheden: 

1. Zonder of met onvoldoende mitigerende maatregelen zijn handelingen die leiden tot 

aantasting van de vaste vliegroute van de gewone dwergvleermuis, 

grootoorvleermuis, laatvlieger en nestlocaties van de huiszwaluw en zwarte 

roodstaart zijn ontheffingsplichtig. U kunt ontheffing aanvragen bij het Ministerie van 

EZ met een activiteitenplan, waarin een mitigatie- en/of compensatiemaatregelen 

zijn aangegeven en/of een specifiek ecologisch werkprotocol is opgenomen. Na 

goedkeuring van de ontheffingsaanvraag en ontvangst van de ontheffing kan de 

ingreep verricht worden, waarbij dan aantoonbaar gewerkt dient te worden volgens 

het goedgekeurde activiteitenplan/werkprotocol. Voor de afhandeling van een 

ontheffingsaanvraag heeft het Ministerie van EZ een wettelijk termijn van doorgaans 

16 weken. Door het aanvragen van een ontheffing handelt u conform de Flora- en 

faunawet en bent u niet in overtreding. Vanaf 1 januari 2017 (bij het ingaan van de 

Nieuwe Natuurbeschermingswet) is in de meeste gevallen de provincie bevoegd 

gezag geworden voor ontheffingsaanvragen. 

2. Indien u een activiteitenplan met mitigatie- en/of compensatiemaatregelen en/of 

een specifiek ecologisch werkprotocol laat opstellen en ervoor kiest zonder 

Beschermde soort Effecten van 

planontwikkeling 

Verbods-

overtreding  

Ontheffing nodig? 

Gewone 

dwergvleermuis 

Verlies en vernietiging 

belangrijke vliegroute 

Artikel 11 Nee, mits noordelijke 

groenstrook behouden blijft
 

Grootoorvleermuis Verlies en vernietiging 

belangrijke vliegroute 

Artikel 11 Nee, mits noordelijke 

groenstrook behouden blijft 

Laatvlieger Verlies en vernietiging 

belangrijke vliegroute 

Artikel 11 Nee, mits noordelijke 

groenstrook behouden blijft 

Kerkuil Verlies essentieel leefgebied Artikel 11 Nee, mits noordelijke 

groenstrook behouden blijft 

Huiszwaluw Verlies nestplaats categorie 

5 soort* 

Artikel 11 Nee, mits alternatieve 

nestlocatie wordt aangeboden 

Zwarte roodstaart Verlies nestplaats categorie 

5 soort* 

Artikel 11 Nee, mits alternatieve 

nestlocatie wordt aangeboden 

Tabel 4. Samenvatting effecten planontwikkeling en overtreding Flora- en faunawet 
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ontheffing te werk te gaan, kunt u voorkomen dat de functionaliteit van het 

leefgebied van de streng beschermde soorten wordt aangetast en de gunstige staat 

van instandhouding gegarandeerd blijft. Bovendien voldoet u dan aan de zorgplicht 

(die voor alle soorten geldt). In dit geval handelt u in de geest van de Flora- en 

faunawet, maar bent u strikt genomen wel in overtreding van de wet, omdat u de 

werkzaamheden zonder ontheffing uitvoert. Hierop kan gehandhaafd worden. In 

praktijk betekend dit voor de bovengenoemde soorten dat de vaste vliegroute blijft 

behouden en alternatieve nestgelegenheid wordt aangeboden voor de genoemde 

vogelsoorten. Opgemerkt wordt dat mitigerende maatregelen als gevolg van 

activiteiten op aangrenzende locaties,  zoals het rooien van eikenbomen langs de 

N224 ten behoeve van aan- en afvoerroutes, in een ecologisch werkprotocol kunnen 

worden ingevoegd. 

 
Van de overige strikter beschermde soorten (tabel 2 en 3 soorten) en situaties zijn geen 

aanwijzingen van aanwezigheid binnen het plangebied vastgesteld en/of conflicten met de 

Flora- en faunawet.  

5.1 Advies 

Geadviseerd wordt alle in deze paragraaf beschreven mitigerende maatregelen uit te 

voeren. Als dit met zorg wordt gedaan is géén ontheffing nodig omdat de aanwezige 

strikter beschermde soorten voldoende ontzien worden. Echter kan zekerheidshalve 

gekozen worden om toch een ontheffing aan te vragen. Met een ontheffing kan 

aangetoond worden dat het bevoegd gezag erkend dat de werkzaamheden in combinatie 

met de genomen maatregelen geen verbodsbepalingen overtreed. Bij het verkrijgen van 

een ontheffing moet rekening worden gehouden met een lange doorlooptijd (doorgaans 16 

weken).  

 

Ontheffing 
Voor een eventuele ontheffingsaanvraag zal een uitgebreide toets uitgevoerd moeten 

worden. De uitgebreide toetsing moet aantonen dat er 1) geen alternatief voor de 

planontwikkeling is, 2) dat de activiteit past in één van de specifiek genoemde wettelijke 

belangen (onder meer ‘bescherming van de flora en fauna’, ‘volksgezondheid of openbare 

veiligheid’, ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’, ‘ruimtelijke inrichting en 

ontwikkeling’) en 3) dat sprake is van zorgvuldig handelen bij de uitvoering. 

 

1. Het is van belang dat er voor de planontwikkeling geen alternatieven bestaan. Dit 

betekent dat er geen alternatieve locatie beschikbaar is voor de planontwikkeling. 

Dat er daarbij geen betere inrichting van het gebied mogelijk is t.a.v. de aanwezige 

natuurwaarden op het plangebied. Als laatste dient er altijd buiten de kwetsbare 

periode van de aanwezige strikter beschermde soorten gewerkt te worden. Als dit 

niet mogelijk blijkt moet hier een goede onderbouwing voor zijn. 

2. Indien u bij streng beschermde soorten (soorten op bijlage 4 van de habitatrichtlijn 

en jaarrond beschermde vogelsoorten) ervoor zorgt dat er geen wezenlijke invloed 

is op de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie (dit kan door het 

nemen van voldoende maatregelen),  kunt u volstaan met het wettelijk belang 

‘ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’. Indien er wel sprake is van een wezenlijke 

invloed is op de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie, dan 
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dient u een wettelijk belang aan te tonen dat genoemd staat op de habitatrichtlijn 

(onder andere ‘bescherming van de flora en fauna’, ‘volksgezondheid of openbare 

veiligheid’, ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’), respectievelijk de 

vogelrichtlijn (onder andere ‘bescherming van de flora en fauna’, ‘volksgezondheid 

of openbare veiligheid’).  

3. Om zorgvuldig te handelen, dient u de negatieve effecten van de planontwikkeling 

op de streng beschermde soorten te minimaliseren door het nemen van voldoende 

mitigerende en/of compenserende maatregelen (hieronder meer hierover).  

 
Mitigerende maatregelen 

Door het nemen van mitigerende maatregelen kan het negatieve effect van de 

planontwikkeling op de gunstige staat van instandhouding van gewone dwergvleermuis, 

grootoorvleermuis, laatvlieger, huiszwaluw en zwarte roodstaart voorkomen worden en is 

derhalve geen ontheffing nodig in het kader van de Ff-wet.  

 

Vliegroute voor vleermuizen 

Geadviseerd wordt om mitigerende maatregelen te nemen voor gewone dwergvleermuis, 

grootoorvleermuis en laatvlieger. De noordelijke groenstrook wordt door deze soorten 

gebruikt als vaste vliegroute en moet behouden moeten worden. De groenstrook bestaat 

veelal uit geknotte zwarte elzen en enkele andere soorten zoals es, vlier en meidoorn. De 

groenstrook is een lijnvormig element welke vleermuizen gebruiken als vaste vliegroute. 

Door de grote afstand van lichtbronnen en aanwezigheid van greppels langs de groenstrook 

die vaak water bevat, is er bovendien een relatief groot aanbod aan voedsel in de vorm van 

insecten en wordt de groenstrook ook gebruikt om te jagen in de luwte. Door het behoud 

van de groenstrook met greppel en het minimaliseren van lichtverstoring (straatverlichting) 

kan de functie als vliegroute behouden blijven. Daarbij is het van belang dat de te realiseren 

woningen niet te dicht bij de groenstrook te bouwen. Geadviseerd wordt een natuurlijke 

buffer tussen de woningen en de groenstsrook te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld een 

langwerpig park zijn of breed wandelpad (minimaal 10 meter groen). Om zeker te stellen 

dat de vliegroute blijft functioneren zal na realisatie van de woonwijk door een deskundige 

op het gebied van vleermuizen gemonitord moeten worden om vast te stellen of de 

groenstrook de functie als vaste vliegroute voor vleermuizen behouden heeft. Er blijft 

tijdens en na de bouw voldoende foerageergebied ter beschikking op en nabij het 

plangebied. Tevens zorgt het behoud van de groenstrook met natuurlijke buffer dat 

verstoring op het gebied ten noorden van het plangebied geminimaliseerd wordt (o.a. 

leefgebied kerk- en steenuil en rustgebied ree). Bovengenoemde maatregelen worden 

kunnen in overleg met een deskundige op het gebied van vleermuizen worden uitgevoerd 

door inbreng bij het vast stellen van het ontwerp en middels een ecologisch werkprotocol 

die gebruikt wordt tijdens de uitvoerende werkzaamheden. Opgemerkt wordt dat er ook 

extra maatregelen mogelijk zijn voor de nog te realiseren woningen door bijvoorbeeld 

geschikte vleermuisverblijfplaatsen in te metselen in de woningen. Dit is uiteraard fijn voor 

vleermuizen, maar ook voor de nieuwe bewoners die hierdoor minder overlast hebben van 

muggen. 
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Kerkuil 

In het nader onderzoek steen- en kerkuil (LievenseCSO, 2015c), wordt de noordelijke 

groenstrook aangewezen als onderdeel van het essentieel leefgebied voor de kerkuil. De 

kerkuil heeft twee vaste verblijfplaatsen in het noordelijk gelegen gebied in de opstallen ter 

hoogte van Spoorlaan 9. De opstallen van het plangebied worden slechts sporadisch 

bezocht. We weilanden bestaan uit Engels raaigras en zijn daarmee niet geschikt als goed 

leefgebied. Enkel de noordelijke groenstrook is van belang als afscherming van toekomstige 

nadelige effecten (o.a. geluid en licht) en als jachtgebied (o.a. diverse muizensoorten zijn 

hier te vinden). Door het behoud van de noordelijke groenstrook met bij voorkeur een 

natuurlijke buffer zal de kerkuil geen directe nadelige effecten ondervinden van de 

planontwikkeling. 

 

Huiszwaluw 

Voor de huiszwaluw wordt geadviseerd mitigerende maatregelen te treffen in de vorm van 

een til voor huiszwaluwen. Huiszwaluwen komen vaak terug op de locatie waar zij de jaren 

daarvoor hebben gebroed. Bij de locatie waar de nesten zijn waargenomen was dit ook 

waarneembaar door zichtbare resten van oudere nesten. Door het realiseren van til nabij of 

in het plangebied kan de huiszwaluw alsnog een geschikte broedlocatie vinden als de soort 

in het voorjaar weer terug komt uit het verre Afrika. De til zal voor het voor half maart 

gerealiseerd moeten zijn, zodat de huiszwaluwen meteen na aankomst de til kunnen 

ontdekken als alternatieve broedplaats. De huiszwaluwen vliegen snel en relatief grote 

afstanden en kunnen derhalve gebruik maken van diverse waterplassen in de omgeving om 

te jagen en nestmateriaal (klei) te vinden. De sloop van de opstallen moeten buiten het 

broedseizoen plaats vinden (doorgaans 15 maart tot en met 15 augustus). Net als bij 

mitigerende maatregelen voor de vliegroute van vleermuizen moeten de maatregelen 

verankerd liggen in een op te stellen ecologisch werkprotocol en het ontwerp van de til en 

uitvoering van de maatregelen onder toezicht van een deskundige op het gebied van 

zwaluwen plaats vinden. Bovengenoemde maatregelen worden kunnen in overleg met een 

deskundige op het gebied van huiszwaluwen uitgevoerd door inbreng bij het vast stellen 

van het ontwerp en middels een ecologisch werkprotocol die gebruikt wordt tijdens de 

uitvoerende werkzaamheden. Van belang is dat de til voorafgaand aan de 

bouwwerkzaamheden en na het broedseizoen gerealiseerd wordt (periode augustus tot en 

met februari). Ook voor de zwaluwen geldt dat bij het ontwerp van de nieuwe woningen 

kunstmatige nestlocaties geïntegreerd kunnen worden in de nieuw te bouwen woningen. 

Figuur 4. Voorbeeld van een til voor huiszwaluwen bij manage 

Groenewoude in Woudenberg (foto: www.valliehorst.nl 
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Zwarte roodstaart 

De zwarte roodstaart komt oorspronkelijk als broedvogel voor in middel- en 

hooggebergtes, maar broedt in Nederland in het stedelijk gebied en bij moderne 

boerderijen. In met name industrieterreinen en grootschalige nieuwbouw vinden zij holten 

in muren en tal van andere plekken om te broeden. Daar het aanbieden van minimaal twee 

alternatieve broedlocaties in de vorm van nestkasten die geschikt zijn voor deze soort heeft 

de zwarte roodstaart keuze om zich te blijven vestigen in het gebied. Mogelijk kunnen de 

nestkasten niet in, maar nabij het plangebied gerealiseerd worden. Een zwarte roodstaart is 

immers wat gevoeliger voor verstoring door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden dan de 

huiszwaluw. Ook voor deze soort geldt dat uitvoering van mitigeren maatregelen moeten 

worden vast gelegd in het ecologisch werkprotocol en uitvoering geschied onder toezicht 

van een deskundige op het gebeid van vogels. 

 

Samenvatting 

 

Geadviseerd wordt diverse voorgestelde maatregelen ruim voor de sloopwerkzaamheden 

(3 tot 6 maanden voor de sloop) te realiseren (zie tabel 3). Hiermee dient bij de planning 

rekening te worden gehouden. 

 

 

Overige soorten:  

 

Verstorende werkzaamheden bij voorkeur uitvoeren buiten het broedseizoen (doorgaans 

tussen 15 maart en 15 augustus). Wordt er wel in het broedseizoen gewerkt dan dient 

voorafgaand aan de werkzaamheden een deskundige op het gebied van vogels te worden 

ingezet. De deskundige stelt vast of er broedsels aanwezig zijn en zo ja of deze worden 

verstoord door de (toekomstige) werkzaamheden. Het resultaat hiervan kan gevolgen  

hebben voor de planning. Rekening houden met de verlichting (tijdens bouwfase en bij 

realisatie) voor soorten die gevoelig zijn voor licht (bijvoorbeeld vleermuizen). Dit kan door 

Beschermde soort Te nemen maatregelen voor sloop van gebouwen en herinrichting van gebied  

Gewone 

dwergvleermuis 

Grootoorvleermuis 

Laatvlieger 

Kerkuil 

– behoudt noordelijke groenstrook met greppel 

– aanleggen natuurlijke buffer tussen woonwijk en groenstrook 

– minimaliseren lichtverstoring groenstrook 

– eventueel vleermuisverblijfplaatsen realiseren in nieuwbouw  

– maatregelen vast leggen in ecologisch werkprotocol en monitoring
1
 

 

Huiszwaluw 

Zwarte roodstaart 

– realiseren til voor huiszwaluwen (voor sloopwerkzaamheden of voor het 

voorjaar)  op of nabij het plangebied 

– plaatsen minimaal 2 geschikte nestkasten voor de zwarte roodstaart in de 

omgeving van het plangebied 

– niet slopen tijdens broedseizoen 

–  maatregelen vast leggen in ecologisch werkprotocol en monitoring
1
 

 
1
 Uit te voeren maatregelen geschieden onder begeleiding van een deskundige op het gebied van 

vleermuizen en/of vogels. 

Figuur 5. Voorbeeld van een til voor huiszwaluwen bij manage 

Groenewoude in Woudenberg (foto: www.valliehorst.nl 

Tabel 5. Te nemen maatregelen voor strikter beschermde soorten 
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het licht zo veel mogelijk te richten, zo min mogelijk bij ’s nachts te werken en strooilicht zo 

veel mogelijk te beperken.   

 

 

Figuur 6. Te behouden groenstrook in het noordelijke deel van het plangebied (vanuit westen bezien) 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Stroomschema 
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Bijlage 2 Wetgeving 

 

Flora- en faunawet 

Ecologische waarden spelen in toenemende mate een rol bij de ruimtelijke planvorming en 

ingrepen. Zo is per 1 april 2002 de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet sluit 

aan op Europese natuurregelgeving en is gericht op soortbescherming. De Flora- en 

faunawet voorziet in de bescherming van een aantal planten- en diersoorten en gaat uit 

van het “nee, tenzij”- beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in 

dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende 

planten en dieren en hun leefomgeving. Samengevat kan worden gesteld dat alle vogels, 

zoogdieren, amfibieën en reptielen beschermd zijn. Wel zijn uitzonderingen voor zeer 

algemene soorten als huismuis, bruine rat en zwarte rat. Bovendien zijn een beperkt aantal, 

meest zeldzame planten, vlinders, libellen, vissen en ongewervelden beschermd. In de 

praktijk betekent dat bepaalde handelingen ten aanzien van flora en fauna slechts onder 

strikte voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet kan de nodige consequenties 

hebben bij ruimtelijke ingrepen/ontwikkeling. 

 

Flora 

Met betrekking tot beschermde inheemse planten, in relatie tot hun groeiplaats, is het 

verboden deze planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Fauna 

Ten aanzien van dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen de bepalingen in de Flora- 

en faunawet worden samengevat als: 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; 

 het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te 

verontrusten; 

 het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; 

 het is verboden eieren van dieren behorende tot beschermde inheemse soort te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Het planvormingsproces en de Flora- en faunawet (zie ook bijlage 1) 

Genoemde bepalingen zijn niet nieuw, vergelijkbare bepalingen waren reeds opgenomen in 

de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet 1936. Wanneer de initiatiefnemer plannen 

ontwikkelt voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of voornemens daartoe, is het 

raadzaam vooraf te toetsen of de geplande werkzaamheden mogelijk nadelige gevolgen 

hebben voor de aanwezige flora en fauna in het plangebied en mogelijk directe omgeving.  

 

In beginsel is voor de toetsing de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens het plannen 

van de werkzaamheden dienen de volgende zaken duidelijk in beeld gebracht te worden:  

 welke beschermde planten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor?; 
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 leidt het realiseren van de planontwikkeling tot handelingen die in strijd zijn met de 

verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet met betrekking tot flora op hun 

groeiplaats of fauna in hun natuurlijke leefomgeving?; 

 kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke 

handelingen niet of in mindere mate gepleegd kunnen worden? en is een 

ontheffingsaanvraag, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te 

kunnen verrichten (ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet), vereist? 

 

De ontheffing 

Voor de planontwikkeling en realisatie kan het nodig zijn om ontheffing aan te vragen in 

verband met de (voorgenomen) overtreding van de in paragraaf 2.1 van de Flora- en 

faunawet genoemde verbodsbepalingen.  

Per 23 februari 2005 is de regelgeving rondom de ontheffingsaanvraag (artikel 75) 

gewijzigd. Hierbij worden drie beschermingsregimes onderscheiden, te weten: 

 

Categorie 1: Algemene soorten 

Voor de soorten geldt bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 

eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. In deze categorie vallen onder meer 

algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals mol, konijn, en amfibieën zoals bruine 

kikker en gewone pad. 

 

Categorie 2: Overige soorten 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze categorie een vrijstelling, mits gewerkt wordt 

volgens een door het Ministerie LE&I goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet 

door een sector/belangenorganisatie of initiatiefnemer zijn opgesteld en ter goedkeuring 

aan het bevoegd gezag (Ministerie LE&I) worden voorgelegd. Zonder een gedragscode dient 

in meeste situaties een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag wordt 

getoetst aan het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort’. In deze categorie vallen alle vogelsoorten en een kleine groep van minder 

algemene diersoorten zoals eekhoorn en steenmarter. 

 

Categorie 3 : Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn & Soorten bijlage 1 AMvB 

Voor deze soorten dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook met een 

goedgekeurde gedragscode kan geen vrijstelling worden verkregen. Een 

ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan onderstaande drie criteria: 

1. er is sprake van een bij de wet genoemd belang? (dit betreft een limitatieve lijst van 

andere gespecificeerde belangen); 

2. er is geen alternatief aanwezig voor de gewenste ingreep?; 

3. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

In deze categorie zijn zeldzame en kwetsbare soorten opgenomen. Dit betreft onder meer 

alle vleermuissoorten, zeldzame amfibieën en reptielen, een grote groep vlinders en 

libellen en enkele plantensoorten. 

 

Algemene zorgplicht, artikel 2 Flora- en faunawet: 

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle (en dus niet alleen beschermde) in het 

wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Die zorg houdt in 
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ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is: 

1. dergelijk handelen achterwege te laten, waar dit in redelijkheid kan worden gevergd; 

2. danwel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om die 

gevolgen te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken. 

 

Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat de initiatiefnemer invulling moet geven aan 

de zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en dieren. Dit geldt zowel tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het ontwerp. Geadviseerd wordt om 

in het ontwerp rekening te houden met de realisatie van nieuwe biotoop en/of biotopen 

bijvoorbeeld in de vorm van groenvoorzieningen en waterpartijen. De zorgplicht betekent 

dat gedurende de werkzaamheden rekening gehouden wordt met de beschermde soorten 

om schade aan deze soorten te voorkomen en de effecten erop zoveel mogelijk te 

beperken. De zorgplicht heeft tevens betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 van de 

Flora- en faunawet). Dit houdt onder meer in, dat voor een aantal algemeen in Nederland 

voorkomende beschermde soorten een vrijstelling op de ontheffingsaanvraag geldt, mits de 

zorgplicht in acht wordt genomen. Dit betekent dat, ook voor soorten die onder de 

vrijstelling vallen, het wel verplicht blijft om bijvoorbeeld het voortplantingsseizoen te 

ontzien, of vóórdat werkzaamheden starten dieren te verjagen of weg te vangen (en elders 

uit te zetten) en om te voorkomen dat natuurschade in het kader van artikel 9 tot en met 

11 zal ontstaan. Dus ook voor soorten die onder de vrijstelling vallen dienen mitigerende 

maatregelen te worden getroffen. 

 

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen 

of verstoren. Een ontheffing hierop is niet mogelijk. Ook handelingen die een vaste rust- of 

verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent 

dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor de meeste 

soorten loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. Voor de verstoring van 

vaste rust- en verblijfplaatsen, belangrijk leef- of foerageergebieden van vogels buiten het 

broedseizoen kan een ontheffing noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij dan over het 

algemeen: horsten, nesten of kolonieplaatsen die het hele jaar gebruikt worden. Hieronder 

vallen ook leef- en/of foerageergebieden van zeer plaat getrouwe vogelsoorten, zoals uilen. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden en de hieraan 

gekoppelde soorten op basis van de van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De 

uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn moet leiden tot een ecologisch netwerk in de 

Europese Unie, Natura 2000 genaamd. Zowel de Habitat- als Vogelrichtlijn schrijven het 

instellen van speciale beschermingszones (SBZ's) voor. De lidstaten die de Vogel- en 

Habitatrichtlijn uitvoeren moeten de speciale beschermingszones aanmelden, de richtlijnen 

in nationaal recht omzetten, de gebieden beschermen, de juiste beheersmaatregelen 

treffen en de ontwikkeling van de kwaliteit van de aangewezen speciale beschermingszones 

monitoren. Voor de Vogelrichtlijn houdt de aanmelding bij de EU tegelijk ook de aanwijzing 

van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de gebieden aan, die 

vervolgens door de EU worden aangewezen. De voorstellen voor aanwijzing van SBZ's door 
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de lidstaten worden wetenschappelijk getoetst door expert-groepen onder voorzitterschap 

van de EU voor de diverse biogeografische zones van de Europese Unie. Nederland valt 

onder de Atlantische regio. De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van 

aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het 

beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot 

openbaar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt 

gecompenseerd. 

 

De Natuurbeschermingswet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied voor 

handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de 

beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is geregeld op basis van de 

zogenaamde externe werking. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet geldt een 

vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde 

natuurwaarden kunnen verstoren. Deze vergunning wordt gebaseerd op een toetsing 

voordat een planontwikkeling wordt uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied. In 

geval mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 2000-gebied van de 

voorgenomen activiteit(en) dient, na overleg met bevoegd gezag, als eerste een voortoets 

te worden uitgevoerd. 

 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

De EHS is een Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in 2018 gereed 

moet zijn. In de EHS liggen: 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken, reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden;  

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee 

en de Waddenzee; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. 

 

De Nederlandse EHS moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese 

landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het 

ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de 

wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Indien 

een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de 

ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en 

resterende schade wordt gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met 

bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-

regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is. 

 

Herbegrenzing EHS 

De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden. 

De eerste situatie betreft de herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. Indien bij 

een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het ’nee, tenzij’-regime kan 

mogelijk deze vorm van herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan 

ecologische redenen is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke 

kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS wensen aan te passen om 

een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte 

voorwaarden, zo moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het 
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betreffende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet 

aanvaardbaar in die vorm. De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om 

ecologische redenen (om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen). 

Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en dient te 

gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS. 

 

EHS-saldobenadering 

In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het 

’nee, tenzij’-afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van 

compensatie, zoals bij ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime. 

 

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de 

saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS 

gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime. 

 

Beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS 

Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de 

begrippen: ‘geen netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en 

’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit 

belangrijk: 

 zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant; 

 natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid 

(de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen); 

 behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een 

reeks van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen 

in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer). 

 significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden; 

 lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, 

regionaal (kerngebied van de EHS) en landelijk (hele EHS). De vervangbaarheid van 

natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale 

beleidsambities. 

 

Boswet 

Het doel van de Boswet is het in standhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil 

zeggen: de letterlijke oppervlakte aan bos. De Boswet is van toepassing op alle bossen en 

houtopstanden buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ groter dan 1.000 m2 en rijbeplantingen 

van meer dan 20 bomen. De Boswet verplicht om de grond waarop het bos heeft gestaan 

binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien mogelijk is herplanting door 

natuurlijke verjonging ook toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet mogelijk of te 

verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 30 meter breed, moet geplant 

worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing ‘bebouwde kom 

Boswet’ wordt door de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de 

bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of 

andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden gekapt, dan kan een 

gemeentelijke (omgevings)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende 

gemeente moeten worden nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m2 vallen onder 

de Boswet, met uitzondering van eenrijige geschoren meidoornheggen die als zodanig zijn 
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aangelegd en worden beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuurterreinen en 

braakliggende terreinen valt onder de Boswet, zodra sprake is van een bedekkings-

percentage van 60% en een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet is niet van toepassing 

op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs boomgaarden, eenrijige beplanting 

van populier of wilg op of langs landbouwgronden, italiaanse populier, linde, 

paardenkastanje en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren en kweekgoed. 

 

Voor het kappen van bos of bomen die onder de Boswet vallen geldt een meldingsplicht. 

Deze melding moet doorgaans bij de gemeente minimaal één maand en maximaal één jaar 

voor uitvoering van de kapwerkzaamheden worden gedaan. 

 

Rode Lijst 

Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn 

voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel 

wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst 

als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. In 2004 zijn alle bestaande Rode lijsten herzien en zijn 

tezamen met enkele nieuwe Rode lijsten verschenen in een bijlage bij de Staatscourant 

(LNV, 2004). Alle soorten van de soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen 

ongeveer 2% van het totaal aantal dieren en 31% van het totaal aantal planten in 

Nederland. Bij paddenstoelen gaat het daarbij alleen om de macrofungi (hogere fungi, de 

paddenstoelen en zwammen, die tenminste in staat zijn om zich geslachtelijk voort te 

planten en waarvan de vruchtlichamen groter dan 1 millimeter zijn).  

Van dagvlinders, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en paddenstoelen zijn de 

afgelopen jaren basisrapporten met herziene rode lijsten verschenen. Deze hebben echter 

nog geen officiële status gekregen. Het opstellen van Rode Lijsten komt voort uit het 

verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere 

aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 

en 3). 

 

In artikel 7 van de Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- 

en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 

'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten één van de 

instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op basis 

daarvan nog geen wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich 

inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert. 

Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij hun 

beleid en beheer rekening houden met de soorten op de Rode Lijsten. 

 

Nesten 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele 

jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het 

nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk 

broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. U heeft voor deze soorten geen 

ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u 
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maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens 

het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, 

maar daar zijn uitzonderingen op. 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

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

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

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

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

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 

in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten’. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 

aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

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

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

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

te vestigen. 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als 

aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond 

beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook 

al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond 

beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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1  INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de verdere ontwikkeling van het woongebied Hoevelaar te Woudenberg met fase 2 
(zie figuur 1 voor de globale ligging). De aanwezigheid van beschermde soorten vormt een te onderzoeken 
aspect, omdat met de plannen effecten kunnen gaan ontstaan op planten- en diersoorten die beschermd zijn 
via de Wet natuurbescherming. Op basis van gegevens is gebleken dat vleermuizen en broedvogels met 
vaste rust- en verblijfplaatsen niet kunnen worden uitgesloten. Op grond hiervan is aan Adviesbureau 
Mertens te Wageningen gevraagd om een veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van 
vleermuizen, broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (huismus, gierzwaluw, steen- en kerkuil) en 
overige zoogdieren (marters) en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te geven hoe hiermee dient te 
worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.   
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied Westelijk deel Hoevelaar fase I te Woudenberg (rood).    

 
 

1.2 Het plangebied  

 
Het plangebied Westelijk deel Hoevelaar fase I te Woudenberg bestaat uit een agrarisch weidegebied, een 
locatie met (woon) bebouwing en een braakliggend deel. 

 

N ▲ 

Woudenberg 
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1.3 De plannen  

  
De plannen bestaan uit de sloop van de bestaande opstallen en het rooien van bomen, het bouwrijp 
maken van het gebied en de ontwikkeling van een woongebied; aansluitend op fase 1 van Hoevelaar te 
Woudenberg. 
 
 

1.4 Vraagstellingen van het onderzoek 

 
Voor het in beeld brengen van de beschermde en bedreigde soorten zijn de volgende groepen onderzocht: 
 vleermuizen  
 broedvogels 
 Overige zoogdieren 
Dit betreffen de soort(groep)en die in potentie kunnen voorkomen. Gelet op de opdracht genoemd in de 
inleiding van dit hoofdstuk worden de volgende vraagstellingen onderzocht: 
1. Welke beschermde en bedreigde soorten komen voor op of in nabijheid het onderzoeksgebied 

Westelijk deel Hoevelaar fase I te Woudenberg? 
2. Wat is de verspreiding en het terreingebruik van de beschermde en bedreigde soorten op of nabij het 

onderzoeksgebied Westelijk deel Hoevelaar fase I te Woudenberg? 
 

1.5 Opbouw van dit rapport 

 
Na een korte uitleg over de soortbescherming (hoofdstuk 2) en de ecologie van de te inventariseren 
soort(groep)en wordt in hoofdstuk 4 de werkwijze van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt 
de aanwezigheid en de verspreiding weergegeven. In hoofdstuk 6 worden conclusies gegeven en worden 
aanbevelingen gedaan. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde begrippen. 
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2 BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  

 
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
provincie Utrecht wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft onder andere aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, 
huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het vermijden 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3 ECOLOGIE 
 

 

3.1 Vleermuizen 

 
Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die zich voeden met insecten. Per nacht wordt een grote 
hoeveelheid voedsel gegeten. Vleermuizen zijn aangewezen op een grote diversiteit aan ecotypen, die 
een groot en constant voedselaanbod opleveren. Daarnaast zijn vleermuizen afhankelijk van 
landschapselementen. Aan de hand van landschapselementen (bomenlanen, huizenrijen, houtwallen e.d.) 
kunnen vleermuizen zich oriënteren door middel van het uitzenden van geluiden. Open landbouwgebieden 
zijn daarom bijvoorbeeld onaantrekkelijk voor vleermuizen. 
 
Vleermuizen verblijven overdag, gedurende het zomerseizoen, in kleine ruimten als spouwmuren of gaten 
in bomen. Afhankelijk van de soort, bewonen vleermuizen bomen of gebouwen. Alleen de 
grootoorvleermuis maakt gebruik van zowel bomen als gebouwen. Vooral vrouwtjes zitten veel bij elkaar, 
in een kolonie. Hier worden de jongen in groot gebracht.  
 
Als de schemering valt vliegen de vleermuizen uit en gaan via vaste routen, de vliegrouten, naar de 
foerageerplaatsen. Soms liggen foerageerplaatsen en kolonies wel meer dan 10 km uit elkaar. Op de 
foerageerplaatsen wordt gedurende de gehele nacht gefoerageerd. Bij het aanbreken van de dag vliegen 
de vleermuizen via de vliegrouten weer terug naar de kolonie.  
 
Tegen de herfst breekt het paarseizoen aan. De jongen worden in het daarop volgende voorjaar geboren. 
De vleermuizen leven in de herfst nagenoeg niet meer in kolonies, maar solitair. Voor de paring worden 
paarplaatsen gebruikt die vaak afwijken van de kolonieplaatsen. Vaak worden in de herfst ook andere 
soorten en aantallen vleermuizen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de ruige dwergvleermuis. 
Daarnaast worden in de herfst vaak andere foerageerplaatsen gebruikt, de vleermuizen zijn immers niet 
meer gebonden aan de kolonieplaats.  
 
Kort na het paarseizoen tot enkele maanden later, als de winter aanbreekt, trekken de vleermuizen naar 
ruimten met een stabiel microklimaat als (ijs)kelders, grotten, bunkers of dikke bomen om daar door middel 
van de winterslaap de winter door te brengen. Vleermuizen gebruiken in de winter dus eveneens 
verblijfplaatsen, wanneer zij hun winterslaap houden. Slechts zeer sporadisch komen de 
winterverblijfplaatsen overeen met de zomerverblijfplaatsen. 
 
Doordat vleermuizen voor hun oriëntatie gebruik maken van echolocatie zijn vleermuizen gevoelig voor 
ingrepen in het landschap. Oriëntatie vindt plaats aan de hand van opgaande elementen als bijvoorbeeld 
bomenlanen en houtwallen. Verlies daarvan resulteert in verminderde oriëntatiemogelijkheden. Oriëntatie is 
noodzakelijk om van kolonieplaats naar foerageergebied te vliegen en om voedsel te vinden. Bij de afweging 
van de effecten van ruimtelijke ingrepen in natuur en landschap spelen derhalve opgaande elementen een 
belangrijke rol. Vleermuizen worden meer en meer betrokken bij de besluitvorming rond ingrepen in het 
landelijk en stedelijk gebied. Dit is ook verplicht: alle soorten zijn nationaal en internationaal wettelijk 
beschermd via de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn.  

 

3.3 Broedvogels 

 
Vogels komen doorgaans overal in Nederland voor waar enige beschutting is en waar mogelijkheden zijn 
om te nestelen. Er zijn vogels die ieder jaar een nest bouwen om daarin te broeden. Er zijn daarnaast 
vogels die jaarrond een zelfde nest gebruiken om in te slapen en te broeden (bijvoorbeeld huismussen, 
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steen- en kerkuilen) en er zijn vogels die jaarlijks terugkeren naar hun nestplaats om het nest opnieuw te 
gebruiken om daarin te broeden (zoals de gierzwaluw).  

 

3.3 Marters 

 
Op basis van landschapsgegevens in het gebied van westelijk deel Hoevelaar fase I te Woudenberg is 
er een kans op het voorkomen van de steenmarter. Steenmarters zijn ongeveer zo groot als een kat en 
hebben een grote witte vlek op hun keel en voorpoten. In Nederland is deze soort aan een opmars 
bezig, waardoor ze steeds vaker in de buurt van mensen huizen. De steenmarter heeft een gevarieerd 
dieet. Vooral muizen en ratten staan op het menu. Ook insecten (kevers en rupsen), regenwormen, 
mollen, jonge konijntjes, vogels (en hun eieren) maar ook fruit en bessen (pruimen, kersen, braam, 
vogelkers ed) worden gegeten. Plantaardig voedsel kan tussen juli en december tot driekwart van het 
voedsel uitmaken. Steenmarters eten ook etensresten van mensen (kaas, brood, vleesresten). Bij 
boerderijen en in dorpen roven ze wel eens eieren, kippen en duiven, en doden soms meer dieren dan 
ze direct kunnen opeten.  
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4 METHODE 
 

 

4.1 Omvang onderzoek 

 
De inventarisatie heeft plaatsgevonden in 2017. Ten behoeve van de inventarisatie hebben 10 
veldbezoeken plaatsgevonden op 3, 16 maart, 5, 25 april, 13 mei, 14 juni, 10 juli, 24 augustus en 21 
september 2017 met een totale onderzoeksomvang van ongeveer 18 uur. In onderstaande paragrafen 
wordt per soortgroep de inventarisatiemethode weergegeven. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van 
de methode per soortgroep, de inventarisatieduur en de bezoekdata. In bijlage 2 worden de 
omstandigheden weergegeven.  
 
 
Tabel 1. Overzicht inventarisatieronden naar de aanwezigheid van vleermuizen en vogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen ter plaatse van en direct rond Westelijk deel Hoevelaar fase I te 
Woudenberg. 

Datum Vleermuizen Vogels 

Voorjaar  Nestlocaties (steenuil, kerkuil) 

- 3 maart 2017  Nestlocaties (steenuil, kerkuil) 

- 16 maart 2017  Nestlocaties (steenuil, kerkuil) 

- 5 april 2017 - Nestlocaties (huismus) 

- 25 april 2017  - Nestlocaties (huismus) 

- 13 mei 2017  - Nestlocaties (huismus, gierzwaluw) 

- 14 juni 2017  Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties (gierzwaluw, kerkuil) 

- 10 juli 2017  Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties (gierzwaluw, kerkuil) 

Voorherfst   

- 24 augustus 2017  Balts-, paar- en foerageerplaatsen - 

- 21 september 2017  Balts-, paar- en foerageerplaatsen - 

 

 

4.2 Vleermuizen 

 
Vleermuizen zijn geïnventariseerd door middel van batdetector-onderzoek (Petterson D-240). Met de 
batdetector worden de, voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar de 
voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Soorten kunnen door de geluiden (frequentie, ritme en klank) en 
zichtbeelden worden onderscheiden. Door interpretatie hiervan kan tevens het gedrag afgeleid worden en 
kunnen onder andere foerageerplaatsen, vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord.  
De onderzoeksronden op 14 juni en 10 juli 2017 waren gericht op de inventarisatie van kolonies, 
vliegroutes en foerageerplaatsen. Op 24 augustus en 21 september 2017 werd geïnventariseerd naar de 
aanwezigheid van balts-, paar- en foerageerplaatsen. De methode voor het inventariseren van 
vleermuizen voldoet aan bij het Inventarisatie Protocol van het Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene 
Bureaus, 2017) en de kennisdocumenten van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis (Min. EZ, 
2017a,b). 
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4.3 Broedvogels 

 
Broedvogels zijn gedurende alle inventarisatiemomenten in het voorjaar geïnventariseerd (3, 16 maart, 5, 
25 april, 13 mei, 14 juni, 10 juli 2017). Alle bezoeken werden uitgevoerd in de avond- of 
ochtendschemering. Het is van belang om rond de schemering waarnemingen te doen, omdat vogels dan 
het meest actief zijn. Het gebied geïnventariseerd op nesten, sporen en territoriaal gedrag van vogels met 
vaste nestplaatsen (huismus, gierzwaluw). Het huismus- en gierzwaluwonderzoek is uitgevoerd conform 
de kennisdocumenten van huismus en gierzwaluw (Min. EZ, 2017c,d). Voor steen- en kerkuil is geluisterd 
naar geluiden van deze uilen. Om dit te stimuleren zijn geluiden afgespeeld van uilen van een 
geluidsdrager. Het uilenonderzoek is uitgevoerd conform de kennisdocumenten van steen- en kerkuil (Min. 
EZ, 2017e,f). 

 

4.4 Steenmarters 

 
Steenmarters zijn geïnventariseerd door middel van een drietal methoden die gedurende de verschillende 
veldbezoeken zijn toegepast: 

 Voor het vaststellen van marters zullen wij alle bomen, schuren en gebouwen onderzoeken op 
het voorkomen van sporen zoals nesten, vraatsporen en vettige afdrukken. 

 Er is geluisterd naar geluiden van marters. Met name als marters jongen hebben zijn ze 
luidruchtig.  

 Er is gericht geïnventariseerd op foeragerende en rondlopende dieren. Hiertoe is ’s avonds het 
plangebied afgezocht gedurende het vleermuisonderzoek.  
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5 RESULTATEN 
 
 

5.1 Vleermuizen 

 
 
Voorjaar/ voorzomer 

In de voorzomer werd één soort vleermuis waargenomen (gewone dwergvleermuis). Deze soorten is 
foeragerend aangetroffen. Gewone dwergvleermuis komt foeragerend in lage dichtheid voor. Er zijn geen 
kolonies of vliegroutes aangetroffen. In figuur 2 staan de waarnemingen weergegeven.   
 
 

 
Figuur 2. Foerageerplaatsen van vleermuizen in de voorzomer in het gebied van het Westelijk deel 
Hoevelaar fase I te Woudenberg.  
 

Legenda 
Foerageerplaats 

= Gewone dwergvleermuis 
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Voorherfst  

Er zijn in de voorherfst werden gewone dwergvleermuizen en enkele laatvliegers foeragerend 
aangetroffen. Er zijn geen balts- of paarplaatsen vastgesteld ter plaatse van of direct rond het plangebied. 
In figuur 3 worden de waarnemingen weergegeven.  
 
 
 

 
Figuur 3. Foerageerplaatsen van vleermuizen in de voorherfst in het gebied van het Westelijk deel 
Hoevelaar fase I te Woudenberg.  
 

 
Gelet op de aantallen en dichtheid van de foeragerende vleermuizen dient het plangebied van het 
Westelijk deel Hoevelaar fase I te Woudenberg niet gezien te worden als belangrijk (primair) 
foerageergebied.  
 
 

5.2 Broedvogels 

 
In het plangebied van Westelijk deel Hoevelaar fase I te Woudenberg zijn geen vogels vastgesteld met 
vaste rust- en verblijfplaatsen. Ten noorden van het plangebied is wel een territorium gelegen van 

Legenda 
Foerageerplaats 

= Gewone dwergvleermuis 

= Laatvlieger 
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steenuilen. Deze steenuilen zijn in de nabijheid van het plangebied vastgesteld. De verblijfplaats van deze 
steenuil is gelegen op circa 450 afstand van de rand van het plangebied. 
 
 

5.3 Steenmarter 

 
De steenmarter is niet vastgesteld. Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen 
van de steenmarter of andere marters zoals de bunzing.  
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6 CONCLUSIES 
 

 
Er is het voornemen voor de verdere ontwikkeling van het woongebied Hoevelaar te Woudenberg met fase 
2. Op grond hiervan is een gericht veldonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde 
vleermuizen, vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (huismus, gierzwaluw, kerk- en steenuil) en de 
steenmarter.  
 
Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat in het gebied gewone dwergvleermuizen en 
laatvliegers vliegen en foerageren. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er 
blijven vliegen en foerageren. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen en vogels zijn niet 
aangetroffen. Steenmarter komt niet voor. 
 
Ten noorden van het plangebied is een territorium van de steenuil gelegen. Indien licht- en 
geluidsverstoring vanuit het plangebied beperkt blijven, dan worden effecten op de steenuil uitgesloten; de 
plannen van westelijk deel Hoevelaar fase I te Woudenberg zijn dan niet in strijd met het gestelde binnen 
de Wet natuurbescherming.  
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BIJLAGE 1. BEGRIPPEN 
 
 

Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 
verdedigd tegen andere mannetjes.  

 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  
temperatuurwisselingen zijn nihil. 

 



 
 

 

Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
 



 
 

 

BIJLAGE 2. ONDERZOEKS OMSTANDIGHEDEN 
 

 
 

   Datum (2017) Tijd (uur) Duur (uur) Temperatuur (OC) Neerslag (mm) Wind bft) 

- 3 maart 2017 20.00-21.00 1 8 Geen* 2 

- 16 maart 2017 20.00-21.00 1 12  Geen 2 

- 5 april 2017 19.00-21.00 2 9 Geen 2 

- 25 april 2017  06.00-08.00 2 8 Geen* 2 

- 13 mei 2017  17.00-19.00 2 14 Geen* 2 

- 14 juni 2017  20.00-23.00 3 23 Geen 2 

- 10 juli 2017  03.30-06.30 3 24 Geen 2 

- 24 augustus 2017  24.00-02.00 2 21 Geen 2 

- 21 september 2017  20.00-22.00 2 17 Geen 2 

   *  Overdag korte tijd (mot)regen 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Woudenberg is voornemens het gebied Hoevelaar te ontwikkelen en hier 

woningen te realiseren. De gemeente heeft hiervoor een Masterplan opgesteld 

(Masterplan Hoevelaar Woudenberg, Atelier Dutch, december 2014).  Ter voorbereiding op 

deze ontwikkeling vraagt de gemeente om inzicht in de verschillende milieu- en 

omgevingsaspecten die van belang zijn voor het op te stellen bestemmingsplan. In verband 

met ontwikkelingen in de nabijheid van het plangebied is het plangebied gewijzigd ten 

opzichte van het plangebied in het Masterplan. 
 

Het doel van de quickscan is het bieden van inzicht in de effecten van nabij gelegen 

bedrijven ten behoeve van het opstellen van een bestemmingsplan.  

1.2 Plangebied 

Het plangebied Hoevelaar ligt ten oosten van Woudenberg en wordt omsloten door de 

provinciale weg N224, de Zegheweg en de voormalige spoordijk.  

Figuur 1-1 Plangebied Hoevelaar fase 1 (gele contour) 
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Fase 1 heeft een oppervlakte van circa 10 ha. Fase 1 betreft de bouw van circa 280 

woningen. Aan het plangebied zijn twee bedrijfsbestemmingen toegevoegd (paarse 

contouren in figuur 1-1). Het bedrijf G. Hek Installatiebedrijf BV aan de Zegheweg 6 wordt 

met 920 m2 uitgebreid. Het bedrijf J.C. van den Berg & Zn bv aan de Stationsweg Oost 209-

211 (paars met rode arcering) is voorzien van een wijzigingsbevoegdheid. Na 

bedrijfsbeëindiging mogen hier ook woningen gerealiseerd worden. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht en is onze werkwijze vermeld evenals 

de uitgangspunten die we daarbij hanteren. 

Hoofdstuk 3 bevat de resultaten en in hoofdstuk 4 staan de conclusies en worden de 

consequenties en aandachtspunten voor de herontwikkeling benoemd. 
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2 Werkwijze 

2.1 Wettelijk kader 

2.1.1 Beleid en normstelling 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen in de directe omgeving lopen 

als gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid 

worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of 

bewerkt en transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De aan deze 

activiteiten verboden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. Bij ruimtelijke plannen dient 

ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden gekeken, 

namelijk: 

• bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe 

veiligheid; 

• transport van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door leidingen. 

2.1.2 Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Voor zowel bedrijvigheid als transport van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van 

belang: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Voor bedrijvigheid staat dit in het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen staat 

dit in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Voor buisleidingen staat dit in 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In deze besluiten zijn de centrale 

begrippen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 

Het Plaatsgebonden Risico (PR) van een activiteit met gevaarlijke stoffen is de kans per jaar 

om te overlijden op een bepaalde plaats ten gevolge van ongevallen met gevaarlijke stoffen 

bij die activiteit wanneer iemand 24 uur per dag gedurende het gehele jaar onbeschermd 

op die plaats zou verblijven. 

 

Het Groepsrisico (GR) van een activiteit met gevaarlijke stoffen is de cumulatieve kans per 

jaar dat een groep mensen met een minimale grootte overlijdt ten gevolge van de 

mogelijke ongevallen met gevaarlijke stoffen bij die activiteit. 

De normen voor het GR hebben een oriënterende waarde. De oriëntatiewaarde is een 

ijkpunt in een systeem waarin gezocht moet worden naar maatschappelijk aanvaardbare 

grenzen. Indien de oriënterende waarde voor het GR wordt overschreden, kan dit in het 

algemeen ook ruimtelijke beperkingen opleveren voor (delen van) het betreffende gebied. 

2.1.3 Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is bedoeld om mensen in de buurt van een 

bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een 

ruimtelijk besluit rond zo'n bedrijf moet rekening worden gehouden met 

veiligheidsafstanden ter bescherming individuen (plaatsgebonden risico) en groepen 

personen (groepsrisico). 
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2.1.4 Besluit externe veiligheid transportroutes 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes  (Bevt), stelt regels aan transportroutes en de 

omgeving daarvan. Zo moet een basisveiligheidsniveau rond transportassen 

(plaatsgebonden risico) en een transparante afweging van het groepsrisico worden 

gewaarborgd. Daarmee wordt voor ruimtelijke besluiten nadrukkelijk vastgelegd om 

rekening te houden met de risico's van transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en 

spoor. 

2.1.5 Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Het externe veiligheidsbeleid voor buisleidingen is geregeld in het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb). Het Bevb beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de 

leidingexploitant en van de gemeenten. 

Het Bevb geeft de risiconormen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels voor het 

groepsrisico (GR). 

2.2 Werkwijze 

Ten behoeve van het plan Hoevelaar fase 1 is een beoordeling gedaan van de externe 

veiligheid. Binnen het plangebied moet rekening worden gehouden met een aantal 

risicovolle bronnen: 

• Van Appeldoorn B.V. Parallelweg 6 

Van Appeldoorn B.V. betreft een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, 

getransporteerd en afgevuld. 

• Autobedrijf Van Aalten , Parallelweg 24 

Autobedrijf Van Aalten betreft een tankstation waar onder andere LPG wordt 

verhandeld. 

• V.O.F. F. Hazeleger Laagerfseweg 12a 

Pluimveehouderij Hazeleger betreft een bedrijf waar propaan is opgeslagen in een 

opslagtank met een inhoud van 24m3. 

• Provinciale weg N224 

De N224 is een weg waarover transport van gevaarlijke stoffen met stofcategorie code 

LF1, LF2 (brandbare en zeer brandbare vloeistoffen) en GF3 (licht ontvlambare gassen) 

plaats vindt. 

• Hoge druk aardgastransportleidingen 

Dit zijn buisleidingen waardoor aardgas wordt getransporteerd, met een maximale 

werkdruk van 40 bar, in beheer bij Gasunie Transport Services BV. 

 

Bij de beoordeling is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie. 

De meeste relevante risicobronnen zijn reeds eerder onderzocht en kunnen conclusies 

worden afgeleid voor het plangebied. 

Voor de conclusies ten aanzien van het bedrijf van Appeldoorn en de aanwezige hoge druk 

aardgastransportleidingen is aanvullend onderzoek verricht. 
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Voor Van Appeldoorn is een QRA opgesteld aangezien het bedrijf valt onder de 

werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Deze QRA is 

uitgevoerd door Tebodin1.  

Het plangebied ligt op een afstand van enkele honderden meters van het bedrijf Van 

Appeldoorn. Gezien de voorgenomen plannen (realisatie woonwijk) dient het groepsrisico 

van Van Appeldoorn gereviseerd te worden. De voorgenomen locatie ligt immers binnen 

het invloedsgebied van Van Appeldoorn, echter ruim buiten de plaatsgebonden 

risicocontour van 10-6 per jaar. 

In Figuur 2-1 is de ligging van het bedrijf ten opzichte van het plangebied weergegeven. 

 

Ten behoeve van de hoge druk aardgastransportleidingen is een berekening met het 

programma Carola uitgevoerd om het plaatsgebonden risico en het groepsrisico bij 

planrealisatie te bepalen. In Figuur 2-2 zijn de buisleidingen weergegeven die in het 

onderzoek zijn betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  QRA Van Appeldoorn, rev A, doc.nr. 3413002, 25 juli 2015   

Figuur 2-1 Ligging bedrijf t.o.v. plangebied 
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Figuur 2-2 Onderzochte buisleidingen 
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3 Resultaten 

3.1 Van Appeldoorn B.V. 

Door Tebodin is een nieuwe berekening van het groepsrisico gemaakt, de rapportage 

hiervan is opgenomen in bijlage 1. 

 

Conform de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico is een populatiedichtheid van 

2,4 personen per woning gehanteerd voor het te ontwikkelen gebied, waarbij gedurende 

de nachtperiode 100% van de personen aanwezig is en gedurende de dagperiode 50% van 

de personen aanwezig is. De populatie is aan het Safeti-NL model toegevoegd2, behorende 

bij de meeste recente QRA van Van Appeldoorn. 

 

De nieuwe populatiegegevens vallen binnen het invloedsgebied van Van Appeldoorn, maar 

ruim buiten de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar. Echter resulteert dit 

nauwelijks in een gewijzigd groepsrisico voor Van Appeldoorn. Er is geen noemenswaardige 

stijging van het groepsrisico waarneembaar. Dit komt doordat de nieuwe 

populatiegegevens ter hoogte van de plaatsgebonden risicocontour van 10-9 per jaar ligt. De 

invloed op het groepsrisico is hiermee zeer beperkt. Er worden bovendien geen nadelige 

gevolgen voor Van Appeldoorn verwacht bij mogelijk toekomstige uitbreidingen van 

activiteiten van Van Appeldoorn binnen hun terrein. 

 

Bovenstaande conclusie is getrokken op basis van de invulling van het plangebied met 220 

woningen. Inmiddels is het plangebied iets uitgebreid in zuid-westelijke richting, dus op 

grotere afstand van Van Appeldoorn, en omvat het plan 280 woningen. Ook de uitbreiding 

ligt dus ter hoogte van de plaatsgebonden risicocontour van 10-9 per jaar, waarmee de 

conclusie met betrekking tot het groepsrisico kan worden doorgetrokken. 

3.2 Autobedrijf Van Aalten 

Voor het tankstation is op 2 juni 1999 een revisievergunning (nummer 2598) verleend. Per 

besluit van 20 november 2006 (nummer WM06.2036) is de doorzet aan LPG beperkt tot 

maximaal 1.000 m3 per jaar. 

 

Conform tabel 1 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) moet 

worden voldaan aan de afstanden als genoemd in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3-1 Afstanden in meters tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten, waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10–6 per jaar, onderscheidenlijk de richtwaarde 

10–6 per jaar 

Doorzet (m3) per jaar Afstand (m) vanaf vulpunt Afstand (m) vanaf ondergronds 

of ingeterpt reservoir 

Afstand (m) vanaf 

afleverzuil 

≥ 1000 110 25 15 

< 1000 45 25 15 

 

                                                           
2  Conservatief is de nieuwe populatie over de oude populatiegegevens heen geplakt in het model.   
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Voor het plangebied is de PR 10-6-contour vanaf het vulpunt maatgevend, deze bedraagt 45 

meter. Het plangebied is op ruim 400 meter gelegen, waarmee ruimschoots aan de afstand 

wordt voldaan. 

 

Voor het groepsrisico moet rekening worden gehouden met een invloedsgebied van 150 

meter rondom het vulpunt, het reservoir en de afleverzuil.  Ook hieraan wordt, met een 

afstand van ruim 400 meter, voldaan. 

3.3 V.O.F. F. Hazeleger 

Met betrekking tot opslagen van propaan met een inhoud van meer dan 13 m3, is het Bevi 

met de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) van toepassing. 

  

In bijlage 1, tabel 10 van de Revi zijn voor een bovengronds reservoir met propaan 

afstanden opgenomen met betrekking tot het plaatsgebonden risico. De doorzet bedraagt 

ca. 25 m3 propaan per jaar. De minimale afstand met betrekking tot een reservoir met 

inhoud van 24 m3 bedraagt op grond van de tabel 25 meter. De afstand van de opslagtank 

tot aan de plangrens bedraagt minimaal 200 meter. Met betrekking tot het plaatsgebonden 

risico wordt dus voldaan aan de minimale afstand van 25 meter.  

 

In bijlage 2, tabel 1 van de Revi wordt 150 meter als afstand tot de grens van het 

invloedsgebied gegeven. De afstand tot de plangrens bedraagt minimaal 200 meter, 

waarmee het plan dus buiten het invloedsgebied van de opslagtank ligt. De ontwikkeling 

leidt daarmee niet tot een toename van het groepsrisico. 

3.4 Provinciale weg N224 

De Provinciale weg N224 is op de Risicokaart van Nederland opgenomen als transportroute 

voor gevaarlijke stoffen. Hierbij is vermeld dat de afstand waarbij wordt voldaan aan de 

grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar, 0 meter bedraagt. Het PR 

vormt daarmee geen belemmering voor het plangebied. 

 

Aan de hand van de vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is een 

toetsing uitgevoerd voor het groepsrisco. Uitgangspunten daarbij zijn: 

• Aantal wagens met stofcategorie code GF3: 1052; 

• N224 is ter plaatse een weg binnen de bebouwde kom (max. 50 km/uur); 

• Aanwezigheidsdichtheid van 60 personen per hectare bij een eenzijdige bebouwing. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens volgt uit de vuistregels dat 10% van de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. 

3.5 Hoge druk aardgastransportleidingen 

Door LievenseCSO Infra B.V. is op basis van een Carola berekening een QRA (kwantitatieve 

risico analyse) opgesteld voor de buisleidingen in en rond het plangebied. De rapportage 

hiervan is opgenomen in bijlage 2. 

 

Voor de QRA is uitgegaan van 280 woningen in het plangebied, met een gemiddeld aantal 

bewoner per woning van 2,4. Dit resulteert in 672 personen wonend in het plangebied. 
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Aangezien de exacte locaties van de woningen in het plangebied nog onbekend zijn, is 

uitgegaan van een spreiding van het te verwachten aantal bewoners in het plangebied over 

het oppervlak van het plangebied.  

 

Naar aanleiding van de QRA kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  

• Er ontstaan geen PR 10-6 contouren rondom de gasleidingen. Er is dus geen 

ontoelaatbaar plaatsgebonden risico aanwezig binnen de grenzen van het plangebied.  

• Het invloedsgebied van de gasleiding-W-520-01-deel-1 bestrijkt een groot deel van het 

plangebied. In dit invloedsgebied hebben de nieuwe woningen invloed op de hoogte 

van het groepsrisico.  

• Het groepsrisico valt ruim onder de oriënterende waarde (0,022) bij de aangehouden 

spreiding.  

• Door een ontwikkeling van latere fasen van het project hoevelaar zal het groepsrisico  

kunnen toenemen. Echter zit er nog een ruime marge tussen de oriënterende waarde 

en het in deze fase berekende groepsrisico. 
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4 Evaluatie en conclusies 

4.1 Evaluatie 

De risicovolle bronnen in de omgeving van het plangebied zijn beoordeeld. 

 

Voor alle beoordeelde bronnen geldt dat de contour voor het plaatsgebonden risico van  

10-6 per jaar het plangebied niet overlapt. Voor deze bronnen geldt tevens dat de realisatie 

van 280 woningen binnen het plangebied niet of nauwelijks van invloed is op het 

groepsrisico. 

 

Het groepsrisico van de aardgastransportleidingen, weergegeven in Figuur 4-1, blijft ruim 

onder  de oriënterende waarde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Conclusies 

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor het vast te stellen 

bestemmingsplan. 

 

Het groepsrisico van de hoge druk aardgastransportleiding zal bij het vaststellen van het 

bestemmingsplan beperkt verantwoord moeten worden. 

 

 

Figuur 4-1 FN Curve voor de leiding door het plangebied 



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Berekening groepsrisico van Appeldoorn 
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Inleiding 

In het “Masterplan Hoevelaar” is men voornemens een woonwijk te realiseren in de 
gemeente Woudenberg op een afstand van enkele honderden meters van het bedrijf Van 
Appeldoorn. Voor Van Appeldoorn is een QRA opgesteld aangezien het bedrijf valt onder 
de werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Gezien de 
voorgenomen plannen (realisatie woonwijk) dient het groepsrisico van Van Appeldoorn 
gereviseerd te worden, om dit aan bevoegd gezag voor te leggen. De voorgenomen locatie 
ligt immers binnen het invloedsgebied van Van Appeldoorn, echter ruim buiten de 
plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar.  
 
Lievense CSO heeft Tebodin gevraagd het nieuwe groepsrisico voor de 1e fase van het 
masterplan uit te voeren, aangezien de gehele QRA van Van Appeldoorn in het verleden 
ook door Tebodin is uitgevoerd.  
 
Gewijzigde populatie 

In het rood omlijnde gebied in Figuur 1 is men voornemens 220 woningen te realiseren. In 
de blauwe cirkel is Van Appeldoorn gelegen. 
 
Conform de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico1 is een populatiedichtheid 
van 2,4 personen per woning gehanteerd voor het te ontwikkelen gebied, waarbij 
gedurende de nachtperiode 100% van de personen aanwezig is en gedurende de 
dagperiode 50% van de personen aanwezig is. De populatie is aan het Safeti-NL model 
toegevoegd2, behorende bij de meeste recente QRA van Van Appeldoorn3.  
 

                                                           
 
1 Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, VROM, versie 1.0, nov 2007 
2 Conservatief is de nieuwe populatie over de oude populatiegegevens heen geplakt in het model. 
3 QRA Van Appeldoorn, rev A, doc.nr. 3413002, 25 juli 2015 
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Figuur 1: Te ontwikkelen gebied 

Groepsrisico 

Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat een groep van een bepaalde omvang tegelijk 
dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Het GR wordt vastgelegd in een zogenaamde 
F(N)-curve en is, in tegenstelling tot het plaatsgebonden risico (PR), afhankelijk van de 
bevolkingsverdeling in de omgeving van de inrichting. In een F(N)-curve staat op de 
verticale as de kans weergegeven dat meer dan N slachtoffers ten gevolge van het 
beschouwde scenario komen te overlijden. Deze kans wordt uitgedrukt in de eenheid ‘per 
jaar’. Op de horizontale as staat het aantal slachtoffers weergegeven. 
 
De oriënterende normwaarde voor het GR is de rechte lijn gevormd door twee punten van 
de grafiek frequentie versus aantal slachtoffers. Deze punten zijn 10-5 per jaar (één op de 
100.000 per jaar) voor 10 slachtoffers en 10-7 per jaar (één op de 10.000.000 per jaar) 
voor honderd slachtoffers. 
 
Resultaten en conclusie 

De nieuwe populatiegegevens vallen binnen het invloedsgebied van Van Appeldoorn. 
Echter resulteert dit nauwelijks in een gewijzigd groepsrisico voor Van Appeldoorn. Figuur 
2 en Figuur 3 laten het groepsrisico zien voor de huidige situatie en voor de toekomstige 
situatie inclusief populatie “Masterplan Hoevelaar” fase 1, welke in beide gevallen volledig 
onder de oriënterende waarde ligt. Er is geen noemenswaardige stijging van het 
groepsrisico waarneembaar. Dit komt doordat de nieuwe populatiegegevens ter hoogte 
van de plaatsgebonden risicocontour van 10-9 per jaar ligt. De invloed op het groepsrisico 
is hiermee zeer beperkt. Er worden bovendien geen nadelige gevolgen voor Van 
Appeldoorn verwacht bij mogelijk toekomstige uitbreidingen van activiteiten van Van 
Appeldoorn binnen hun terrein. 
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Figuur 2: GR Van Appeldoorn (huidige situatie) 

 

 

Figuur 3: GR Van Appeldoorn, inclusief populatie „Masterplan Hoevelaar” fase 1 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jeroen Jacobse  Roel Bottenberg 
Consultant Veiligheid & Risicomanagement Consultant Veiligheid & Risicomanagement 
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Samenvatting 

Deze rapportage bevat een quickscan van de risico’s met betrekking tot de externe veiligheid 

door de Gasunie leidingen rondom en door het plangebied van project Hoevelaar fase 1 in de 

gemeente Woudenberg. In deze quickscan is uitgegaan van 280 woningen in het plangebied, 

met een gemiddeld aantal bewoners per woning van 2,4. Dit resulteert in 672 personen 

wonend in het plangebied.  

Aangezien de exacte locaties van de woningen in het plangebied nog onbekend zijn, is 

uitgegaan van een gelijkmatige spreiding van het te verwachten aantal bewoners in het 

plangebied.  

Uit deze quickscan kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Er ontstaan geen PR 10-6 contouren rondom de gasleidingen. Er is derhalve geen 

ontoelaatbaar plaatsgebonden risico aanwezig binnen de grenzen van het plangebied. 

• Het invloedsgebied van de gasleiding-W-520-01-deel-1 bestrijkt een groot deel van het 

plangebied. In dit invloedsgebied hebben de nieuwe woningen invloed op de hoogte 

van het groepsrisico. 

• Het groepsrisico valt ruim onder de toelaatbare grenswaarden bij de aangehouden 

spreiding. 

• Door een ontwikkeling van latere fasen van het project Hoevelaar zal het groepsrisico 

verder kunnen toenemen. Echter zit er nog een ruime marge tussen de grenswaarde 

en het in dit rapport berekende groepsrisico. 
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1 Inleiding 

Deze rapportage bevat een quickscan van de risico’s met betrekking tot de externe veiligheid 

rondom het plangebied van project Hoevelaar in de gemeente Woudenberg. Deze quickscan is 

uitgevoerd in verband met de aanwezigheid van 4 Gasunie leidingen die in of nabij dit 

plangebied zijn gelegen. Binnen het plangebied de Hoevelaar zijn 280 woningen voorzien. Het 

uitgangspunt hierbij is dat er 2,4 bewoners per woning gemiddeld zijn, zie paragraaf 2.3.  

 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In navolgend 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 

door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 

de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. In de afbeelding hieronder is het plangebied Hoevelaar in een paars 

contour aangegeven.  

 
Figuur 1: Plangebied Hoevelaar (bron Google maps) 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp  Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd door 

CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens     

 Administratieve gegevens: 

• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) 

• naam en adres van de opsteller van de QRA 

 Openbaar Deels 
 
 
Nee 

 Reden opstellen QRA  Openbaar Nee 
 Gevolgde methodiek 

• rekenpakket met versienummer 

• parameterbestand met versienummer 

 Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

• datum van de berekening 

• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

 Openbaar  
Ja 
Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)    

 Gegevens buisleiding 

• naam buisleiding 

• diameter 

• druk 

• eventuele mitigerende maatregelen 

 Openbaar  
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  

• leiding 

• noordpijl en schaalindicatie 

 Openbaar  
Ja 
Ja 

3 Beschrijving omgeving    

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10-6-contour 
en het invloedsgebied 

 Openbaar  
Ja indien 
ingevoerd  

 Actuele topografische kaart  Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

 Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze 
waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, 
lintbebouwing) 

 Openbaar Nee 

 Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen 
hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ activiteiten, vliegroutes, 
windturbines) 

 Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation  Openbaar Ja 
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de omgeving     

 Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is 
opgenomen: 

 Openbaar Ja 

 Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10-4, 10-5, 10-6, 
10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

 Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de 
kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. 
Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

 Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, 
inclusief de factor van de overschrijding 

 Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico  Openbaar Ja 
 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare 

bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar zijn 
 Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn 
meegenomen 

 Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 07-05-2018.  

 

Dit project is opgeslagen onder de naam U:\CSQW (Pr.Code- SLM005250)\06 

Berekeningen\CSQW - Hoevelaar fase 1, rev. 1\SELECTIE - CSQW - Hoevelaar fase 1 rev. 1, 17-

04-2018.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 07-05-2018. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Soesterberg. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 
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2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

Eigenaar Leidingnaam Diameter 

[mm] 

Druk 

[bar] 

Datum 

aanleveren 

gegevens 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

5122_leiding-W-520-01-deel-1 212.00 40.00 30-04-2018 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

5122_leiding-W-520-02-deel-1 114.30 40.00 30-04-2018 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

5122_leiding-W-520-04-deel-1 114.30 40.00 30-04-2018 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

5122_leiding-W-520-06-deel-1 457.00 40.00 30-04-2018 

  

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 
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Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 

2.3 Populatie 

Voor het plangebied Hoevelaar fase 1 zijn 280 woningen voorzien. Volgens de Woningmarkt 

Monitor van de Provincie Utrecht was het gemiddeld aantal personen per huishouden tussen 

2013 en 2017 tussen de 2,2 en 2,4 personen [10].  

Bij het hanteren van een gemiddeld aantal personen van 2,4 per woning (conservatief), is de te 

verwachten populatie 672 personen. Daar de exacte locaties van de woningen nog niet bekend 

zijn, is de populatie binnen het beoogde gebied gelijkmatig verdeeld.  

Voor de overige populatie is gebruik gemaakt van de Populatieservice van Relevant [6]. 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3. 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 
 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   
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Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 

Plan 

Hoevelaar 

Wonen 672.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

Populatie\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 427   

Populatie\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 33 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 31   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-

risicocontouren op een achtergrondkaart. 

 

Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 5122_leiding-W-520-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 
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Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 5122_leiding-W-520-02-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 
 

Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 5122_leiding-W-520-04-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 
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Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 5122_leiding-W-520-06-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 
 

1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  

1E-8  

 

Uit de resultaten blijkt dat er zich binnen het plangebied in het geheel geen PR 10-6 

risicocontouren voordoen en er derhalve automatisch geen PR-knelpunten zijn met betrekking 

tot het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) [8]. 
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is 

een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  

 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 

FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 

overschreden.  

 

Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 5122_leiding-W-520-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1100.00 en stationing 

2100.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 
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Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

5122_leiding-W-520-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 

Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 5122_leiding-W-520-02-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 780.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4 
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Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

5122_leiding-W-520-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 

Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 5122_leiding-W-520-04-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 

1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6. 
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Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

5122_leiding-W-520-04-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 

 

Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 5122_leiding-W-520-06-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 

 
 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 83 

slachtoffers en een frequentie van 3.15E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.022 en correspondeert met die 

kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2300.00 en stationing 3300.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.8 
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Figuur 4.8 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

5122_leiding-W-520-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 

De optredende groepsrisico’s van de leidingen binnen het gebied zijn verwaarloosbaar klein of 

zijn volledig afwezig (0). De oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt dan ook voor alle 4 de 

leidingen niet overschreden en zelfs niet benaderd.  

 



 

 

Pagina 19 van 22   
   

5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

Figuur 5.1 FN curve voor 5122_leiding-W-520-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor 

de kilometer tussen stationing 1100.00 en stationing 2100.00 

 
 

Figuur 5.2 FN curve voor 5122_leiding-W-520-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor 

de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 780.00 

 
 

Figuur 5.3 FN curve voor 5122_leiding-W-520-04-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor 

de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 
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Figuur 5.4 FN curve voor 5122_leiding-W-520-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor 

de kilometer tussen stationing 2300.00 en stationing 3300.00 
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6 Conclusies 

Voor het plangebied de Hoeverlaar fase 1 in de gemeente Woudenberg is een quikscan 

uitgevoerd van de risico’s met betrekking tot de externe veiligheid. Deze quickscan is 

uitgevoerd in verband met de aanwezigheid van 4 Gasunie leidingen die binnen of nabij dit 

plangebied zijn gelegen. Binnen het plangebied de Hoevelaar zijn 280 woningen voorzien. 

 

De resultaten van deze quickscan zien er als volgt uit: 

 

• Er ontstaan geen PR 10-6 contouren rondom de gasleidingen. Er is dus geen 

ontoelaatbaar plaatsgebonden risico aanwezig binnen de grenzen van het plangebied. 

• Het invloedsgebied van de gasleiding-W-520-01-deel-1 bestrijkt een groot deel van het 

plangebied. In dit invloedsgebied hebben de nieuwe woningen invloed op de hoogte 

van het groepsrisico. 

• Het groepsrisico valt ruim onder de toelaatbare grenswaarden bij de aangehouden 

spreiding; 

• Door een ontwikkeling van latere fasen van het project Hoevelaar zal het groepsrisico 

verder kunnen toenemen. Echter zit er nog een ruime marge tussen de grenswaarde 

en het in dit rapport berekende groepsrisico. 

 

Bij de ontwikkeling van fase 1 van het project Hoevelaar zijn derhalve geen knelpunten te 

verwachten in het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) [8] vanwege de 

aanwezigheid van de Gasunie leidingen. 
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Lievense CSO, namens gemeente Woudenberg, heeft archeologisch onderzoeks-

bureau Archeodienst BV een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied “Masterplan 

Hoevelaar” in Woudenberg (gemeente Woudenberg Fig. 1.1). Het onderzoek is uitgevoerd voor 

de ontwikkeling van de toekomstige woningbouwlocatie Hoevelaar en omvat de realisatie van 

maximaal 925 woningen in de periode tot 2030. De exacte ontgravingsdiepte is onbekend, maar 

voor woningbouw in het zandgebied wordt, uitgezonderd de aanleg van kelders, vaak niet dieper 

dan 1,0 m beneneden maaiveld gefundeerd. Eventueel aanwezige archeologische resten zullen 

daarbij verloren gaan. 

 

 

Fig. 1.1: Het plangebied op de topografische kaart (bron: kadaster 2014). 

Op website van de gemeente Woudenberg wordt vermeld dat de beperkingen wat betreft arche-

ologie te vinden zijn in het bestemmingplan. Deze zijn ontsloten via ruimtelijkeplannen.nl. Voor 

het plangebied is grotendeels geen bestemmingsplan ontsloten. Enkel voor Zegheweg 30 (locatie 

1f Fig. 1.2) en Zegheweg 8 (bebouwde deel locatie 1a, Fig. 1.2) zijn bestemmingsplannen ontslo-

ten. Deze geven geen informatie over beperkingen door archeologie. 

 

Voor de noordoostelijke helft van het plangebied is de structuurvisie uit 2010 via de website van 

de gemeente ontsloten. Daarbij staat vermeld: “In 2004 is een inventariserend archeologisch on-

derzoek verricht in het plangebied. Een deel van het plangebied heeft een verstoord bodemprofiel 

waar een lage verwachtingswaarde aan is toegekend. In de niet verstoorde gronden komt in de 

zuidrand van het onderzoeksgebied een middeleeuws esdek voor maar zijn enkel archeologische 

indicatoren uit de Nieuwe Tijd gevonden. Hierdoor kan er ‘nauwelijks van archeologische vind-

plaatsen worden gesproken’ en is het volgende advies gegeven: “Bij constatering van een intact 

bodemprofiel in combinatie met de afwezigheid van archeologische indicatoren kan in het ver-

volgtraject volstaan worden met een archeologische begeleiding van de grondwerkzaamheden die 

aan de ontwikkeling van het terrein vooraf gaan. De gebieden waar het bodemprofiel van is 
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verstoord hoeven niet nader te worden onderzocht of te worden beschermd. Voor het gebied met 

het intacte middeleeuwse esdek wordt aanbevolen onderzoek te doen door middel van archeolo-

gische bouwbegeleiding.” In de paragraaf archeologie worden de resultaten uit het onderzoeks-

rapport behandeld. 

 

Voor het grondgebied van de gemeente Woudenberg is een archeologische verwachtings- en be-

leidsadvieskaart opgesteld (RAAP 2010). Het plangebied wordt doorsneden door diverse cultuur-

historische elementen (AWG3, 55% van het plangebied) waar bij bodemingrepen die dieper dan 

30 cm beneden maaiveld over een oppervlak groter dan 100 m² vroegtijdig archeologisch noodza-

kelijk is. In het zuiden van het plangebied is een zone met een plaggendek aanwezig (AWV1, 18% 

van het plangebied), waar dezelfde noodzaak tot onderzoek geldt. De overige 27% heeft een lage 

verwachting (AWV3). Hier is onderzoek nodig bij ingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld 

over een oppervlak groter dan 10.000 m². 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de gemeentelijke eisen, de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.3 (CCvD 2013) 

 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 

naar Bijlage 1. Afkortingen en jargon worden in Bijlage 2 en 3 uitgelegd.  

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, 

historische en archeologische waarden. 

 

Om deze doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 Wat is naar verwachting de opbouw van de ondergrond en zijn er aanwijzingen voor of 

gegevens bekend over bodemverstoringen? 

 Worden in het plangebied archeologische vindplaatsen verwacht?  

 Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkeling van het gebied? 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is ca. 43,5 ha groot en omvat het gebied dat wordt omsloten door de N224 

(Stationsweg  oost) in het zuiden, de Zegheweg in het westen/noorden en de voormalige spoordijk 

in het oosten (Fig. 1.1). Het plangebied is in gebruik als landbouwgrond met een aantal boerde-

rijen. De hoogte van het maaiveld (geraadpleegd op www.ahn.nl) varieert van ca. 3,3 tot 5,0 m 

+NAP (Normaal Amsterdams Peil). 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

De exacte inrichting is niet bekend, maar er is nieuwbouw van maximaal 925 woningen gepland 

in een periode tot 2030. De nieuwe woningbouwlocatie sluit aan op de huidige bebouwing, meer 

specifiek de in 2018 af te ronden nieuwbouwwijk Het Groene Woud. Om een goede aansluiting 

te waarborgen wordt de zuidwesthoek van het plangebied (Fase 1, Fig. 1.2) als eerste ontwikkeld 

en wordt stapsgewijs richting het noordoosten ontwikkeld. 

 

In het concept stedenbouwkundig ontwerp worden bepaalde cultuurhistorische elementen inge-

past of behouden. Het betreft de boomgaard in het zuidoosten van het plangebied (Stationsweg 

Oost 239), het voormalige stationsgebouw, de woning aan de Spoorlaan 5 en één of enkele 

gebouwen rondom de boerderij ‘Groot Hoevelaar’. Op diverse kaarten blijft ook de bebouwing 

gehandhaafd in de noordoosthoek (Zegheweg 30, locatie 1f), zuidoosthoek (Stationsweg Oost 

243) en het woonhuis nabij de boomgaard. 

 

Ook de bestaande houtwallen en (te verbreden) sloten worden als hoofdelementen meegenomen 

in de stedenbouwkundige opzet. 
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Het plangebied wordt doorkruist door twee gastransportleidingen en een rioolpersleiding (Mas-

terplan Hoevelaar). Over deze leidingen wordt een deel van het hoofdontsluitingsstructuur aan-

gelegd. Een van de gasleidingen ligt onder de geplande weg ten westen van de percelen 1c, 2c, 3c 

en ten oosten van 1f en 3e (Fig. 1.2). De andere gasleiding ligt onder de bestaande spoordijk, net 

op de grens van het plangebied. De rioolpersleiding ligt deels in hetzelfde tracé (ten westen van 1f 

en 3 a, b en e), maar volgt de oost- en zuidzijde van perceel 2a. 

 

 

Fig. 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied. (bron: Masterplan Hoevelaar).  
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2 Bureauonderzoek  

2.1 Methode 

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte 

archeologische waarden, alsmede over geologische, bodemkundige en historisch-geografische 

kenmerken van (de omgeving van) het plangebied.   

 

In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Recente topografische kaarten (kadaster) en luchtfoto’s (BingMaps via ArcMap) 

 Actuele Hoogtebestand van Nederland (bron: AHN.nl) 

 Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (geraadpleegd via Archis3) 

 Geomorfologische Kaart Nederland (geraadpleegd via Archis2) 

 Diverse historische kaarten (Kadastrale Kaart 1832, Topografische Militaire Kaarten 

serie 1830-1850 (nettekeningen), serie 1850-1945 (Bonnebladen), Top25 serie 1935-

1995, geraadpleegd via watwaswaar.nl) 

 Archeologische Monumentenkaart (AMK, geraadpleegd via Archis3) 

 Archeologische waarnemingen, onderzoek- en vondstmeldingen (geraadpleegd via 

Archis3) 

 Gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart (RAAP 2010). 

 Bodemloket 

 Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht (Blijdenstijn 2005) 

 Rijksmonumenten vanuit de Atlas Leefomgeving (www.atlasleefomgeving.nl) 

2.2 Fysische geografie 

2.2.1 Geomorfologie en geologie 

Het plangebied ligt ten noordoosten van het stuwwalcomplex van de Utrechtse Heuvelrug. Het 

landschap in dit gebied heeft zijn huidige vorm vooral tijdens de laatste twee ijstijden, het Saalien 

(ca. 150.000 jaar geleden) en het Weichselien (ca. 115.000 – 11.755 jaar geleden), gekregen.  

 

De stuwwallen zijn in het Saalien opgestuwd door het landijs, dat vanuit het noorden Nederland 

is binnengedrongen (Berendsen 2005). De stuwwallen bestaan overwegend uit midden-pleistoce-

ne, grindrijke, grofzandige rivierafzettingen van de Rijn en de Maas, die al vóór de landijsbedek-

king in de ondergrond aanwezig waren. De stuwwallen omsluiten diepe glaciale bekkens. Het lage 

gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, de Gelderse Vallei, is een restant van een 

glaciaal bekken, dat in het Saalien al grotendeels is opgevuld met sediment (Berendsen 2005). 

 

Aan het einde van de ijstijd stroomde het smeltwater over de laagste plaatsen van de stuwwal. 

Daarbij zijn dalen uitgesleten en grote puinwaaiers van glaciofluviale afzettingen (sandrs) ge-

vormd (Berendsen 2004). De glaciofluviale afzettingen bestaat in het algemeen uit grindhoudend, 

matig fijn tot zeer grof zand en worden tot het Laagpakket van Schaarsbergen van de Formatie 

van Drente gerekend. Deze glaciofluviale afzettingen zijn met name aan de westzijde van de stuw-

wal gevormd. Het plangebied ligt aan de oostzijde van de stuwwal, dus dergelijke grofzandige, 

grindhoudende afzettingen worden niet in de ondergrond verwacht. 

 

Na een relatief warme periode, het Eemien (ca. 130.000 – 115.000 jaar geleden), is het in het 

Weichselien opnieuw zeer koud en droog geworden. Onder de periglaciale omstandigheden is de 

ondergrond periodiek permanent bevroren en is het regen- en sneeuwsmeltwater gedwongen om 

over het oppervlak af te stromen, waarbij zogenaamde fluvioperiglaciale afzettingen zijn afgezet en 

dalen uitgesleten. De fluvioperiglaciale afzettingen bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, 

leemlagen en plantenresten, en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend (Berendsen 2004). 

Deze afzettingen worden in de diepere ondergrond van het plangebied verwacht. 

 

De fluvioperiglaciale afzettingen zijn later grotendeels bedekt met dekzand. In de koudste en 

droogste perioden van het Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (ca. 26.000 – 
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15.700 jaar geleden) en in sommige perioden van het Laat-Glaciaal (ca. 15.700 – 11.755 jaar 

geleden), is de vegetatie vrijwel verdwenen. Hierdoor is op grote schaal verstuiving opgetreden, 

waarbij dekzand is afgezet (Berendsen 2004). Dit (soms lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 

– 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het Laagpakket van 

Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend (Berendsen 2004). Binnen dit dekzandlandschap 

is intern reliëf aanwezig in de vorm van hoger gelegen dekzandruggen en –kopjes en laaggelegen 

vlakten. Op het AHN is reliëf binnen het plangebied te zien en lijkt een groot deel van het plan-

gebied relatief laag gelegen (blauw tot groene kleuren) met lokaal hogere vlakken (oranje tot rode 

kleuren). De hoger delen zijn meestal bebouwd. De hogere ligging kan in die gevallen samenhan-

gen of versterkt zijn door ophogingen. 

 

 

Fig. 2.1: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland 2 , 0,5 m resolutie (bron: www.ahn.nl). 

Op de digitale geomorfologische kaart 1:50.000 ligt het plangebied grotendeels in een vlakte van 

ten dele verspoelde dekzanden (code 2M9, Bijlage 4). Dit is een lager gelegen gebied dat na 

afzetting door de wind ook is omgewerkt door water. Binnen de vlakte, noordoost- en 

zuidoostzijde van het plangebied, zijn enkele dekzandruggen gekarteerd (code 3K14). Een 

dergelijke zone in het noordoosten van het plangebied ligt wel hoger, maar dit lijkt niet om een 

natuurlijke vorm te gaan, maar om twee hoger gelegen percelen, waarvan het zuidelijke perceel 

een ‘kruinig’ karakter heeft. De andere zone met dekzandruggen is een langere band aan de 

zuidzijde van het plangebied, die aan de zuidoostzijde van het plangebied naar het noorden 

afbuigt. Binnen deze zone is veel reliëf zichtbaar, waarvan twee zones met bebouwing in het 

zuidoosten duidelijk hoger liggen. Een gebied ten westen van de boerderij ‘Groot Hoevelaar’ is 

aangeduid als een terrein dat plaatselijk vergraven of geëgaliseerd is (code 42, Bijlage 4). De twee 

percelen liggen wel hoger dan de omgeving, maar de rechthoekige vorm doet vermoeden dat hier 

ingrepen door de mens hebben plaatsgevonden. De noord(oost)elijke helft van het plangebied 

lijkt min of meer gladgestreken en heeft minder intern reliëf dan het zuid(weste)lijke deel. 
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Ten zuiden van de geëgaliseerde percelen is veel intern reliëf zichtbaar. Een X-vormige lagere 

zone (blauwe kleuren) scheidt hier iets hoger gelegen zones (groene kleuren). De vormen zijn 

deels te koppelen aan het historische landschap en worden in paragraaf 2.4 nader beschreven. 

 

De gemeentelijke verwachtingskaart (RAAP 2010) bestaat ook uit landschappelijke zones. Het 

gehele plangebied bestaat op die kaart uit uitlopers van dekzandruggen of dekzandvlakten (Fig. 

2.3). Dit sluit beter aan bij de hoogteverschillen in het plangebied. De twee hoger gelegen be-

bouwde zones in het zuidoosten worden hierop niet onderscheiden. 

 

In het Holoceen (de laatste ca. 11.750 jaar) is het klimaat warmer en vochtiger geworden. Door 

de toenemende vegetatie is het dekzand vastgelegd en hebben de beken zich ingesneden, waarbij 

beekdalen zijn ontstaan. In de direct omgeving van het plangebied op ca. 300 m ten oosten ligt de 

Luntersche beek. 

 

Door de stijging van het grondwater in het Holoceen werd op de laagste plekken van de Gelderse 

Vallei veen gevormd. Na verloop van tijd breidde het veen zich ook uit over het hoger gelegen 

dekzandoppervlak. Het is onduidelijk of dit ook gelegen heeft ter hoogte van het plangebied. 

Door de eventuele ontginning van het veen en de oxidatie door het gebruik als landbouwgrond is 

het veen mogelijk geheel verdwenen. Over de ouderdom van het veen is weinig bekend. Aange-

nomen wordt dat, zoals op de meeste andere plaatsen in Nederland, een grote uitbreiding van de 

venen heeft plaatsgevonden in het Atlanticum (Laat-Mesolithicum – Neolithicum) (Stichting 

voor Bodemkartering 1966). 

2.2.2 Bodem 

Op basis van de bodemkaart worden in het plangebied beekeerd- (pZg21), laarpodzol- (cHn21) 

en enkeerdgronden verwacht (zEZ21), allen gevormd in leemarm en zwak lemig zand (Bijlage 5). 

 

Op de hogere zandgronden vindt het bodemvormende proces podzolering plaats. Bij podzolering 

worden kleine deeltjes, zoals ijzer, aluminium en humus uitgespoeld door infiltrerend regenwater. 

Dit proces wordt ook wel uitloging genoemd (De Bakker/ Schelling 1989). Deze deeltjes worden 

door het water naar beneden getransporteerd en spoelen daar in, waardoor podzolgronden ont-

staan. De podzolgrond bestaat uit een donkere, humeuze bovengrond (A-horizont), waaronder 

een lichtgrijze E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is. Hieronder ligt de bruine B-horizont 

(inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de natuurlijke ondergrond (C-horizont). Afhan-

kelijk van de vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont in meer of 

mindere mate intact. Bij een podzolgrond is de bovengrond normaalgesproken niet dikker dan 30 

cm. Bij de laarpodzolgronden is echter sprake van een bovengrond met een dikte van 30 – 50 cm. 

Bij enkeerdgronden is de humeuze bovengrond meer dan 50 cm dik. De dikkere bovengrond is 

op de zandgronden meestal ontstaan door plaggenbemesting. Plaggendekken zijn ontstaan, door-

dat in Midden-Nederland vanaf ca. de 15e en 16e eeuw op grote schaal het systeem van potstalbe-

mesting is toegepast (Spek 2004). Plaggen worden met mest van het vee vermengd en op de ak-

kers uitgespreid om de bodem vruchtbaarder te maken.  

 

In de lager gelegen delen kan het proces van uitloging niet plaatsvinden, omdat het grondwater er 

hoog staat. In deze zone zijn beekeerdgronden aanwezig, de bodemopbouw bestaat uit een dunne 

humushoudende bovengrond, direct op dekzand. 

 

Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven door middel van zoge-

naamde grondwatertrappen (I t/m VII). De zone met enkeerdgronden in het plangebied wordt 

naar verwachting gekenmerkt door een diepe grondwaterstand (grondwatertrap VI). Dit betekent 

dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) tussen 40 - 80 cm en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG) dieper dan 120 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen. 

De zones met laarpodzol- of beekeerdgronden worden naar verwachting gekenmerkt door een 

zeer ondiepe grondwaterstand in de nattere delen van het jaar (GHG binnen 40 cm) en in het 

drogere deel van het jaar door een matig diepe grondwaterstand (GLG tussen 40 en 80 cm 

beneden maaiveld). 
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2.3 Archeologie 

2.3.1 Onderzoek binnen het plangebied 

Voor de noordelijke helft van het plangebied is in 2004 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmelding 13856, Bijlage 6 en Fig. 2.2). Het rapport van dit onderzoek was niet 

beschikbaar in Archis of DANS en is beschikbaar gesteld door de gemeente. 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek, een oppervlaktekartering (intensief op de 

akkerlanden en plaatselijk in de graslanden via slootkanten en molshopen) en een karterend 

booronderzoek (8 boringen per hectare, 154 boringen, 15 cm boordiameter).  

Het bodemprofiel toonde is ruim 50% van de boringen een verstoord bodemprofiel (meeste witte 

bolletjes met uitzondering van de delen die binnen de blauwe omgrenzing vallen, Fig. 2.2), er is 

uitgebreid gediepploegd. 

Op andere terreinen is tevens grond opgebracht. Het was daarom lastig het oorspronkelijke dek-

zandreliëf te reconstrueren, dus lastig om een beeld te geven van de omvang van de verstoringen. 

De boorprofielen kennen standaard een AC-profiel (Arcadis 2004). Archeodienst interpreteert 

dergelijke AC-profielen als bodems waar door natte omstandigheden nooit podzolisatie heeft 

kunnen plaatsvinden of een bodemopbouw waar de podzol-B horizont wel is gevormd, maar is 

opgenomen in de humeuze bovengrond. In de onderstaande tekst worden de resultaten/inter-

pretaties van de boringen in meer detail besproken. In paragraaf 2.5 zijn de implicaties van de 

bodemopbouw meegenomen in de specifieke verwachting.  

 

Op basis van het bureauonderzoek was aangenomen dat een deel van de percelen waren geëga-

liseerd. Enkel het gediepploegde perceel direct ten westen van “Groot Hoevelaar” lijkt te zijn 

geëgaliseerd (dit staat ook aangegeven op de digitale geomorfologische kaart uit 2008). Opvallend 

is dat in deze gediepploegde zone juist intacte esdekken zijn aangetroffen in het booronderzoek. 

 

Aan de zuidzijde kwam een gebied met een intact esdek voor (gele bolletjes, Fig. 2.2). Dit gebied 

was in de zuidoostpunt (waar de enkeerdgronden gekarteerd zijn op de bodemkaart) dikker. Bij 

nadere analyse van de boorstaten viel het op dat bij veel van de westelijk gelegen esdekken het 

humeuze pakket onder de bouwvoor vaak beschreven is als een C-horizont. Enkel de boringen in 

de zuidoostpunt waren als een Aa-horizont (enkeerdgrond) of een oude teeltlaag beschreven. In 

het rapport wordt vermeld dat het esdek in de zuidoostpunt van dat onderzoeksgebied over het 

algemeen dikker en humeuzer is dan de zuidwestrand. Arcadis wil hier liever spreken over 

laarpodzolen dan hoge zwarte enkeerdgronden. Het is onduidelijk of hier meer over een 

‘kwalitatieve’ laarpodzolgrond wordt gesproken of dat het echt om een ‘kwantitatieve’ 

classificatiegrens gaat tussen humeuze dekken van 30 á 50 cm dikte (laarpodzolgronden, Bakker 

en Schelling 1989) en humeuze dekken dikker dan 50 cm (enkeerdgronden, Bakker en Schelling 

1989). De classificatie laarpodzol is verder onlogisch, aangezien geen resten van een B-horizont 

zijn aangetroffen. Er zijn enkel A-op-C profielen waargenomen. 

In de zuidwestrand is ook op diverse plaatsen een esdek aanwezig dat rust op lemige, kleiige of 

venige ondergrond. Dat duidt veelal op relatief natte omstandigheden. Het humeuze 

ophogingspakket is in die gevallen vaak gebruikt om de waterhuishouding van de grond te 

verbeteren.  

Rondom de boerderij “Groot Hoevelaar” is een zone met veen of leem (paarse bolletjes)- en 

kleilagen (rode bolletjes) aanwezig, die tevens duiden op een nattere zone. Op het AHN-kaart-

beeld lijkt de boerderij op opgehoogde grond te staan. Tijdens het booronderzoek is indertijd ook 

waargenomen dat er een duidelijke, onnatuurlijke, glooiing bij de boerderij zichtbaar is (Arcadis 

2004).  
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Fig. 2.2: Bodemopbouw in het noordoostelijke deel van het plangebied (geel: esdek, paars: leem/klei, rood: veen, wit: geen 

van voorgenoemde aspecten, grotendeels verstoord). Bron: Arcadis 2004. Aan de kaart is ook de blauw omrande 

advieszone voor een begeleiding (Arcadis 2004) toegevoegd en het huidige plangebied (roodomrand) 

Tijdens de oppervlaktekartering zijn aardewerk, baksteen- en dakpanresten uit de Nieuwe tijd 

aangetroffen. Deze indicatoren zijn op twee locaties aangetroffen. Eén locatie hangt samen met 

bebouwing op een kaart uit 1987 en wijst daarmee waarschijnlijk niet op een archeologische 

vindplaats. De andere vondsten liggen volgens Arcadis 2004 nabij boringen 60 en 61 vlakbij een 

schaapskooi die op een kaart uit 1890 zichtbaar is. Archeodienst heeft de boorpuntenkaart ge-

projecteerd over de kaart van 1890 en komt tot de conclusie dat de schaapskooi zuidelijker is 

gelegen buiten het toenmalige onderzoeksgebied en dat de oppervlaktevondsten zijn gedaan 

centraal binnen een groot ovaalvormig perceel (zie paragraaf 2.4, de vondstlocatie is ook aange-

ven op de kaart van 1890, Fig. 2.6). Bij de naastgelegen boring 62 is meermaals gestuit op puin. 

 

Bij het booronderzoek zijn in de bouwvoor, het plaggendek en in diepgeploegde lagen indicatoren 

aangetroffen (puin, baksteen, aardewerk, glas, steen- en houtskool en een ijzerslak). Het 

dateerbare materiaal kwam uit de Nieuwe tijd. Het houtskool duidde niet op de aanwezigheid van 

een archeologische vindplaats, omdat het niet in het onderste deel van het esdek is gevonden. 

Vermoedelijk zijn de deeltjes in de bodem terecht gekomen bij het opbrengen van het esdek 

danwel via de oorspronkelijke bouwvoor in de bodem verploegd. 

Voorafgaand aan het onderzoek was in overleg met de gemeente en de provincie (die toentertijd 

bevoegd gezag was) besloten dat in de zones met een intact bodemprofiel, zonder archeologische 

indicatoren volstaan kon worden met een archeologische begeleiding van de 

grondwerkzaamheden (Arcadis 2004). In deze zone is dan ook een begeleiding geadviseerd (Fig. 

2.2). Peter de Boer (Omgevingsdienst Regio Utrecht) geeft aan dat de gemeente hier in het kader 

van het huidige onderzoek een nieuwe afweging over zal maken. Dit kan inhouden dat er alsnog 

ander (voor-)onderzoek (i.e. proefsleuvenonderzoek) kan worden uitgevoerd. 

 

De gebruikte karterende methode sluit qua boordichtheid niet meer aan bij de huidige leidraad 

voor een karterend booronderzoek (Tol et al. 2012) en staat tegenwoordig gelijk aan een verken-

nend onderzoek. Bij karterend booronderzoek is in het dekzandgebied meestal een boordicht-heid 

van 10 boringen (bij een verwachting voor nederzettingen vanaf de Bronstijd, methode C1) of een 

boordichtheid van minimaal 20 boringen per hectare (bij een verwachting voor steentijd-
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vindplaatsen, methoden A6 en E1) gebruikelijk. Beiden met een boordiameter van 15 cm, waarbij 

het opgeboorde materiaal gezeefd wordt over een zeef met een maaswijdte van 3 á 4 mm (Tol et 

al. 2012). Overigens sluit de gebruikte boordiameter en waarnemingsmethode van Arcadis in 

2004 wel aan bij een karterend booronderzoek. 

2.3.2 Onderzoeken en waarnemingen nabij het plangebied 

In een straal van 500 m rondom het plangebied zijn geen archeologische monumenten, maar wel 

drie waarnemingen en tien onderzoeksmeldingen bekend (Bijlage 6, Tab. 2.1).  

 

Tab. 2.1 Overzicht van de waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m rondom het plangebied. 

In de dekzandvlakte ten noorden van het plangebied is een vuursteenafslag aangetroffen (waarne-

ming 57865). Elders zijn indicatoren aangetroffen uit de 10e eeuw en jonger (waarnemingen 

435161 en 49193). Deze relatief jonge indicatoren gaven geen aanleiding tot vervolgonderzoek 

(onderzoeksmelding 3742 en 48638). Ook de andere onderzoeken hebben niet geleid tot een 

vervolgonderzoek. Bij één van de onderzoeken ten zuiden van het plangebied zit daar wel een 

voorwaarde aan. Daar moeten de resten uit de Tweede Wereld Oorlog (Grebbelinie) nader 

onderzocht worden als dieper gegraven wordt dan 1 m beneden maaiveld. 

 

Dit sluit aan bij de gemeentelijke verwachtingskaart (Fig. 2.3, RAAP 2010). Daarop wordt het 

plangebied doorkruist door diverse banen en de rand van een zone in het zuidwesten waarbinnen 

‘elementen van de Grebbelinie’ zijn te verwachten.  

Rondom de boerderij “Groot Hoevelaar” is een attentiezone historische boerderijlocatie aangege-

ven. Een dergelijke zone van een boerderijlocatie ten westen van de Zegheweg loopt door tot in 

het plangebied. De Grebbelinie en attentiezones historische bebouwing hebben een AWG3 (cul-

tuurhistorische elementen) op de beleidsadvieskaart. Beide cultuurhistorisch aspecten worden 

nader uitgewerkt in de volgende paragraaf. 

 

Het gehele plangebied wordt gevormd door dekzandvlakte en uitlopers van dekzandruggen. Deze 

hebben een lage verwachting voor de perioden ‘jager-verzamelaars’, ‘landbouwers’ en ‘Middel-

Waarneming/ 

Onderzoeksmelding 
Ligging Aard waarneming Datering 

57865 

Booronderzoek 

RAAP 2004 100 m ten N 
Vuursteenafslag MESO-NEO 

435161 
48638 

20 m ten W 

Grijsbakkend aw 

Geelwit aw 

LMEB 

VMED-LMEA 

49193 3742 390 m ten ZW Houtskool en baksteenfragmenten ME-NT 

 

Onderzoeksmelding Ligging Aard melding Advies 

Booronderzoek RAAP 2004 100 m ten N BO+IVO-K Geen vervolg, geen indicatoren 

3742 230 m ten ZW BO+IVO-K Geen vervolg, geen indicatoren 

3905 150 m ten ZW IVO-K 

Grotendeels geen vervolg, alleen ter 

hoogte van de tuinen en grachten nabij 

het monument de Lichtenberg 

7287 90 m ten W IVO Geen vervolg, reden onbekend 

16411 70 m ten W IVO Geen vervolg, reden onbekend 

31898 110 m ten NO BO Geen vervolg, reden onbekend 

32099 
310 m ten NO BO+IVO-K Geen vervolg, geen indicatoren 

32100 

48637 
0 m ten ZW BO+IVO-K Geen vervolg, reden onbekend 

48638 

49053 100 m ten Z IVO 
Vrijgave tot 1 m-mv, daaronder 

onderzoek doen naar WOII 

56218 0 m ten W IVO 
Vrijgave (besluit gemeente); vervolg noord 

en oost (advies) 
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eeuwen/Nieuwe tijd’. Deze zone heeft een lage verwachting gekregen op de beleidsadvieskaart 

(AWV3). 

In het zuiden is een band aanwezig waar een plaggendek is aangelegd. Deze zones hebben een 

onbekende verwachting voor de periode  “jagers-verzamelaars” en een hoge verwachting voor de 

perioden ‘landbouwers’ en ‘Middeleeuwen/Nieuwe tijd’. Deze plaggendekken hebben een AWV1 

gekregen, gelijk aan de zones met een hoge verwachting. 

 

Uit de gegevens van de Atlas Leefomgeving blijkt dat binnen het plangebied geen bekende 

(ondergrondse) bouwhistorische resten aanwezig zijn. 

 

 

Fig. 2.3: Het plangebied op de verwachtingskaart van de gemeente Woudenberg (RAAP 2010).  

2.4 Historische geografie  

De cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (Blijdenstijn 2005) plaatst Woudenberg in 

het deelgebied “Gelderse Vallei”. Woudenberg verwijst naar een van de grote moerasbossen die 

tot in de Vroege-Middeleeuwen aanwezig waren in de Gelderse Vallei. Door de slechte afwatering 

was het gebied zo nat dat er hoogveen kon worden gevormd. De oudste bewoningsporen liggen 

op de flanken van de stuwwallen en de hoger gelegen dekzandruggen. Deze hoger gelegen dek-

zandruggen worden vanaf de 11e eeuw ontgonnen vanuit de nabij gelegen waterlopen. Eén van de 

waterlopen is de Luntersche Beek die ten oosten van het plangebied is gelegen. De oudste kam-

pen hebben een ovale vorm en liggen direct langs de beek. De kampontginningen waren veelal 

individuele initiatieven, waardoor landschappelijk gezien een mozaiëkachtig patroon is ontstaan. 

In de vijftiende en zestiende eeuw vonden grootschalige ontginningen plaats, waardoor gebieden 

strookvormig werden ontgonnen. De Zegheweg vormt de grens tussen de noordwestelijk gelegen 

strokenverkaveling en de ten zuidoosten gelegen kampontginningen. 

 

In de twaalfde eeuw waren er veel spanningen tussen het Bisdom Utrecht en het hertogdom 

Gelre. Op diverse punten langs de grens werden kastelen gebouwd. Rondom Woudenberg zijn 

diverse kastelen gebouwd, al waren deze van minder strategisch belang. Geen van deze voorma-

lige kastelen ligt nabij het plangebied. 
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Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd al een plan gelanceerd om een waterlinie aan 

te leggen tussen Amersfoort en Rhenen met vijf schansen. Alleen de schans in Woudenberg werd 

gebouwd. 

In 1672 ontwikkelde Menno van Coehoorn een plan voor een vertragingslinie. Na veel discussie 

werden in de periode 1743-1755 de eerste werken van de Grebbelinie aangelegd. Tussen 1745 en 

1746 werd een aarden liniewal opgeworpen die veelal de waterlopen, zoals de Luntersche Beek 

volgden. Dwars op de liniewal werden kades aangelegd, waardoor het gebied ten oosten van de 

liniewal in vakken verdeeld werd. Elk van deze vakken had een eigen waterpeil. Op diverse 

plaatsen waren inundatiesluizen aanwezig.  

In de periode 1786-1793 werd een tweede fase van versterkingen langs de Grebbelinie voltooid 

en in de 1799-1806 voegden de Fransen en derde fase toe aan versterkingen. Nabij Woudenberg 

worden geen activiteiten genoemd. Pas bij de vierde fase (1865) is besloten dat de weg tussen 

Woudenberg en Scherpenzeel een keerkade vormde en werd op 500 m ten oosten van het plange-

bied een inundatiesluis aangelegd op de kruising van de Luntersche beek en de Stationsweg oost. 

In 1874 werd de Grebbelinie gedegradeerd tot voorpostenlinie van de Nieuwe Hollandse Water-

linie, wel werd bij de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-Kesteren in 1883 het tracé ten westen 

van de Grebbelinie aangelegd en zodoende rekening gehouden met de linie. 

 

Uit deze tijd zijn ook de oudste Bonnebladen beschikbaar Het oudste Bonneblad uit 1872 geeft 

een duidelijk beeld van het landgebruik (Fig. 2.5). Dit bestond uit een afwisseling van gras- en 

akkerlanden. Veelal wordt in een zone met laarpodzol- en enkeerdgronden meer akkerbouw 

verwacht en in zones met beekeerdgronden grasland. Deze relatie is niet eenduidig aanwezig, al is 

aan de oost- en zuidrand van het plangebied meer akkerland aanwezig dan grasland. Ten westen 

van de boerderij ‘Groot Hoevelaar’ ligt een ovaalvormig akkerland perceel (ca 3,5 ha, mogelijk 

een van de oudere kampontginingen op een dekzandkop cf. Blijdenstijn 2005). De bebouwing in 

het plangebied bestaat uit het erf van deze boerderij. De bebouwing van deze boerderij is de enige 

bebouwing op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw (Fig. 2.4). 

Op de kaart uit 1872 staat ten noorden van het toponiem ‘Huisstede’ een los gebouw, dat op de 

kaart uit 1890 een schaapskooi blijkt te zijn (Fig. 2.6). Deze schaapskooi was niet aanwezig of 

niet gekarteerd ten tijde van de vroeg 19e eeuwse kadastrale minuut. De schaapskooi is nog 

zichtbaar op de kaart uit 1932 (Fig. 2.8), maar is verdwenen op de kaart uit 1952 (Fig. 2.9). 

 

De Zegheweg en Stationsweg-oost staan op een detailkaart van de gemeentelijke verwachtings-

kaart aangemerkt als een wegenstructuur ouder dan 1600 na Chr. (RAAP 2010). Ten westen van 

de Zegeheweg ligt de historische boerderijlocatie ‘huisstede’. De attentiezone van deze boerde-

rijlocatie loopt door in het plangebied (Fig. 2.3). Aangezien de Zegheweg ouder is dan 1600 lijkt 

het aannemelijk dat de boerderij aan dezelfde zijde van de Zegheweg heeft gestaan in het verleden 

als nu. Ook de ruime cirkel waarbinnen resten van ‘Groot Hoevelaar’ verwacht worden kan be-

perkt worden. De kern van het erf zal vermoedelijk binnen het perceel liggen, zoals weergegeven 

op het minuutplan. De huidige bebouwing ligt veelal op een andere plaats dan op de kaart van 

1952. De bebouwing stamt volgens de BAG uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. 

 

Tussen 1872 en 1890 (cf. Blijdenstijn 2005 in 1883) wordt de spoorbaan aangelegd, die de 

oostzijde van het plangebied vormt (Fig. 2.6). Aan de spoorbaan komt bebouwing te staan, met 

name in de zuidoosthoek van het plangebied. Tevens is er sindsdien een weg aanwezig aan de 

oostzijde van de boerderijlocatie “Groot Hoevelaar”. 

 

Tussen 1890 en 1907 wordt er een perceel met tuinbouw ontwikkeld met bebouwing die het 

toponiem ‘Oude Tol’ draagt. Volgens de BAG stamt de oudste bebouwing op deze locatie uit 

1891 (bagviewer.kadaster.nl). 

Tussen 1907 en 1932 wordt er veel gebouwd aan de Stationsweg oost (Fig. 2.8). Stationsweg 

oost 239 is het adres dat in het plangebied aan de stationsweg oost erbij komt. Deze stamt 

volgensde BAG uit 1911. Aan de Zegheweg 8 wordt ook gebouwd (BAG 1919). Rond 1932 

bestaat het landgebruik vrijwel geheel uit grasland, enkel ter hoogte van de ovaal ten westen van 

Groot Hoevelaar en een perceel ten noorden van Groot Hoevelaar zijn nog akkers aanwezig. 
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Fig. 2.4 Het plangebied op de minuut uit ca. 1825 en de topografische kaart uit 1952 met in zwarte omranding de locaties 

van de huidige bebouwing. 

 

Fig. 2.5: Het plangebied op de kaart uit 1872, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 

http://www.topotijdreis.nl/
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Fig. 2.6: Het plangebied op de kaart uit 1890, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). Met in paars de locatie van de 

oppervlaktevondsten nabij boringen 60 en 61 (Arcadis 2004). 

 

Fig. 2.7: Het plangebied op de kaart uit 1907, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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Fig. 2.8: Het plangebied op de kaart uit 1932, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 

Tussen 1937 en 1941 werd het valleikanaal gegraven, wat voor een verbetering van de wateraf-

voer in de Gelderse Vallei zorgde (Blijdenstijn 2005). In 1939 werden diverse moderne verdedi-

gingswerken toegevoegd aan de linie. Vermeld wordt dat er een uitgebreid stelsel van anti-tank-

grachten, draadversprerringen en loopgrachten werd aangelegd in de niet-geinundeerde zone 

tussen Woudenberg-Renswoude en Veenendaal. Hierdoor lijkt de zone ten noorden van de 

keerdijk (de Stationsweg oost), inclusief het plangebied, wel onder water gezet te zijn. De Duitse 

bezetter heeft de Pantherstellung aangelegd in 1944-1945. Daarbij werden delen weer onder 

water gezet. 

 

Om een beter beeld te krijgen van de elementen van de Grebbelinie is tevens de Indicatieve Kaart 

Militair Erfgoed (IKME) geraadpleegd (http://www.ikme.nl/). Deze kaart toont een brede band 

die over het grootste deel van het plangebied loopt, uitgezonderd de zuidwestpunt. Het gebied 

ten westen van de beek is aangeduid als de Pantherstellung, ten oosten van de beek ligt de 

Grebbelinie. 

Dergelijke verdedigingslinies bestonden volgens de IKME uit: “een ongeveer lineair stelsel van 

doorgaande, aaneengeschakelde of anderszins samenhangende verdedigingswerken, veelal voor-

zien van hindernissen zoals inundaties, prikkeldraadversperringen, mijnenvelden en tankhinder-

nissen. Verdedigingslinies komen voor in heel Nederland en zijn vaak aangelegd in samenhang 

met natuurlijke barrières zoals rivieren en kanalen of lager gelegen drassige of te inunderen ter-

reindelen. De ligging ervan is bepaald door de ligging van het te verdedigen gebied, de positie en 

(verwachte) aanvalsroute van de vijand en de mogelijkheden van het landschap. Linies bestaan 

over het algemeen uit meerdere, achter elkaar gelegen onderdelen om diepte te geven aan de 

verdediging en zijn vaak over langere perioden in gebruik geweest, waarbij oorlog of oorlogs-

dreiging vaak aanleiding vormde voor aanpassing volgens de laatste inzichten. De in de Tweede 

Wereldoorlog opgeworpen linies betreffen vaak door zowel de Nederlanders als de Duitsers her-

gebruikte oudere linies zoals de Grebbelinie”. Resten bestaan volgens de IMKE uit gebouwd 

erfgoed (bunkers, tankversperringen) en archeologisch resten zoals gevechts- en waarnemings-

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.ikme.nl/
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posities voor infanterie, opstellingen voor geschut, loopgraven, mangaten, overstoven betonbouw, 

versperringen en barakken. 

De IKME geeft een globaal beeld en geeft geen detaillering van de zones op de gemeentelijke 

verwachtingskaart. De gemeentelijke verwachtingskaart splitst op een detailkaart de elementen 

van de Grebbelinie uit naar schans/werk, dijk/kade, stelling uit 1940-1945, tankgrachten en 

tankversperringen uit 1940, kazemat uit 1939/1940, bunkerstelling van de Pantherstellung uit 

1945 en stenen toren (Spaanse redoute) uit 1745. Van deze lijst met specifieke elementen worden 

in het plangebied enkel stellingen verwacht uit de periode 1940-1945. Overige specifieke 

elementen worden direct langs de beek verwacht, ca. 100 m ten oosten van het plangebied. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft herkaveling plaatsgevonden waarbij het ovaalvormige perceel 

ten westen van de hoeve ‘Groot Hoevelaar’ is verdwenen (Fig. 2.9). Op het AHN-beeld is de 

zuidzijde van het ovaalvormige nog wel te herkennen is (ca 1 ha, Fig. 2.10).  

Ook andere details zijn te onderscheiden op het AHN. Onder andere een liniear element dat in 

het verlengde ligt van de weg die richting de schaapskooi loopt (de schaapskooi is als SK weer-

gegeven in Fig. 2.10). Langs de weg, ten oosten van de schaapskooi, ligt een rond object, moge-

lijk een drenkkuil of waterput. De weg sluit verder naar het westen aan op een restant van de 

grote dekzandkop. Daarbinnen is een mogelijke ‘omgrachting’ te zien (omringd door greppel, 

Fig. 2.10) . Het is opvallend dat de weg aansluit op deze ‘omgrachting’. Mogelijk heeft hier een 

huisplaats gestaan. 

In de laagten zijn linieare elementen te zien, dit zijn vermoedelijk ontginningsgreppels van vòòr de 

19e eeuw. De zone met deze greppels valt echter ook grotendeels samen met de zone waar resten 

van de Pantherstellung verwacht worden dus een verband daarmee kan op voorhand niet worden 

uitgesloten. De hoger gelegen zones kunnen kleine dekzandkoppen zijn. 

 

Aan de Stationsweg oost staat binnen het plangebied nieuwe bebouwing op de nummers 211-

213. De meeste bebouwing komt volgens de BAG globaal uit die periode, maar de oudste be-

bouwing zou uit 1925 kunnen dateren. In het zuidoosten van het plangebied komt aan de spoor-

baan bebouwing op nr 5, die conform de BAG uit. Op de kaart uit 1962 (geraadpleegd via topo-

tijdreis.nl) is de bebouwing in het noordoosten van het plangebied zichtbaar aan de Zegheweg 30. 

Deze bebouwing stamt volgens de BAG echter al uit 1950. Een overzicht van de aanwezige be-

bouwing in het plangebied wordt gegeven in Tab. 2.2. Daarbij wordt ook vermeld welke be-

bouwing blijft bestaan. 
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Fig. 2.9: Het plangebied op de kaart uit 1952, Topografische kaart (bron: www.topotijdreis.nl). 

 

Fig. 2.10:  Ingezoomde uitsnede van het AHN2, 0,5 m raster met interpretatie. 

http://www.topotijdreis.nl/
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2.5 Bodemverstoring 

Bodemloket.nl is geraadpleegd om een beeld te krijgen van eventuele verstoringen door sane-

ringen en overige historische activiteiten. Binnen het plangebied is een sanering uitgevoerd langs 

een sloot 300 m parallel aan de spoorlaan (groene streep, Fig. 2.11). Het lijkt om een calamiteit 

te gaan, die sanering vereiste. Mogelijk dat lokaal rondom de sloot de bodem verstoord is, al zal 

de aanleg van de sloot zelf ook al voor een verstoring van het bodemarchief gezorgd hebben. 

Op diverse plaatsen zijn dempingen bekend (locaties 1 t/m 4, 6, 8, 10 (3 maal) en 11). Bij locatie 

7 zijn twee bovengrondse dieseltanks aanwezig (geweest). Door dergelijke activiteiten is de kans 

klein dat eventueel aanwezige archeologische resten zijn beschadigd. 

Aan de Zegheweg 8 (locatie 5) zijn twee timmerwerkplaatsen en een burgerlijk- en utiliteitsge-

bouw aanwezig (geweest). Aan de Stationsweg-oost 211 zijn diverse activiteiten rondom auto-

handel en –reparatie aanwezig (geweest). Bij dergelijke activiteiten is een kans aanwezig dat er 

kelders aanwezig zijn geweest onder de bestaande bebouwing. 

 

In het plangebied komt bebouwing voor. Hieronder zal de bodem verstoord zijn. In veel gevallen 

zal de verstoring beperkt zijn gebleven. Alleen waar (gier)kelders aanwezig zijn zal een diepere 

bodemverstoring hebben plaatsgevonden. Dit zal waarschijnlijk het geval zijn voor de stallen aan 

de Spoorlaan, Stationsweg Oost 199 en Stationsweg Oost 239. 

 

Het plangebied wordt doorkruist door twee gastransportleidingen en een rioolpersleiding (Mas-

terplan Hoevelaar) Deze zullen voor een lokale verstoring van het archeologisch bodemarchief 

hebben gezorgd. 

 

 

Fig. 2.11: Het plangebied op een uitsnede van bodemloket.nl 
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Adres 

Locatie 

op Fig. 

2.11 

Functie en ouderdom (bagviewer.kadaster.nl 

en bodemloket.nl) 

Bebouwing voor het eerst 

zichtbaar op de kaart van 

Zegheweg 8 en 8a 5 

Industrie (timmerwerkplaats, 

burgerlijk/utiliteitsgebouwen) woonfunctie (1919). 

Bijgebouwen (1989, 1996, 2010) 

1932 

Stationsweg oost 199 6/7 

Industrie/woonfunctie (1891) 

Uitbreidingen, woongebouwen (1900, ’50, ’59, 

’66, ’78, ’82, ’86) 

 

1907 

Stationsweg oost 

211-213 
9 

Industrie (autoreparatie), kantoor (autohandel), 

woonfunctie 1925, Bijgebouwen 1943, ‘84 
1952 

Stationsweg oost 

239** 

Ten 

zuiden 

van 10 

Industrie, woonfunctie, 1911 

Bijgebouwen 1930, ’40, ’55, ’79 en ‘91 
1932 

Stationsweg oost 

243* 

ZO-

hoek 

Logies/bijeenkomstfunctie (1900), woonfunctie 

(1971), uitbreiding (2000) 
1890 

Spoorlaan 5* 

Ten 

westen 

van 10 

Woonfunctie (1937) 1952 

Spoorlaan 9 11 Woonfunctie (1979), Bijgebouwen (1973,’75,‘89 
Minimaal 1825, bebouwing 

reeds gesloopt 

Spoorlaan 10 11 Woonfunctie (1970), Bijgebouwen (1970, ’78) 
Minimaal 1825, bebouwing 

reeds gesloopt 

Zegheweg 30* 
NO-

hoek 
Industrie/woonfunctie (1950) 1962 

Tab. 2.2: Bebouwing in het plangebied conform BAG, bodemloket en de historische kaarten. (* wordt behouden, ** 

hoofdbebouwing wordt behouden in het plan) 

2.6 Specifieke archeologische verwachting 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het plangebied grotendeels een lage verwachting 

voor alle perioden. De zones waar een plaggendek wordt vermoed, hebben een onbekende 

verwachting voor de periode ‘jager-verzamelaars’ en een hoge verwachting voor de recentere 

perioden. Daarnaast zijn er specifieke verwachtingen voor zones rondom boerderijplaatsen en 

zones van de Grebbelinie. 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld, waarin de gemeentelijke verwachting is bijgesteld (Tab. 

2.3).  

 

Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de 

keuze voor een bewoningslocatie. Het plangebied ligt nabij de Luntersche Beek in een dek-

zandvlakte met uitlopers van dekzandruggen. Op de hogere delen kunnen podzolgronden 

gevormd zijn, in de lagere delen zijn beekeerdgronden aanwezig. In het plangebied komen 

kampontginningen voor en lokaal zijn er plaggendekken aanwezig. Gezien de ouderdom van de te 

verwachte afzettingen kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het Laat-

Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. 

 

In het noordelijke deel van het plangebied (zie blauwe arcering op Bijlage 6) is zoals gezegd al een 

oppervlaktekartering en een karterend booronderzoek met een boordiameter van 15 cm en een 

boordichtheid van 8 boringen per hectare uitgevoerd. Dit is op basis van de huidige normen qua 

boordichtheid eerder een verkennend dan een karterend onderzoek. In dat onderzoek is gecon-

cludeerd dat de bodem veelal verstoord is. Er zijn geen tekenen van podzolisatie waargenomen. 

De onderzochte zone lag te laag/nat voor podzolisatie of de podzol-B horizont is opgenomen in de 

humeuze bovengrond. De diepte van de bodemverstoring is lastig te bepalen, mede omdat het 

oorspronkelijke dekzandreliëf lastig te reconstrueren is. De conclusie kan niet zonder meer zijn 

dat de bodem diep is verstoord. Wel is duidelijk dat de eventueel van nature aanwezige B-

horizont is verstoord en daardoor minimaal sprake is van ondiepe verstoringen. 
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Enkel aan de zuidzijde van dat onderzoeksgebied zijn indertijd intacte enkeerdgronden aangetrof-

fen en is een begeleiding geadviseerd (zie Fig. 2.2). Het plaggendek was het dikst in de zone waar 

een enkeerdgrond is gekarteerd op de bodemkaart evenals op de gemeentelijke verwachtingskaart 

(zuidoosthoek van het toenmalige onderzoeksgebied). Arcadis schrijft dat het plaggendek aan de 

zuidwestrand van hun onderzoeksgebied dunner was en minder humeus. Archeodienst consta-

teert dat de humeuze laag onder de bouwvoor in die zone vaak ook als een C-horizont is 

omgeschreven en niet als een Aa-horizont. Mogelijk was er in het veld twijfel over de ‘echtheid’ 

van deze humeuze laag. 

Tevens komt direct onder het humeuze dek in die zones soms veen of leem voor. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats 
Diepteligging 

sporen  

Laat-Paleolithicum - 

Mesolithicum 

Hoog: 

dekzandkopjes 

Middelhoog: 

Overige zones 

met een 

enkeerdgrond. 

Laag: 

Overig 

Bewoningssporen, tijdelijke kampementen, 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder het 

plaggendek vanaf 

de top van de 

podzolbodem 

(middelhoog – 

hoge verwachting) 

 

Vanaf maaiveld 

(lage verwachting) 

 

Neolithicum – Vroege-

Middeleeuwen 

Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Late-Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 

Hoog: Rondom 

‘Groot 

Hoevelaar’; de 

oppevlaktevondst 

van Arcadis 2004 

en nabij een 

mogelijk 

‘omgracht 

perceel’ 

Vanaf maaiveld 

Tweede Wereldoorlog 

Hoog: binnen de 

gekarteerde zone 

van de 

Pantherstellung 

Verdedigingslinie: Loopgraven, schuttersputjes 

Tab. 2.3 Archeologische verwachting per periode voor het plangebied voor de hogere delen 

Jager-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum kozen als woon- en 

verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de 

buurt van open water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst. 

Nabij water heerst er ook een grotere biodiversiteit wat de jacht en het verzamelen van plant-

aardig voedsel vergemakkelijkt. Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een vuursteen-

spreiding aan het oppervlak en eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. In de 

directe omgeving is een waarneming van vuursteen bekend, op een erf te noordwesten van het 

plangebied in een lager gelegen deel dan het plangebied. 

De vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn opgeploegd. In 

situ vondsten en sporen worden met name verwacht op de hogere delen waar podzolisatie kon 

plaatsvinden. Ze kunnen onder het aanwezige plaggendek worden aangetroffen vanaf de top van 

een eventueel aanwezige podzolbodem dan wel de C-horizont, voor zover deze niet is verploegd. 

In het reeds onderzochte gebied zijn geen podzolbodems waargenomen, waardoor de kans op het 

aantreffen van intacte vuursteenvindplaatsen in die zone tevens klein is. Bovendien reiken de 

sporen uit deze periode ondiep en zijn derhalve aangetast. Voor het eerder onderzochte gebied is 

op basis van de bodemopbouw de kans op het aantreffen van een vuursteenvindplaats klein. En 

daardoor is een lage verwachting voor de periode Laat-Paleolithicum tot Mesolithicum voor het 

al eerder onderzochte noordelijke deel van het plangebied opgesteld. 

 

In het nog niet eerder onderzochte deel aan de zuidzijde worden vuursteenvindplaatsen verwacht 

in de zones die hoger liggen. Op het AHN liggen in de zuidoosthoek van het plangebied twee 

hogere welvingen die op historische kaarten in gebruik zijn als akker. Ook is er een restant van 

een grote dekzandkop aanwezig die ten westen van de boerderij Groot Hoevelaar heeft gelegen. 

De hogere ligging van de grote koppen kan ook (deels) het resultaat zijn van ophoging ten 
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behoeve van de bebouwing. De meest zuidwestelijk gelegen verhoging is volledig overbouwd, de 

meest noordoostelijk gelegen verhoging is vrijwel onbebouwd. Het lijkt daarom niet uitgesloten 

dat het inderdaad om dekzandkopjes gaat. Ze liggen nabij een beek (gunstige vestigingsfactor), 

waardoor aan deze hoge delen een hoge verwachting is toegekend om vindplaatsen aan te treffen 

uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum. Het restant van een grotere 

dekzandkop in het westen van het plangebied heeft vanwege de oorspronkelijke omvang ook een 

hoge verwachting gekregen. 

 

 

Fig. 2.12: Specifieke verwachting 

De gehele zuid- en oostrand van het nog niet onderzochte plangebied is gekarteerd als een zone 

met een plaggendek op de bodemkaart. Op historische kaartmateriaal is de zuidrand deels in 

gebruik als grasland, waardoor het te betwijfelen valt of een plaggendek binnen deze gehele zone 

aanwezig is. Op basis van het AHN zijn in het nog niet onderzochte gebied ook diverse kleine 

hoger gelegen delen en hogere delen die uitlopers zijn van de grote dekzandruggen, gekarteerd. 

Aan deze delen in de zone met een plaggendek op de gemeentelijke verwachtingskaart is een 

middelhoge verwachting toegekend voor de periode Paleolithicum tot en met Mesolithicum. 

 

Vanaf het Neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt 

worden door sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men akkerbouw met het 

jagen en verzamelen, maar geleidelijk stapt men over naar akkerbouw en veeteelt. De nederzet-

tingen worden gekenmerkt door permanente woningen die vaak diep in de grond gefundeerd 

waren. Waterputten werden gegraven voor de watervoorziening terwijl in en nabij de nederzetting 

afvalkuilen werden gegraven om afval te begraven. Deze sporen kunnen diep in de bodem reiken. 

Als de podzolhorizont is opgenomen in het esdek kunnen er nog sporen aanwezig zijn. 

Waarnemingen uit deze periode zijn niet bekend in de directe omgeving. De Gelderse Vallei was 

een nat gebied waar veenvorming plaats heeft gevonden en was daarom mogelijk onaantrekkelijk 

voor bewoning. Aangenomen wordt dat de regio pas in de Late-Middeleeuwen is ontgonnen. Bij 

Renswoude zijn in de Gelderse Vallei sporen gevonden uit de Bronstijd, lokaal is langs 

bijvoorbeeld beken bewoning niet uit te sluiten. 

De vondsten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn opgeploegd. Het vondst- 

en sporenniveau wordt op een hetzelfde niveau verwacht als bij de steentijdvindplaatsen. Doordat 
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de sporen dieper in de C-horizont zijn ingegraven, kunnen de sporen uit deze periode nog intact 

zijn. 

In de periode vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen heeft men nog steeds 

een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden in de nabijheid van water. Daarom wordt 

aan het nog niet onderzochte deel van plangebied eenzelfde verwachting toegekend als aan de 

periode Laat-Paleolithicum tot en met Mesolithicum. 

Voor het reeds onderzochte deels is het lastig om na te gaan waar dergelijke hoger gelegen delen 

hebben gelegen. Dit komt deels door de verstoorde bodemopbouw, maar ook doordat het 

oorspronkelijke reliëf niet meer zichtbaar is op het AHN. Aan de hand van het historische 

kaartmateriaal zijn wel zones te definiëren die gezien het landgebruik als akkerland hoger hebben 

gelegen en een vorm hebben die doet denken aan een dekzandkop of –rug. Deze delen hebben 

een oranje arcering gekregen om aan te duiden dat de hoge verwachting enkel geldt voor de 

periode Neolithicum tot en met Vroege-Middeleeuwen. 

 

Vanaf de Late-Middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. Bewoning concentreert zich in 

dorpen, steden en bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat 

voor de voedselvoorziening van de inwoners. In deze periode is een hoge ligging van het gebied 

niet meer uitsluitend doorslaggevend voor de locatiekeuze. Het plangebied is op z’n vroegst in de 

11e of 12e eeuw ontgonnen. De Zegheweg vormt de noordwestgrens tussen de oudere kampont-

ginningen en de latere strookverkavelingen. De historische boerderij ‘Groot Hoevelaar’ is de enige 

locatie met bebouwing op kaartmateriaal uit het begin van de 19e eeuw, waardoor er daar een 

hoge verwachting geldt voor de Late-Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd. De huidige bebou-

wing staat niet op de locatie van de historische bebouwing. Resten van de historische bebouwing 

kunnen nog in de ondergrond aanwezig zijn. Rondom Groot Hoevelaar is veel veen aangetroffen 

in het booronderzoek van Arcadis uit 2004. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat Groot Hoeve-

laar op een dekzandkop is aangelegd. De ruime attentiezone op de beleidsadvieskaart is mede om 

die reden teruggebracht naar het erf uit ca. 1825. 

Op de beleidsadvieskaart valt een beperkt deel van de attentiezone van de historische bebouwing 

‘Huisstede’ in het plangebied. De Zegheweg wordt aangemerkt als historische weg van voor 1600. 

Het lijkt daarom niet aannemelijk dat de historische bebouwing aan de oostzijde van de 

Zegheweg heeft gestaan. 

Tijdens de oppervlakte kartering door Arcadis in 2004 zijn centraal op een grote dekzandkop in 

het noordwesten van het plangebied aardewerk, baksteen en dakpanfragmenten aangetroffen en is 

een boring op puin gestuit. In dit onderzoek werden deze resten gekoppeld aan een schaapskooi 

uit 1890, maar deze schaapskooi blijkt verder richting het zuidoosten te hebben gelegen. 

Archeodienst vindt deze vondstlocatie verdacht voor een ouder erf. Op basis hiervan wordt aan de 

zone rondom deze vondsten een hoge verwachting voor de Late-Middeleeuwen tot de Nieuwe 

Tijd toegekend. 

Op basis van het AHN is tevens een mogelijk ‘omgracht’ perceel te zien dat binnen het restant 

van de grote dekzandkop in het westen van het plangebied ligt. Ook aan deze zone is een hoge 

verwachting specifiek voor de Late-Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd toegekend. 

Dergelijke zones met een specifieke verwachting voor de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

overlappen andere verwachtingen, zoals de hoge verwachting voor het Laat-Paleolithicum tot en 

met de Vroege-Middeleeuwen bij het ‘omgrachte’ perceel. 

 

Op de beleidsadvieskaart wordt het plangebied tevens doorkruist door diverse linies van de Duitse 

“Pantherstellung”. In de zones geldt een hoge verwachting voor resten uit de Tweede 

Wereldoorlog (einde Nieuwe tijd C). Ook in het reeds onderzochte gedeelte zijn resten uit de 

Tweede Wereldoorlog niet uitgesloten. Tijdens het eerdere onderzoek zijn verstoringen 

waargenomen, maar is een interpretatie als sporen uit de Tweede Wereldoorlog niet overwogen. 

Er worden loopgraven en mangaten verwacht die samenhangen met de linie. Elementen als 

schans/werk, dijk/kade, tankgrachten en tankversperringen uit 1940, kazemat uit 1939/1940, 

bunkerstelling van de Pantherstellung uit 1945 worden niet in het plangebied verwacht. 

 

Voor de overige delen van het plangebied zijn geen concrete aanwijzingen voor de periode Late-

Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd en geldt een lage verwachting.  
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3 Conclusie en advies 

3.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied. In paragraaf 3.2 wordt antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen zoals die voorafgaand aan het onderzoek zijn geformuleerd. In paragraaf 3.3 

wordt een advies gegeven ten aanzien van archeologisch vervolgonderzoek. 

3.2 Conclusies / beantwoording van de onderzoeksvragen 

 Wat is naar verwachting de opbouw van de ondergrond en zijn er aanwijzingen voor of 

gegevens bekend over bodemverstoringen? 

Er wordt dekzand verwacht dat al dan niet is verspoeld. Op de hogere delen worden podzol-

gronden verwacht waarop een plaggendek is aangelegd. Tijdens een eerder onderzoek binnen 

de noordoostelijke helft van het plangebied is in een deel van de boringen een plaggendek 

aangetroffen, maar geen podzolbodem. Het plaggendek was het dikste in de zuidoosthoek 

van dat onderzoeksgebied, waar op de bodemkaart enkeerdgronden gekarteerd waren. 

In de lagere delen worden beekeerdgronden verwacht. Tijdens het eerdere onderzoek waren 

deze verstoord in het noordoostelijke deel van het plangebied. 

In het nog niet eerder onderzochte deel van het plangebied is op diverse plaatsen gebouwd 

aan het eind van de 19e en 20e eeuw en zal de bodem lokaal verstoord zijn. 

 

 Worden in het plangebied archeologische vindplaatsen verwacht?  

Er is een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met 

Vroege-Middeleeuwen op de vermoedde dekzandkopjes. Aan de zone met een plaggendek 

wordt een middelhoge verwachting toegekend voor dezelfde periode. Een van de dekzand-

kopjes is al onderzocht en daar geldt nog een (middel)hoge verwachting vanaf het Neolithi-

cum tot en met de Vroege-Middeleeuwen. 

Een hoge verwachting voor de Late-Middeleeuwen tot Nieuwe tijd geldt voor de historische 

boerderijlocatie, een mogelijk omgracht perceel op het restant van een grote dekzandkop, 

rondom een vondstconcentratie die tijdens een eerdere oppervlaktekartering is waargenomen 

en voor de elementen van de Grebbelinie: specifiek de Pantherstellung (Fig. 2.12) 

 

 Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Op basis van het bureauonderzoek kunnen archeologische resten daterend uit het Laat-

Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen verwacht worden op de hogere delen in 

het plangebied. De restanten van de dekzandkoppen hebben een omvang van ca. minder 

dan 50 m²  tot 1,5 ha. Hier zouden in theorie zeer kleine (< 50 m²) tot grote vuursteen-

vindplaatsen (>1000 m²) aanwezig kunnen zijn. Ook huisplaatsen (ca. 1200 m²) tot 

dorpen (>8000 m²) vanaf de Bronstijd zijn mogelijk. 

 

Ter plaatse van en rondom de boerderijlocatie kunnen sporen in ondergrond aanwezig zijn 

van  oudere voorgangers van deze boerderij. 

 

Nabij  een vondstconcentratie tijdens de oppervlaktekartering zou ook een voormalige 

huisplaats aanwezig kunnen zijn. Het aangetroffen vondstmateriaal stamt uit de Nieuwe 

tijd. Op het AHN is tevens een mogelijk omgracht perceel te zien, waar een huisplaats 

aanwezig zou kunnen zijn geweest. 

 

Resten van de Pantherstellung uit de Tweede Wereldoorlog zullen bestaan uit vrij smalle 

lineaire elementen en kleine mangaten. 

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

In het plangebied is een woonwijk gepland. De huizen zullen veelal op staal gefundeerd 

worden in de top van het gele dekzand. De voorgenomen graafwerkzaamheden vormen 

daarom een bedreiging voor vindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met 

Vroege-Middeleeuwen. De top van het gele dekzand is hier tevens het archeologische 

niveau. 



3986102100 BO, Masterplan Hoevelaar te Woudenberg Archeodienst BV 

  

  

27 

Resten uit de periode Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd de (mogelijke) historische 

boerderijlocaties en de Pantherstellung kunnen vanaf maaiveld verwacht worden en in die 

zones vormen alle graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm een bedreiging voor het 

bodemarchief. 

3.3 Advies 

Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek acht Archeodienst BV een archeologisch 

vervolgonderzoek noodzakelijk (Fig. 3.1). Onderstaand advies is ter vervanging van het advies van 

het eerder onderzochte deel (Arcadis 2004). 

 

De omgevingdienst heeft erop gewezen dat niet gesprongen explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog aanwezig kunnen zijn. Bij het archeologische onderzoek dient hiermee vanuit 

veiligheidsoogpunt rekening te worden gehouden. Beoordeeld moet worden of de 

werkzaamheden (zowel booronderzoek als gravend) in samenwerking het een eventueel OCE-

onderzoek moeten worden uitgevoerd c.q. de werkzaamheden door een OCE-deskundige 

begeleid moeten worden. Mogelijk geldt dit voor een bredere zone dan de Pantherstellung, maar 

die afweging ligt bij de gemeente. 

Archeodienst BV wijst er ook op dat de wisselwerking ook de andere kant op moeten gelden. Als 

benaderingen voor het OCE-onderzoek eerder plaatsvinden dan het archeologisch gravend 

onderzoek dient ook beoordeeld te worden of de omvang van deze ingrepen archeologisch 

begeleid moeten worden. 

 

 

Fig. 3.1: Advies voor type onderzoek binnen plangebied. 

3.3.1 Advies voor onderzoek Laat-Paleolithicum tot en met Vroege-Middeleeuwen. 

In het nog niet door Arcadis onderzochte zuid(west)elijke deel van het plangebied wordt een 

verkennend booronderzoek geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het 

verwachtingsmodel te toetsen voor de periode Laat-Paleolithicum tot en met Vroege-Middel-

eeuwen.  
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Archeodienst adviseert om in het overgrote deel van het zuid(west)elijke deel een verkennend 

booronderzoek (boordiameter 7 cm, tot 30 cm in de C-horizont) uit te voeren met een 

boordichtheid van 5 boringen per hectare (verspringend grid van 40 x 50 m). In het deel met 

meer microreliëf (6,8 ha) is een boordichtheid van 10 boringen per hectare (verspringend grid 

van 30 x 35 m) geschikt. De boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 5104 

(Nederlands Normalisatie-instituut 1989) en bodemkundig (De Bakker en Schelling 1989) 

geïnterpreteerd.  

 

Voor het onderzoeksgebied (zuidwestelijke deel plangebied) van 22,6 ha zou dit uitkomen op ca. 

150 boringen. Met deze verkennende boringen kan de archeologische verwachting voor de 

periode Laat-Paleolithicum tot en met Nieuwe tijd getoetst worden. Het onderzoeksgebied is 

grotendeels in gebruik als grasland. Een intensieve oppervlaktekartering is daardoor niet haalbaar. 

Een extensieve oppervlaktekartering door middel van het inspecteren van slootkanten en 

molshopen wordt wel aanbevolen. 

 

Uit het verkennende booronderzoek moet blijken waar de bodem nog (deels) intact is. In die 

zones kan op basis van de resultaten blijken dat een proefsleuvenonderzoek en/of  een karterend 

booronderzoek noodzakelijk is. Bij het aantreffen van een podzolbodem wordt de (middel)hoge 

verwachting voor vuursteenvindplaatsen bevestigd. De vorm waarop een karterend onderzoek 

uitgevoerd kan worden naar vuursteenvindplaatsen (zonder grondsporen) is conform de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek zeer divers van ca. 20 boringen per 

hectare tot ca. 500 boringen per hectare tot proefputten waaruit het ontgraven sediment gezeefd 

dient te worden. Als er grondsporen verwacht worden en er een (zeer) lage vondstdichtheid 

verwacht wordt, zijn proefsleuven de beste methode (Tol et al. 2012). Op basis van de resultaten 

van het verkennend booronderzoek zal een inschatting gemaakt moeten worden welke methoden 

geschikt zijn en moet er een beleidsmatige afweging gemaakt worden naar welk type vuursteen-

vindplaatsen gezocht dient te worden. 

 

Als de podzolhorizont ontbreekt en er geen diepe verstoringen worden aangetroffen blijft alleen 

een verwachting over voor vindplaatsen vanaf het Neolithicum. Huisplaatsen met een (middel)-

hoge vondstdichtheid zijn op te sporen met methode C1 (verspringend boorgrid van 30 x 35 m, 

10 boringen per hectare, Tol et al. 2012). Dit zou neerkomen op maximaal ca. 226 karterende 

boringen. Als vanuit beleidsmatig oogpunt wordt besloten dat ook vindplaatsen met een (zeer) 

lage vondstdichtheid onderzocht moeten worden dan is een karterend booronderzoek niet 

geschikt en kunnen vindplaatsen enkel door middel van proefsleuven worden opgespoord. 

 

Zoals in de specifieke verwachting opgenomen is in het reeds onderzochte gebied enkel een mid-

delhoge tot hoge verwachting voor de periode Neolithicum tot en met Vroege-Middeleeuwen 

opgesteld voor (voormalige) dekzandkoppen. Deze dekzandkoppen zijn onderzocht in het boor-

onderzoek van Arcadis. De toen gebruikte boordichtheid voldoet niet aan de huidige norm van de 

leidraad karterend onderzoek. Archeodienst BV adviseert om hier karterende boringen te plaatsen 

in een grid van 30 x 35 m. Voor deze terreinen van ca. 1,5 en 2 ha, zou dit op ca. 35 boringen 

uitkomen als enkel onderzoek gedaan hoeft te worden naar huisplaatsen met een (middel)hoge 

vondstdichtheid. Of een karterend booronderzoek of een proefsleuvenonderzoek nodig is in deze 

zones, is afhankelijk van de beleidsmatige keuzes van het bevoegd gezag. 

In de zone met veel microreliëf in het nog niet onderzochte deel in het zuiden wordt in de 

verkennende fase een booronderzoek van 10 boringen per hectare geadviseerd. Indien de 

beleidsmatige keuze is om met name te kijken naar vindplaatsen met een matighoge 

vondstdichtheid voor de periode Neolithicum tot en met Vroege-Middeleeuwen kan in die zone 

door het vergroten van de boordiameter van 7 naar 15 cm en het zeven van de opgeboorde grond 

de verkennende boringen ook voor de karterende fase gebruikt worden. Dit is vooral een voordeel 

als in de boringen geen podzolhorizont wordt aangetroffen en er daardoor geen verwachting meer 

is voor vuursteenvindplaatsen. 

 

Bij het aantreffen van archeologische indicatoren bij een karterend booronderzoek kan er vervolg-

onderzoek nodig zijn door middel van proefsleuven. Als bij een proefsleuvenonderzoek een be-
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houdenswaardige vindplaats aanwezig blijkt te zijn, zal behoud in situ overwegen moeten worden 

of kan een opgraving noodzakelijk zijn. 

3.3.2 Advies onderzoek naar Pantherstellung en historische boerderijlocaties 

Resten van de Pantherstellung en de (mogelijke) historische boerderijlocaties zijn lastig op te 

sporen door middel van boringen. Proefsleuven zijn een geëigende methode om dergelijke resten 

te onderzoeken. 

 

De Pantherstellung is nu aangeduid in een relatief brede zone. Om voor de bouw inzicht te heb-

ben in de aard en ligging van de linie van de Pantherstellung wordt een proefsleuvenonderzoek 

voorgesteld met sleuven dwars op elke linie. De breedte van de bufferzone van de linie is ca. 170 

m voor de centraal gelegen linie en 80 m breed voor het deel in het plangebied van de meest 

oostelijke gelegen linie. De bufferzone rondom de linie in het zuidwesten van het plangebied is ca 

40 m breed. Geadviseerd wordt om centraal op de verwachte ligging van elke linie een sleuf aan 

te leggen van ca. 10 m lang en deze vervolgens uit te breiden totdat de grens van de bufferzone 

bereikt is of de linie aangetroffen wordt. Mogelijk kan een bureauonderzoek voor het OCE-

onderzoek nog meer detail geven over de verwachte locatie van de linies en de zoekzones nader 

specificeren. 

 

Door het aanleggen van de proefsleuven kan een beeld gevormd worden van de ligging (omvang 

en richting) en aanwezigheid van de linies. De twee meest oostelijk gelegen linies zouden 

vervolgens verder onderzocht kunnen worden door de voortzetting ervan in het noordelijke deel 

van het plangebied (ook in het al door Arcadis onderzochte deel) te onderzoeken. Met deze 

informatie over de ligging van de linie en de aangetroffen kwaliteit kan vervolgens de linie in-situ 

bewaard worden in de nieuwe woonwijk of een besluit genomen worden of de linie opgegraven 

dient te worden. Voor het proefsleuvenonderzoek dient vooraf een Programma van Eisen (PvE) 

te worden opgesteld dat goedgekeurd dient te worden door het bevoegd gezag (de gemeente). 

 

Rondom de historische boerderijlocatie ‘Groot Hoevelaar’ adviseert Archeodienst BV tevens een 

proefsleuvenonderzoek om de oude bebouwingsresten en bijbehorende afvlalcontexten op te 

sporen. Aangezien hier niet gezocht wordt naar een lineair element is een proefsleuvenonderzoek 

met een dichtheid van ca. 10 % de meest geschikte methode. Het oppervlak van de contour 

‘historische bebouwing’ (Fig. 2.12) bedraagt ca. 1 ha. Ter plaatse van de bestaande gebouwen 

(2880 m² in de contour) zal de bodem veelal verstoord zijn. 10% van het resterende oppervlak 

van 7720 m² bedraagt 772 m².  Archeodienst BV adviseert in elk geval een sleuf aan te leggen 

over de boerderij van 25 x 10 m zoals afgebeeld op de minuut uit ca. 1825 (Fig. 2.4). Zo ook over 

de twee (kleinere) sleuven over de bijgebouwen (elk ca. 11 x 10 m) die weergegeven zijn op de 

minuut uit ca. 1825. De overige sleuven worden zo gelijkmatig mogelijk verspreid over het 

resterende historische erf. 

Voor dit proefsleuvenonderzoek dient tevens vooraf een Programma van Eisen (PvE) te worden 

opgesteld dat goedgekeurd dient te worden door het bevoegd gezag (de gemeente). 

 

Archeodienst BV adviseert om de zone rondom de vondstlocatie tijdens de al uitgevoerde 

oppervlaktekartering tevens de onderzoeken door middel van een proefsleuvenonderzoek met een 

goedgekeurd PvE. Idealiter bestaat dit uit een sleuf over de vondstlocatie (boringen 60 - 62) met 

een controle sleuf aan de noord- en zuidzijde. De locatie valt tevens samen de Pantherstellung, 

waardoor de sleuven voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. 

 

Voor de zone met het omgrachte perceel adviseert Archeodienst BV een proefsleuvenonderzoek 

met goedgekeurd PvE met een dekkingsgraad van 10%, waarbij enkele sleuven ook dwars op de 

verwachte grachten worden aangelegd. 

 

Als het proefsleuvenonderzoek naar de resten uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd wordt 

uitgevoerd voordat het booronderzoek naar resten uit de oudere perioden wordt uitgevoerd, zou 

op grond van de resultaten van het gravend onderzoek een deel van het verkennend en karterend 

booronderzoek kunnen vervallen voor vindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met 

Vroege-Middeleeuwen, aangezien de twee meest oostelijke linies en de twee meest oostelijk 
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gelegen mogelijke boerderijlocaties de verwachte dekzandkopjes doorkruizen. Onderzoek naar de 

Grebbelinie enerzijds en naar de historische boerderijlocaties anderzijds kunnen uiteraard ook 

gecombineerd worden om zo kosten te besparen. Als zit er een verschil in het onderzoek naar 

lijnelementen (Grebbelinie) en boerderijplaatsen (vlakken), waar in een dergelijk PvE rekening 

gehouden dient te worden. 

3.3.3 Verdere procedure en voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Archeodienst BV erop 

dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop 

voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen 

namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Woudenberg), 

die vervolgens een selectiebesluit neemt. Daarin is het wenselijk als zij ook aangeeft naar welke 

type vindplaatsen gezocht dient te worden voor de periode Neolithicum tot en met Vroege-

Middeleeuwen en welke methode kan worden ingezet: een karterend booronderzoek of een 

proefsleuvenonderzoek. 

 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 

inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen 

dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te 

verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een bureauonderzoek waarin 

ook gegevens van een steekproef (booronderzoek Arcadis 2004) verwerk zijn kan echter, op basis 

van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden niet 

met zekerheid gegarandeerd worden. Indien bij graafwerkzaamheden archeologische waarden 

worden aangetroffen dienen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister 

gemeld te worden. In de praktijk verdient het de aanbeveling de gemeente hierover in te lichten.  
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C 14 Koolstofdatering M ZF zoölogisch monster, 0,25 mmm
CA kalk n nee
ca. circa N noord
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CAD Computer-aided Drafting (of Design) NEN Nederlandse Norm
CCvD Centraal College van Deskundigen nr. nummer
Chr. Christus NV Natuurlijke verstoring
CHW Cultuur-Historische Waardenkaart O oost
CIS Centraal Informatie Systeem o.a. onder andere
cm centimeter OD ouder dan
CM A Centraal M onumenten Archief OR Oranje
con concreties ORG Organisch
CRI Crino iden kalk OX oxidatie
CvAK College P A Paars
d donker pag. pagina
DAO Defintief Archeologisch Onderzoek plr plantenresten
drs. doctorandus pu puin
e.d. en dergelijke PvA Plan van Aanpak
e.v. en verder PvE Programma van Eisen
et al. et alii (en anderen) RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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FG Fysisch Geograaf/ Fysische Geografie RO Rood
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Gz1 grind zwak zandig TOU Touw
Gz2 grind matig zandig V Veen
Gz3 grind sterk zandig v vondst
Gz4 grind uiterst zandig Vk1 veen zwak kleiig
h humeus Vk3 veen sterk kleiig
ho hout VKL Huttenleem/verbrande leem
h1 zwak humeus Vm veen mineraalarm
h2 matig humeus vnr vondstnummer
h3 sterk humeus VST Vuursteen
ha hectare Vz1 veen zwak zandig
HK Houtskool Vz3 veen sterk zandig
HL Hutteleem W west
HT Hout WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
HU Humus WI Wit
id identiek aan WRO Wet Ruimtelijke Ordening
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden wo wordtelrest
INDET Ondetermineerbaar X(XX) onbekend
ing. ingenieur Z zand
IVO Inventariserend Veldonderzoek Z zuid
IVO-K Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Z1 zand uiterst fijn
IVO-O Inventariserend Veldonderzoek Overig Z2 zand zeer fijn
IVO-P Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven Z3 zand matig fijn
IVO-V Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Z4 zand matig grof
J ja Z5 zand zeer grof
JD jonger dan Z6 zand uiterst grof
K klei zg zegge
k kolom Zk zand kleiig
KBW Bouwkeramiek Zs1 zand zwak siltig
KER keramiek Zs2 zand matig siltig
Kl Kiezel Zs3 zand sterk siltig
km kilometer Zs4 zand uiterst siltig
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie ZW Zwart
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Bijlage 5: Bodemkaart  
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Bijlage 6: Archeologische informatie 
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Archeologie in april 2017 een inventariserend veldonderzoek 
(IVO), verkennende fase, uitgevoerd in het plangebied Hoevelaar fase 1 in Woudenberg, gemeente 
Woudenberg. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande ontwikkeling van het fase 1 gebied voor 
de bestemming wonen. In totaal zullen in het gebied van fase 1 tot maximaal 250 woningen worden 
gerealiseerd , waarbij de verwachting is dat er, door de ligging op zand, tot een diepte van 1,0 m –mv 
(met uitzondering van de aanleg van kelders en rioleringen) bodemverstoring optreedt. Een nadere 
invulling van deze plannen is nog niet beschikbaar.   

Voor het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Van der Klooster 2016) waarin 
is aanbevolen een verkennend booronderzoek uit te voeren. Op basis van het bureauonderzoek werden 
in het zuidelijk deel van het plangebied enkeerdgronden verwacht, gelegen op de rand van een 
dekzandrug, en in het noordelijk deel beekeerdgronden. Er konden archeologische resten vanaf het 
Laat-Paleolithicum worden verwacht indien de top van het dekzand intact is gebleven. In het westelijke 
en centrale deel werd een dekzandkop verwacht. In het plangebied werden in het noordoostelijk deel 
resten van de Pantherstellung uit de Tweede Wereldoorlog verwacht en op de zuidoostelijke grens van 
het plangebied een oude weg uit de 19e eeuw.  

Het verkennend booronderzoek bevestigt de aanwezigheid van enkeerd- en beekeergronden die zijn 
gevormd in dekzandafzettingen. Beekeerdgronden komen in het noordwestelijk deel van het plangebied 
voor en enkeerdgronden in het overige deel. 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. Het gemiddeld 50 cm dikke esdek beschermt het onderliggende 
dekzand voor invloeden van bovenaf. Daarom blijft een hoge verwachting gelden voor archeologische 
resten en sporen uit de periode Laat-Paleolithicum –Middeleeuwen. In het centrale deel van het 
plangebied is een dekzandkop aangetroffen en op de flanken komt een relatief intacte bodem voor in 
de vorm van een geconserveerde podzolbodem onder het esdek. Voor deze dekzandkop geldt een 
hoge verwachting voor archeologische resten en sporen uit de periode Laat-Paleolithicum –
Middeleeuwen. In de noordoosthoek van het terrein (ter hoogte van boringen 54, 55 66, 67, 68, 82-102) 
wijst de afwijkende bodemopbouw op de voormalige Pantherstellung. Voor deze zone blijft een hoge 
verwachting gelden voor resten of sporen van militaire stellingen uit de Tweede Wereldoorlog. Op de 
zuidoostelijke grens van het plangebied bij boringen 12 en 23 zijn op basis van een diep geroerde 
bodem beperkte aanwijzingen gevonden voor een voormalige weg uit de 19e eeuw. Voor deze zone 
blijft een lage tot middelmatige verwachting gelden voor archeologische resten of grondsporen uit de 
Nieuwe tijd. 

In de noordoostelijke hoek geldt daarnaast een hoge archeologische verwachting op resten uit de 
Tweede Wereldoorlog. Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt 
geadviseerd om vervolgonderzoek uit te laten voeren indien binnen het plangebied werkzaamheden 
worden uitgevoerd die dieper reiken dan 30 cm onder maaiveld. 

Geadviseerd wordt om in het plangebied een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Dit heeft als doel 
een eventuele vindplaats op te sporen uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. 
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader 

In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Archeologie in april 2017 een inventariserend veldonderzoek 
(IVO), verkennende fase, uitgevoerd in het plangebied Hoevelaar fase 1 in Woudenberg, gemeente 
Woudenberg. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande ontwikkeling van het fase 1 gebied voor 
de bestemming wonen. In totaal zullen in het gebied van fase 1 tot maximaal 250 woningen worden 
gerealiseerd , waarbij de verwachting is dat er, door de ligging op zand, tot een diepte van 1,0 m –mv 
(met uitzondering van de aanleg van kelders en rioleringen) bodemverstoring optreedt. Een nadere 
invulling van deze plannen is nog niet beschikbaar.   

Voor het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Van der Klooster 2016) waarin 
is aanbevolen een verkennend booronderzoek uit te voeren.  

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de 
gespecificeerde verwachting. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het 
landschap in het plangebied, voor zover deze vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de 
bruikbaarheid van de locatie door de mens in het verleden. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden 
geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de intactheid 
van het bodemprofiel. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven: 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

• Is er sprake van duidelijke dekzandkopjes met daartussen natte laagtes? 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

• Zijn er in het plangebied duidelijke overgangen aanwezig tussen hoge en lage delen of tussen 
droge en natte delen? 

• Zijn er aanwijzingen in de specifiek geplaatste boringen voor resten van de Pantherstellung, 
van schuren of van oude wegdekken? Zo ja, wat is de aard en opbouw daarvan? 

• Waaruit bestond, op basis van de boringen, de versperring van de Pantherstellung. Is aan de 
zuidzijde sprake van een anti-tankgracht (boring 44)? Zijn bij het (metaaldetectie-)onderzoek 
indicatoren gevonden die verband houden met de Pantherstellung? Wat zeggen deze 
indicatoren over het gebruik van deze versperring? 

• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

• Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat 
is de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van 
het plangebied? 

• Zijn met het metaaldetector onderzoek in het plangebied resten aangetroffen van het in de lucht 
ontplofte vliegtuig? Zo ja, wat is het verspreidingsbeeld? Dient hiernaar vervolgonderzoek te 
worden uitgevoerd? 

• Wat is de datering van de archeologische indicatoren in het plaggendek? Wat zegt dit over de 
aanvangsdatering van het plaggendek? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 
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Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA), versie 4.0 (Centraal College van Deskundigen 2016), het door de gemeente goedgekeurde Plan 
van Aanpak (PvA; Van Amerongen / Wilbers 2017) en opmerkingen van de archeologisch adviseur van 
de gemeente Woudenberg (dhr. P. de Boer). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen naar 
Bijlage 6. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van afkortingen 
en begrippen). 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt ten noorden van de Stationsweg Oost en ten oosten van de Zegheweg. Het betreft 
weilanden rondom de voormalige boerderij aan de Stationsweg Oost 199a. Het plangebied bestaat uit 
twee aaneengesloten delen. In het grootste deel (rondom de boerderij) is alleen archeologisch 
booronderzoek uitgevoerd. In een kleiner deelgebied (grasland achter en tussen Stationsweg Oost 193 
en 195 en grasland tussen Zegheweg 6 en 8a) is gelijktijdig archeologische en milieukundig onderzoek 
uitgevoerd.. Het plangebied heeft een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 82.000 m2 en een 
gemiddelde maaiveldhoogte van 4 m NAP. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn 
nader weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 1. 

 
Figuur 1: Het plangebied (blauw en groen omlijnd) op een recente luchtfoto (bron: PDOK, Kadaster). 

1.4. Vooronderzoek 

Het plangebied heeft in 2016 deel uitgemaakt van een bureauonderzoek (Van der Klooster 2016). De 
resultaten hiervan zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Deze resultaten zijn aangevuld op basis van het OCE 
vooronderzoek (Bücking/van Wiggen, 2017) en opmerkingen van de archeologisch adviseur van de 
gemeente Woudenberg (dhr. P. de Boer). 



IDDS Archeologie rapport 1995 
Versie 1.5 (definitief) 

7 
 

2. Archeologische verwachting 

2.1. Geologie, geomorfologie en bodem 

Het plangebied ligt ten noordoosten van het stuwwalcomplex van de Utrechtse Heuvelrug. In de diepere 
ondergrond worden fluvioperiglaciale afzettingen verwacht, bestaande uit fijn en grof zand, soms met 
grind, leemlagen en plantenresten. Deze afzettingen, die tot de Formatie van Boxtel worden gerekend, 
zijn hier afgezet in de laatste ijstijd (het Weichselien).  De fluvioperiglaciale afzettingen zijn in de koudste 
en droogste perioden van het Weichselien grotendeels bedekt met dekzand, eveneens onderdeel van 
de Formatie van Boxtel. Binnen dit dekzandlandschap is reliëf aanwezig in de vorm van hoger gelegen 
dekzandruggen en –kopjes en laaggelegen vlakten. 

Op de digitale geomorfologische kaart 1:50.000 ligt de zuidoostelijke helft van het plangebied op een 
dekzandrug en de noordwestelijke helft in een dekzandvlakte. Op de gemeentelijke verwachtingskaart 
bestaat het gehele plangebied uit uitlopers van dekzandruggen of dekzandvlakten. De hoogtekaart 
(www.ahn.nl) laat zien dat de bebouwing is gelegen op een relatief hoger deel.  

Door de stijging van het grondwater in het Holoceen werd op de laagste plekken van de Gelderse Vallei 
veen gevormd. Na verloop van tijd breidde het veen zich ook uit over het hoger gelegen 
dekzandoppervlak. Het is onduidelijk of dit ook gelegen heeft ter hoogte van het plangebied. Door de 
eventuele ontgraving van het veen en de oxidatie door het gebruik als landbouwgrond is het veen 
mogelijk geheel verdwenen. Over de ouderdom van het veen is weinig bekend. Aangenomen wordt dat, 
zoals op de meeste andere plaatsen in Nederland, een grote uitbreiding van de venen heeft 
plaatsgevonden in het Atlanticum (Laat Mesolithicum – Neolithicum) (Stichting voor Bodemkartering 
1966). 

Op basis van de bodemkaart worden in het plangebied voornamelijk hoge zwarte enkeerdgronden van 
leemarm en zwak lemig fijn zand (kaartcode zEZ21). In het noordwesten kunnen beekeerdgronden van 
leemarm en zwak lemig fijn zand (kaartcode pZg21) voorkomen. 

De zone met enkeerdgronden in het plangebied wordt naar verwachting gekenmerkt door een diepe 
grondwaterstand (grondwatertrap VI). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 
tussen 40 - 80 cm en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) dieper dan 120 cm beneden 
maaiveld wordt aangetroffen. De zone met beekeerdgronden wordt naar verwachting gekenmerkt door 
een ondiepe grondwaterstand (grondwatertrap II of III) in de nattere delen van het jaar (GHG binnen 40 
cm) en in het drogere deel van het jaar door een matig diepe grondwaterstand (GLG tussen 40 en 80 
cm beneden maaiveld). 

2.2. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen en nabij het plangebied zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Hiervan volgt een korte 
samenvatting. Voor de uitgebreide informatie over deze onderzoeken wordt verwezen naar het 
bureauonderzoek (Van der Klooster 2016).  

In het noordelijk deel van het plangebied dat in het bureauonderzoek is onderzocht, was reeds eerder 
een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat het gebied uitgebreid gediepploegd dan 
wel opgehoogd is, waardoor het oorspronkelijke dekzandreliëf moeilijk te reconstrueren was. Wel waren 
er aanwijzingen voor plaggendekken aanwezig. Aan de zuidkant van het gebied kwam een intact 
plaggendek voor dat naar de zuidoostkant toe dikker werd. Aangetroffen indicatoren dateren tot de 
Nieuwe Tijd. Doordat de relatief lage dichtheid aan boringen in het plangebied niet meer aansluiten bij 
de huidige leidraad voor karterend booronderzoek is het goed mogelijk dat er archeologische 
vindplaatsen gemist zijn. Indicatoren uit verschillende onderzoeken in een straal van 500 m rondom het 
plangebied dateren bijvoorbeeld van de Steentijd tot 10e eeuw. Ook zijn resten uit de Tweede 
Wereldoorlog (Grebbelinie) te verwachten. 

Het gehele plangebied wordt gevormd door dekzandvlakte en uitlopers van dekzandruggen. Zonder 
plaggendek hebben deze een lage verwachting op de gemeentelijke verwachtingskaart voor de 
perioden ‘jager-verzamelaars’, ‘landbouwers’ en ‘Middeleeuwen/Nieuwe tijd’. Zones waar wel sprake is 
van een plaggendek hebben een onbekende verwachting voor de periode “jagers-verzamelaars” en een 
hoge verwachting voor de perioden ‘landbouwers’ en ‘Middeleeuwen/Nieuwe tijd’ op de 
verwachtingskaart. Deze plaggendekken hebben daarom een hoge verwachting gekregen. 
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Uit de gegevens van de Atlas Leefomgeving blijkt dat binnen het plangebied geen bekende 
(ondergrondse) bouwhistorische resten aanwezig zijn. 

2.3. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Woudenberg ligt in het deelgebied “Gelderse Vallei”, waar in de Vroege Middeleeuwen grote 
moerasbossen aanwezig waren1. In het gebied ontstond door de slechte afwatering hoogveen. Op de 
dekzandruggen en de flanken van stuwwallen zijn de oudste bewoningssporen te vinden. Vanaf de 11e 
eeuw startten de eerste kampontginningen in een mozaïekachtig patroon, waarna in de 15e en 16e eeuw 
grootschaliger ontginningen in strookvorm plaatsvonden. Na de ontginningen zijn er in de 16e-18e eeuw 
ook onderdelen van verdedigingslinies aangelegd te Woudenberg zoals een schans en de eerste 
werken van de Grebbelinie, waaronder aarden liniewallen, kades en inundatiesluizen. In de 19e eeuw 
was het land grotendeels in gebruik als gras- of akkerland. 

In de 20e eeuw worden er met name verdedigingswerken toegevoegd aan de linie, zoals anti-
tankgrachten, draadversperringen en loopgrachten, en is het plangebied meermaals geïnundeerd 
geweest. Op basis van de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) worden er in het plangebied 
uitsluitend stellingen uit de Tweede Wereldoorlog verwacht. Uit het OCE Vooronderzoek (Bücking/van 
Wiggen, 2017) is gebleken dat zich in het plangebied aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een 
Duitse versperring bevindt (Pantherstellung) en dat mogelijk sprake is van verspreide resten van een 
aangeschoten en in de lucht ontploft vliegtuig (een Hawker Typhoon, ontploft in de lucht en vermoedelijk 
zijn de grootste brokstukken neergekomen op de hoek Stationsweg en de Zegheweg). Naar de resten 
van dit vliegtuig is onderzoek gedaan door IDDS Explosieven (Kuijpers 2017) waarbij aanvullend ook 
nog enkele ooggetuigen zijn geïnterviewd.   

Na de Tweede Wereldoorlog heeft herkaveling plaatsgevonden.  

In het plangebied komt bebouwing voor. Het betreft de Stationsweg oost 199, met een 
industrie/woonfunctie. De oorspronkelijke bebouwing dateert uit 1891 (bagviewer.kadaster.nl). In de 20e 
eeuw zijn diverse uitbreidingen en woongebouwen gerealiseerd. Onder de bebouwing zal de bodem 
verstoord zijn. In veel gevallen zal de verstoring beperkt zijn gebleven. Op de kaart uit de jaren ’50 van 
de vorige eeuw (Figuur 2) staan verspreid over de weilanden in het gebied diverse schuren aangegeven, 
die momenteel niet meer aanwezig zijn. Een deel hiervan is ook waar te nemen op de luchtfoto uit 1945. 
Ter plaatse van deze schuren kan de bodem dus zijn vergraven tot nog onbekende diepte.     

Op dezelfde kaart uit de jaren 50 is in de noordwesthoek van het plangebied een steilrandje/geringe 
hellling aangegeven (een rij korte streepjes op de kaart) wijzend op een kleine verhoging. Dit kan een 
natuurlijke verhoging zijn geweest (een mogelijk dekzandkopje) die later is geëgaliseerd waardoor deze 
niet meer duidelijk waarneembaar is op de AHN. Enkele dekzandkoppen in de omgeving van het 
plangebied  (waaronder ten westen van de Zegheweg) zijn ook op deze kaart middels arceringen 
weergegeven.  

 

                                                      
1 Zie voor meer informatie over de historische situatie: Van der Klooster 2016 
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Figuur 2: uitsnede van de topografische kaart uit 1952 met blauw omlijnd het huidige plangebied. 

Figuur 3 toont een overzicht van alle locaties waar bebouwing heeft gestaan en/of waar (lokale) 
(sub)recente bodemverstoringen te verwachten zijn. Deze locaties zijn afgeleid van historische kaarten 
uit 1872, 1907, 1932 en 1952, een luchtfoto uit 1945 en van informatie van het Bodemloket. De kaart 
geeft onder andere de locaties aan van voormalige sloten en de locaties van voormalige schuren. 
Daarnaast staan op de kaart de locaties van dempingen op basis van gegevens van het Bodemloket 
(deze puntlocaties geven niet de gehele sloten weer die zijn gedempt; tevens is een locatie 
weergegeven ter plaatse van de huidige bebouwing  waar bovengrondse tanks hebben gestaan.) Ten 
slotte geeft de kaart aan dat in het westelijk deel een gasleiding ligt waar dus bodemverstoring te 
verwachten is. Verder is in het noordoostelijk deel langs de plangebiedsgrens een gedeelte van een 
sloot gesaneerd. Door werkzaamheden langs de sloot zou ook de bodem in het plangebied (beperkt) 
kunnen zijn verstoord. 

Uit Figuur 3 blijkt dat lokale (sub)recent verstoringen eigenlijk door het gehele plangebied verwacht 
kunnen worden. De voormalige bebouwing (schuren) kwam overwegend in het centrale en zuidelijke 
deel voor. In het uiterst noordelijke deel langs de plangebiedsgrens is hierdoor minder verstoring te 
verwachten hoewel hier weer diverse sloten lagen die inmiddels gedempt zijn. Bij deze gedempte sloten 
zijn verstoringen van circa een halve tot een meter diepte te verwachten. In hoeverre de bodem is 
verstoord ter plaatse van de voormalige schuren kan op basis van het bureauonderzoek niet worden 
vastgesteld.  
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Figuur 3: kaart met de locaties waar bebouwing heeft gestaan en overige locaties waar (lokale) 
(sub)recente bodemverstoringen te verwachten zijn. 

2.4. Huidig landgebruik 

Ten tijde van het veldonderzoek was het plangebied voornamelijk in gebruik als grasland of akker. 
Daarnaast waren ook locaties voor bewoning en industrie aanwezig. 

2.5. Verwachtingsmodel 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het plangebied vanwege het vermoeden van een 
plaggendek grotendeels een onbekende verwachting voor de periode ‘jager-verzamelaars’ en een hoge 
verwachting voor de recentere perioden. Daarnaast zijn er op basis van het bureauonderzoek en het 
onderzoek naar Niet gesprongen conventionele explosieven specifieke verwachtingen voor zones 
rondom boerderijplaatsen en zones van de Grebbelinie en Pantherstellung. Bovendien is in het 
plangebied mogelijk sprake van resten van een in de lucht ontploft vliegtuig. Hiervan zijn echter bij 
onderzoek geen resten aangetroffen (Kuijpers 2017). 
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Op basis van het  bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 
verwachting opgesteld, waarin de gemeentelijke verwachting is bijgesteld (Tabel 1). 

Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de keuze 
voor een bewoningslocatie. Het plangebied ligt nabij de Luntersche Beek in een dekzandvlakte met 
uitlopers van dekzandruggen. Op de hogere delen kunnen podzolgronden gevormd zijn, in de lagere 
delen zijn beekeerdgronden aanwezig. In het plangebied komen kampontginningen voor en lokaal zijn 
er plaggendekken aanwezig. Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen kunnen in het 
plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het Laat Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. 

Jager-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum kozen als woon- en 
verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt 
van open water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst. Nabij water 
heerst er ook een grotere biodiversiteit wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel 
vergemakkelijkt. Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het 
oppervlak en eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. In de directe omgeving is een 
waarneming van vuursteen bekend, op een erf te noordwesten van het plangebied in een lager gelegen 
deel dan het plangebied. De vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze 
zijn opgeploegd. In situ vondsten en sporen worden met name verwacht op de hogere delen waar 
podzolisatie kon plaatsvinden. Ze kunnen onder het aanwezige plaggendek worden aangetroffen vanaf 
de top van een eventueel aanwezige podzolbodem dan wel de C-horizont, voor zover deze niet is 
verploegd.  

 
Tabel 1. Archeologische verwachting per periode voor het plangebied voor de hogere delen. 
Overgenomen uit Van der Klooster 2016. Aanvullend kunnen in de eerste drie perioden ook rituele 
deposities in natte laagten voorkomen. Uit de Tweede Wereldoorlog worden ook versperringen 
verwacht. 

Het plangebied is op de bodemkaart grotendeels gekarteerd als een zone met een plaggendek. Op 
historische kaartmateriaal is de zuidrand deels in gebruik als grasland, waardoor het te betwijfelen valt 
of een plaggendek binnen deze gehele zone aanwezig is. Op basis van het AHN zijn in het nog niet 
onderzochte gebied ook diverse kleine hoger gelegen delen en hogere delen die uitlopers zijn van de 
grote dekzandruggen, gekarteerd. Aan deze delen in de zone met een plaggendek op de gemeentelijke 
verwachtingskaart is een middelhoge verwachting toegekend voor de periode Paleolithicum tot en met 
Mesolithicum.  

Vanaf het Neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden 
door sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men akkerbouw met het jagen en 
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verzamelen, maar geleidelijk stapt men over naar akkerbouw en veeteelt. De nederzettingen worden 
gekenmerkt door permanente woningen die vaak diep in de grond gefundeerd waren. Waterputten 
werden gegraven voor de watervoorziening terwijl in en nabij de nederzetting afvalkuilen werden 
gegraven om afval te begraven. Deze sporen kunnen diep in de bodem reiken. Als de podzolhorizont is 
opgenomen in het plaggendek kunnen er nog vondsten in het plaggendek aanwezig zijn en hieronder 
sporen. Waarnemingen uit deze periode zijn niet bekend in de directe omgeving. De Gelderse Vallei 
was een nat gebied waar veenvorming plaats heeft gevonden en was daarom mogelijk onaantrekkelijk 
voor bewoning. Aangenomen wordt dat de regio pas in de Late Middeleeuwen is ontgonnen. Bij 
Renswoude zijn in de Gelderse Vallei sporen gevonden uit de Bronstijd, lokaal is langs bijvoorbeeld 
beken bewoning niet uit te sluiten. De vondsten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze 
zijn opgeploegd. Het vondsten sporenniveau wordt op een hetzelfde niveau verwacht als bij de 
steentijdvindplaatsen. Doordat de sporen dieper in de C-horizont zijn ingegraven, kunnen de sporen uit 
deze periode nog intact zijn. In de periode vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen 
heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden in de nabijheid van water 
(Figuur 6).  

Vanaf de Late Middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. Bewoning concentreert zich in dorpen, 
steden en bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat voor de 
voedselvoorziening van de inwoners. In deze periode is een hoge ligging van het gebied niet meer 
uitsluitend doorslaggevend voor de locatiekeuze. Het plangebied is op z’n vroegst in de 11e of 12e eeuw 
ontgonnen. De huidige bebouwing staat niet op de locatie van de historische bebouwing. Resten van 
de historische bebouwing kunnen nog in de ondergrond aanwezig zijn.  

 

Brokstukken 

Hawker Typhoon 
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Figuur 4: Specifieke verwachting (Van der Klooster 2016). Aanvullend was in 1945 in het oosten van 
het plangebied de Pantherstellung aanwezig. 

Op de beleidsadvieskaart (Figuur 4) wordt het plangebied doorkruist door twee delen van de Duitse 
“Pantherstellung”. Uit het OCE vooronderzoek (Bücking/van Wiggen, 2017) blijkt dat deze aangegeven 
linies niet de Pantherstellung betreffen maar de vermoedelijke locatie van de Grebbelinie uit het begin 
van de Tweede Wereldoorlog. Het is onduidelijk waaruit deze linies bestonden, op de luchtfoto’s en uit 
archieven blijkt niets over eventuele gebouwen, loopgraven of dergelijke binnen deze linies (Figuur 5). 
De Pantherstellung is aangelegd door de Duitse bezetter aan het einde van de oorlog en bevond zich 
helemaal in het oosten van het plangebied. Deze stelling is duidelijk zichtbaar op de luchtfoto (Figuur 
5), maar ook hierbij is het onduidelijk waaruit deze stelling was opgebouwd. Op basis van de zeer lange 
schaduwen van huizen en hoge bomen op de luchtfoto waren de obstakels van de linie niet heel groot 
(korte schaduwen). De obstakels waren vooral bovengronds aanwezig. Mogelijk waren de obstakels 
gebouwd op een kleine verhoging. Op het AHN is in het perceel ten noorden van het plangebied nog 
een lijnvormige verhoging te zien met dezelfde kronkels als de stelling op de luchtfoto (in het zelfde 
perceel). Deze verhoging is maar ongeveer 10 cm hoger dan het land er omheen. Op de luchtfoto is 
buiten het plangebied een mogelijke laagte te zien ten westen (voor) de stelling. Mogelijk is men hier 
begonnen met de aanleg van een tankgracht maar is deze nog in aanbouw, maar dit is onbekend. Uit 
het OCE Vooronderzoek (Bücking/van Wiggen, 2017) is gebleken dat mogelijk in of naast het 
plangebied een vliegtuig in de lucht is geëxplodeerd. Aanvullend onderzoek door IDDS Explosieven 
heeft echter geen resten van dit vliegtuig opgeleverd, waarschijnlijk omdat het vanuit het westen is 
komen aanvliegen en dus niet boven het plangebied is neergestort (Kuijpers 2017). 

Uit historische kaarten blijkt dat de zuidoostelijke plangebiedsgrens (nu een gebogen perceelsgrens) 
mogelijk een weg of pad is geweest. Het betrof een van de verbindingswegen tussen de verschillende 
boerderijen en een voorloper van de Stationsweg Oost. Voor de overige delen van het plangebied zijn 
geen concrete aanwijzingen voor de periode Late  Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd en geldt een 
lage verwachting. 

Archeodienst 2016 
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Figuur 5: uitsnede van een luchtfoto uit 1945. De donkere lijn van noord naar zuid aan de rechterzijde 
van de foto is de Pantherstellung. De lange schaduwen op de foto worden veroorzaakt door de lage 
stand van de zon. 

 
Figuur 6: uitsnede uit het AHN. Zie voor de legenda van de plangebieden figuur 2. 

Pantherstellung 

Lange schaduw 

Dekzandkopje ? 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is gebleven 
en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover 
deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden uitgesloten en 
kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek bestond uit een 
booronderzoek. Tijdens het veldonderzoek bestond het plangebied uit voornamelijk weiland en was de 
vondstzichtbaarheid aan het maaiveld slecht. Om deze reden is geen systematische 
oppervlaktekartering uitgevoerd. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied zijn in totaal 103 boringen gezet. De meeste boringen zijn gezet tot een diepte van 1 
à 2 m –mv (gemiddeld 150 cm –mv ofwel 2,4 m +NAP), tot in ieder geval 30 cm in de C-horizont. Drie 
boringen (boornummers 3, 25 en 44) zijn gezet tot 400 cm –mv (circa -0,1 m NAP). Bij de mogelijke 
Pantherstellung zijn 3 raaien van 20 m haaks op de lengterichting van de versperring gezet. Vanwege 
asbestverontreiniging is op meer dan 3 m afstand van de schuren geboord. Er is gebruik gemaakt van 
een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en bij de diepe boringen een zuigerboor met een diameter 
van 4 cm. Het veldonderzoek is uitgevoerd door drs. Hugo Bouter (fysisch-geograaf/prospector) en dr. 
Antoine Wilbers (fysisch-geograaf/senior prospector). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008). De locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de topografie en 
bebouwing. De hoogtes van de boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland (AHN2: www.ahn.nl). Hoewel niet het primaire doel van deze fase van 
het onderzoek zijn de opgeboorde monsters door middel van verbrokkelen in het veld onderzocht op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en 
bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 
De locatie van de boringen is weergeven in Bijlage 3. De boorgegevens worden gepresenteerd in Bijlage 
5. In het plangebied komt een zeker 4 m dik pakket kalkloos, zwak siltig, matig fijn zand voor met een 
goede sortering en goed afgeronde korrels. Dit betreft dekzand dat wordt gerekend tot het Laagpakket 
van Wierden van de Formatie van Boxtel. De diepe boringen geven aan dat beneden een diepte van 
250 cm –mv in enkele dunne laagjes ook een spoor grind, groffe zandkorrels en plantenresten 
voorkomen tussen het fijne dekzand. Dit wijst op enige verspoeling onder waarschijnlijk periglaciale 
omstandigheden (fluvioperiglaciale afzettingen).     

3.3.2. Bodemopbouw 
Enkeerdgronden 

De boringen wijzen uit dat in het overgrote deel van het plangebied enkeerdgronden voorkomen (Figuur 
7). Deze kenmerken zich door een donkere bruine bovenlaag die gemiddeld 50 cm dik is. De eerdlaag 
bestaat doorgaans uit een 10 tot 20 cm dikke bouwvoor (Aap-horizont) en hieronder een Aa-horizont. 
De eerdlaag gaat in het algemeen direct over op het schone dekzand (C-horizont), soms met een circa 
20 cm dikke overgangslaag (AC-horizont). Op enkele locaties is een restant van een podzolprofiel 
aangetroffen in de vorm van (A/E-), B- en BC-horizonten. In Figuur 7  is te zien waar de podzolbodems 
zijn aangetroffen. Het betreft een enkele geïsoleerde boring in het westelijk deel (boring 14) en zuidelijk 
deel van het plangebied (boring 103) en tevens een meer aaneengesloten zone in het centraal-
noordelijke deel van het plangebied (boringen 51 t/m 53, 62 en 63). De podzolbodem is in boring 14 
aangetroffen op een diepte van 50 cm –mv, in boring 103 op 30 cm –mv , in boringen 51 t/m 53 op 70 
à 80 cm –mv, en in boring 62 en 63 op een diepte van 40 cm –mv.  
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Beekeerdgronden 

In de noordwesthoek van het plangebied (boringen 56 t/m 60, 69 t/m 76) is een beekeerdgrond (hydro-
zandeerdgrond) aangetroffen. Deze wordt gekenmerkt door een gemiddeld 40 cm dikke donkere 
bovenlaag (eerdlaag), liggend op de C-horizont. Roestverschijnselen komen hoog in het profiel voor 
vanaf de onderkant van de A-horizont of net eronder. Gereduceerd grijs zand komt voor vanaf een 
diepte van circa 90 cm –mv. 

 
Figuur 7: Aangetroffen bodems in het plangebied 

Verstoringen  

De bodems zijn in enkele zones sterk omgewerkt. Deze zijn gearceerd weergegeven in Figuur 7. Het 
bodemprofiel bestaat in het algemeen uit een gevlekte, bruingrijze of bruingele A-horizont met puin- en 
wortelresten, plaatselijk met grind, fosfaatvlekken en/of kleiig materiaal. De rommelige bovenlaag gaat 
scherp over in de C-horizont. De verstoringen komen voor langs de zuidrand van het plangebied, in het 
centrale deel tussen en rond de bebouwing en in de noordoosthoek van het plangebied waar de 
Pantherstellung werd verwacht. De verstoringsdiepte varieert van 60 tot 150 cm –mv.  

In het midden van het plangebied (boringen 11, 29 t/m 31, 39, 41 en 42) tussen en rond de huidige 
bebouwing bestaat het bodemprofiel tot in ieder geval 60 cm –mv uit bruingrijs en grijsgeel zand met 
plaatselijk een spoor baksteen en grind. In boring 20 werd een houtskoolhoudende, rommelige zandlaag 
aangetroffen op een diepte van 60 tot 90 cm –mv. Waarschijnlijk betreft het hier (sub)recente 
verstoringen.  

Aan de zuidoostkant van het erf langs de zuidrand van het plangebied (boringen 12 en 23) werd een 
geroerd pakket aangetroffen met een dikte van meer dan 70 cm. In de zuidwesthoek van het plangebied 
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reikt in boring 4 de (sub)recente verstoring anderhalve meter diep, te zien aan grindbijmenging en 
fosfaatvlekken. 

In de noordoosthoek van het terrein waar de Pantherstellung werd verwacht, kenmerkt de bodem zich 
door een circa 30 cm dikke bouwvoor, vervolgens een rommelige zandige laag en een zeker enkele 
decimeters dikke (bruin)grijze laag zandige klei, plaatselijk met veenbrokken, hout- en wortelresten. In 
de zuidelijke en noordelijke boorraai bevond deze kleilaag zich op een diepte van 40 tot 100 cm –mv en 
in de middelste raai op een diepte van 70 tot 150 cm –mv. In Figuur 8 is de laagopbouw in de meest 
zuidelijke boorraai weergegeven. De zandige klei is opgebracht materiaal aangezien dit niet van nature 
voorkomt (op deze diepte) in deze omgeving. De herkomst van de klei is onbekend. De sterk afwijkende 
bodemopbouw in dit deel van het plangebied lijkt te wijzen op een relatie met de voormalige 
Pantherstellung. In Figuur 9 worden de locaties met zandige klei in de ondergrond weergegeven. 

 
Figuur 8: Profiel in de noordoosthoek van het plangebied waar vermoedelijk de Pantherstellung heeft 
gelegen.  

 
Figuur 9: Voorkomen van zandige klei ter plaatse van de voormalige Pantherstellung in het 
noordoostelijk deel van het plangebied 
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In het overige (noord)westelijk deel van het plangebied werd in het algemeen een weinig verstoorde 
enkeerd- en beekeerdgrond aangetroffen, maar plaatselijk, ter hoogte van boringen 61 en 71,  is een 
meer dan 1 m dikke geroerde laag aangetroffen, met aan de basis een humeuze laag met detritus, 
duidend op een slootvulling. Verder is  nabij de westgrens van het plangebied ter plaatse van boring 35, 
waar een dekzandkopje werd verwacht, een 40 cm dikke grijsbruine bovenlaag met baksteenresten 
aangetroffen. Dit wordt geïnterpreteerd als een (sub)recente ophogingslaag. Er is dus geen sprake van 
een dekzandkopje. In de ondergrond komt een leemlaag voor die zorgt voor ijzerconcreties 
(oranjegekleurde laag). In nabijgelegen boringen (14, 26, 36) zijn ook sterk roesthoudende lagen 
aangetroffen, wat vermoedelijk het gevolg is van aanvoer van ijzer door laterale grondwaterstroming. 
Mogelijk is de roodbruine laag (B-horizont) die gevonden is in boring 14 ook het gevolg van 
ijzeraanrijking via het grondwater. 

3.3.3. Archeologische indicatoren 
In de humeuze bovengrond zijn in verschillende boringen verspreid over het gebied oranje-rood 
gekleurde baksteenfragmenten aangetroffen. Aangezien de fragmenten in een laag  
verplaatst/verploegd materiaal liggen, kunnen ze geen informatie verschaffen  over de locatie van een 
eventuele vindplaats. Aangenomen mag worden dat het materiaal als mestaardewerk op de locatie 
terecht is gekomen. 

In boring 23 is onderin de bouwvoor een stuk leer aangetroffen. Het zou verband kunnen houden met 
een voormalige weg die langs de zuidelijke plangebiedsgrens heeft gelegen maar het kan evengoed  
(sub)recent opgebracht materiaal zijn. 

3.4. Interpretatie 

1. Landschappelijke ontwikkeling 
In het plangebied is sprake van een pakket dekzand dat door de wind is afgezet aan het eind 
van de ijstijd. Uit een zestal boringen blijkt dat oorspronkelijk in het plangebied podzolbodems 
zijn ontstaan. Later heeft de mens het gebied ontgonnen en gebruikt voor de landbouw. Daarbij 
zijn de podzolbodems grotendeels verploegd en omgevormd in enkeerdgronden en 
beekeerdgronden. Mogelijk is hierbij ook sprake geweest van plaggenbemesting.  

2. Dekzandreliëf/ dekzandkoppen  

Langs de westrand van het plangebied ter hoogte van boring 35 en 46 wijst de bodemopbouw 
op een antropogene ophoging van ongeveer een halve meter en niet op een dekzandkop die 
op basis van het bureauonderzoek werd verwacht. Mogelijk was het terrein hier relatief drassig 
vanwege een slecht doorlatende leemlaag. Om de grond beter geschikt te maken voor de 
landbouw heeft men het terrein vermoedelijk opgehoogd en de leemlaag deels afgegraven.  

De boringen wijzen wel op een dekzandkop in het midden van het plangebied. In Figuur 10 is 
de hoogteligging t.o.v. NAP van het onverstoorde dekzand weergegeven. Hoewel het 
oorspronkelijke dekzandreliëf niet exact is te reconstrueren (vanwege verstoringen) geeft het 
een beeld van de variatie in hoogteligging (of diepteligging) van het onverstoorde dekzand en 
hiermee van onder andere de dekzandkop in het centrale/zuidelijke deel van het plangebied. In 
Figuur 10 is te zien dat het dekzand relatief hoog ligt in het gele vlak, grofweg tussen boring 5, 
30 en 33. De dekzandkop besloeg echter een groter oppervlak:  
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Figuur 10: Diepteligging van het onverstoorde dekzand 

Figuur 11 toont een profiel door/over de dekzandkop van zuid naar noord. Ter hoogte van boring 
103 lag het oude oppervlak op ongeveer 3,9 m +NAP en meer naar het noorden ter hoogte van 
boringen 51-53 lag de flank op ongeveer 3,5 m +NAP. 

  

Figuur 11: Noord-zuid profiel ter plaatse van de dekzandkop in het midden van het plangebied 

In het tussengelegen gedeelte reikte de dekzandkop tot 4 m +NAP of hoger; bij boring 21 ligt 
de top van de C-horizont namelijk op 4 m +NAP. Er mag worden aangenomen dat de bovenkant 
van het dekzand is opgenomen in de A-horizont. In welke mate dit is gebeurd is niet vast te 
stellen. Het is mogelijk dat in sommige zones slechts een dunne (podzol)bodem was ontwikkeld. 
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Op nagenoeg de gehele dekzandkop kunnen daarom bewoningssporen behouden zijn in de 
top van het dekzand.  

Vermoedelijk is er grond verschoven naar de flanken van de dekzandkop waardoor aan de 
noordzijde een relatief dikke humeuze bovengrond aanwezig is ter hoogte van boringen 51 t/m 
53. De podzolbodem ligt hier 70 à 80 cm onder het maaiveld. In het zuidelijk deel nabij de 
plangebiedsgrens ligt de podzolbodem 40 cm onder het maaiveld ter hoogte van boring 103 en 
is de ophoging beperkt gebleven.  

              

 
 Boornummer 
14 51 52 53 62 63 103 

Maaiveldniveau (m +NAP) 3,8 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,2 
Diepteligging bovenkant 
podzolrestant 
 (m +NAP) 

3,3 3,5 3,6 3,2 3,4 3,5 3,9 

Bewaarde bodemhorizonten 
(m +NAP) 

B, BC AE, B, 
BC 

B, BC BC BC BC AE, B, BC 

Tabel 1.  Kenmerken van podzolbodems in het plangebied 

Hoewel de bodem ter plaatse van de dekzandkop met name tussen de huidige bebouwing vrij 
sterk is omgewerkt, is de dekzandkop nog als gedeeltelijk intact te beschouwen en is het een 
belangrijke zone waar archeologische resten en grondsporen kunnen worden verwacht.  Ter 
plaatse van de podzolbodems en ook op de andere delen moet rekening worden gehouden met 
eventueel aanwezige archeologische resten of sporen. Dekzandkoppen waren aantrekkelijke 
locaties voor menselijke activiteit sinds de steentijd. 

Op basis van de boorresultaten is verder voor het gehele plangebied op te maken dat het 
dekzandoppervlak licht helt van meer dan 4 m +NAP in het zuiden naar ongeveer 3,1 m +NAP 
in het noordwesten. Zowel ter plaatse van de enkeerdgronden als de lager gelegen 
beekeerdgronden kunnen archeologische resten en grondsporen worden verwacht tot in de C-
horizont. Dit betreft de bovenste roesthoudende laag van het dekzand, die intact is gebleven op 
de meeste locaties in het plangebied. Het betreft in het algemene een circa 50 dikke 
roesthoudende laag tot een diepte van circa 100 cm –mv.  In het dieper gelegen gereduceerde 
dekzand dat continu onder de grondwaterspiegel heeft gelegen, is de kans op grondsporen veel 
kleiner.     

3. Pantherstellung 

In de zone waar op basis van het bureauonderzoek resten van de Pantherstellung konden 
worden verwacht, is een afwijkende bodemopbouw aangetroffen maar geen archeologische 
indicatoren. Deze wordt gekenmerkt door een aangebrachte zandige kleilaag onder de 
bouwvoor. Deze klei is van elders aangevoerd aangezien in het plangebied of de directe 
omgeving dergelijke klei niet van nature voorkomt.  Om welke reden en in welke periode deze 
klei kan zijn aangebracht kan niet worden vastgesteld op basis van het verkennend 
booronderzoek. Het is mogelijk dat er een verband is met de voormalige Pantherstellung, 
namelijk met de aanleg ervan dan wel latere opvulling van bijvoorbeeld loopgraven. Nader 
(proefsleuven)onderzoek is noodzakelijk om hierover meer duidelijkheid te scheppen.   

4. Weg langs de zuidrand van het plangebied 

Op basis van historische kaarten heeft er in de 19e eeuw een weg gelegen langs de 
zuidoostelijke grens van het plangebied. De diep geroerde bodem (70 tot 110 cm dik) ter hoogte 
van boringen 12 en 23 zou hiermee verband kunnen houden (mogelijk in de vorm van 
bermsloten, die echter niet zichtbaar zijn op de historische kaarten. Er kan echter ook sprake 
zijn van een (sub)recente verstoring.   

5. Schuren en voormalige sloten 

Op basis van kaartmateriaal en luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog hebben er meerdere 
schuren gestaan in de 20e eeuw verspreid over het plangebied. Uit de boringen is gebleken dat 
op de meeste locaties waar schuren hebben gestaan geen significant sterkere/diepere 
verstoring is opgetreden en is er geen verminderde trefkans op archeologische resten.  
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Op enkele locaties (boringen 61 en 71) is een slootvulling aangetroffen en is de bodem tot 
anderhalve meter diepte verstoord. Op deze plekken is er geen kans meer op intacte 
archeologische waarden. Bekeken over het gehele plangebied, is het oppervlak van dit type 
verstoringen echter beperkt en heeft het geen invloed op de archeologische verwachting .  



IDDS Archeologie rapport 1995 
Versie 1.5 (definitief) 

22 
 

4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van Rho is in april 2017 een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, 
uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling in plangebied Hoevelaar, fase 1 in 
Woudenberg, gemeente Woudenberg. Ten behoeve van het onderzoek is een aantal vragen gesteld 
die als volgt beantwoord kunnen worden: 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt op een lage dekzandrug, naar het noorden overgaand in een vlakte van ten dele 
verspoelde dekzanden. In het centrale deel van het plangebied ligt een dekzandkop. 

• Is er sprake van duidelijke dekzandkopjes met daartussen natte laagtes? 

Uit het booronderzoek blijkt dat er onder de bebouwing in het zuidoosten van het plangebied een 
dekzandkop voorkomt (Bijlage 4). De mogelijke dekzandkop in het westen van het plangebied (Figuur 
6) blijkt een antropogene ophoging te zijn. Van echte natte laagtes is geen sprake in het plangebied, 
het gebied naast de dekzandkop ligt wel iets lager en heeft daardoor een iets ondiepere 
grondwaterstand maar er is niet echt sprake van een laagte die al eeuwen zeer nat was en waarin 
bijvoorbeeld ook veen is ontstaan. 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te beschouwen? 

In het plangebied is sprake van dekzandafzettingen en vanaf een diepte van 250 cm –mv grofzandige 
fluvioperiglaciale afzettingen. In het overgrote deel van het plangebied komen enkeerdgronden voor en 
in het noordwestelijke deel beekeerdgronden. In een groot deel van het plangebied is de bodem in 
archeologisch opzicht als gedeeltelijk intact te beschouwen: door de aanwezigheid van een circa 50 cm 
dik esdek is het onderliggende dekzand beschermd tegen invloeden van bovenaf. De top van het 
dekzand is in het algemeen niet diep verstoord. 

In het centrale deel van het plangebied is een dekzandkop aangetroffen en op de flanken komt een 
relatief intacte bodem voor in de vorm van een podzolbodem onder het esdek. In de noordoosthoek van 
het plangebied waar de Pantherstellung werd verwacht, is een sterk omgewerkte bodem aangetroffen 
die wordt gekenmerkt door een aangebrachte zandige kleilaag met een dikte van gemiddeld 60 cm 
onder de bouwvoor. De top van het dekzand is hier niet meer intact. Verder komt langs de zuidrand van 
het plangebied en op enkele plekken verspreid over het gebied een sterk geroerde enkeerdgrond voor 
waarbij de verstoring tot diep in de C-horizont reikt. 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

Ter plaatse van de enkeerd- en beekeerdgronden vormt de overgang van de eerdlaag naar de C-
horizont een archeologisch relevant niveau. Dit niveau ligt bij de beekeerdgronden op een diepte van 
gemiddeld 40 cm –mv (3,2 m +NAP) en bij de enkeerdgronden op gemiddeld 50 cm –mv (3,5 m +NAP). 
Eventuele bewoningssporen kunnen zich bevinden tot zeker 30 cm in de C-horizont.  

Op de dekzandkop in het centrale deel van het plangebied vormt een podzolbodem een archeologisch 
relevant niveau. De bovenkant van de podzolbodem ligt hier op een diepte variërend  van 30 tot 80 cm 
–mv (3,2 tot 3,9 m +NAP). Op een deel van de dekzandkop komt geen podzolbodem voor maar vormt 
de top van de C-horizont het archeologisch relevante niveau. Dit ligt op een diepte variërend van 40 tot 
80 cm –mv (tussen 3,4 en 4,0 m +NAP). Eventuele bewoningssporen kunnen zich ook hier bevinden tot 
zeker 30 cm in de C-horizont.  

In het noordoostelijk deel van het plangebied houdt de afwijkende bodemopbouw mogelijk verband met 
de voormalige Pantherstellung uit de Tweede Wereldoorlog (met de aanleg ervan of bijvoorbeeld 
opvulling van loopgraven). Het archeologisch relevante niveau begint onder de bouwvoor op een diepte 
van gemiddeld 30 cm –mv (3,6 m +NAP).  

In het zuidoostelijk deel langs de grens van het plangebied ter hoogte van boringen 12 en 23 vormt een 
geroerde bovenlaag een mogelijk archeologisch relevant niveau in verband met een voormalige 19e 
eeuwse weg. Het archeologisch relevante niveau ligt hier op 4,1 m +NAP (vanaf het maaiveld). 

• Zijn er in het plangebied duidelijke overgangen aanwezig tussen hoge en lage delen of tussen droge 
en natte delen? 
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Dergelijke overgangen zijn wel aanwezig in het plangebied, maar zijn niet heel duidelijke zichtbaar en 
daarmee is het ook niet duidelijk in hoeverre deze overgangen een rol hebben gespoeld in het gebruik 
van het landschap door de mens. Opvallende overgangen zijn dat in het overgrote deel van het 
plangebied een enkeerdgrond voorkomt maar dat het laagstgelegen deel (het uiterste noordwesten, 
Figuur 6 en Figuur 7) een beekeerdgrond heeft. Daarnaast blijken op de flanken van de dekzandkop in 
het centrum (bijlage 3) begraven podzolbodems voor te komen (Figuur 7). Deze podzolbodems zijn 
mogelijk ontstaan op de hele dekzandkop maar op de top ervan door de mens te veel geroerd en alleen 
langs de flanken bewaart gebleven. 

• Zijn er aanwijzingen in de specifiek geplaatste boringen voor resten van de Pantherstellung, van 
schuren of van oude wegdekken? Zo ja, wat is de aard en opbouw daarvan? 

Ter plaatse van de verwachte Pantherstellung is een afwijkende bodemopbouw aangetroffen (maar 
geen archeologische indicatoren) maar het is onduidelijk of dit onderdeel was van de aanleg of opbouw 
van de stelling of dat deze afwijkende opbouw uit een andere periode stamt en met een ander doel is 
ontstaan. Uit de boringen is gebleken dat op de meeste locaties waar schuren hebben gestaan geen 
significant sterkere/diepere verstoring is opgetreden en is er geen verminderde trefkans op 
archeologische resten. Op basis van historische kaarten heeft er in de 19e eeuw een weg gelegen langs 
de zuidoostelijke grens van het plangebied. De diep geroerde bodem (70 tot 110 cm dik) ter hoogte van 
boringen 12 en 23 zou hiermee verband kunnen houden. Er kan echter ook sprake zijn van een 
(sub)recente verstoring of mogelijk van wegbermsloten. 

• Waaruit bestond, op basis van de boringen, de versperring van de Pantherstellung. Is aan de 
zuidzijde sprake van een anti-tankgracht (boring 44)? Zijn bij het (metaaldetectie-)onderzoek 
indicatoren gevonden die verband houden met de Pantherstellung? Wat zeggen deze indicatoren 
over het gebruik van deze versperring? 

In de zone waar op basis van het bureauonderzoek resten van de Pantherstellung konden worden 
verwacht, zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen maar wel een afwijkende bodemopbouw. 
Deze wordt gekenmerkt door een aangebrachte zandige kleilaag onder de bouwvoor. Deze klei is van 
elders aangevoerd aangezien in het plangebied of de directe omgeving dergelijke klei niet van nature 
voorkomt. Om welke reden en in welke periode deze klei kan zijn aangebracht kan niet worden 
vastgesteld op basis van het verkennend booronderzoek. Ook met het metaaldetectoronderzoek 
(Kuijpers 2017) zijn geen archeologische indicatoren voor de Pantherstellung aangetroffen. 

• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Op basis van het bureauonderzoek werden in het zuidelijk deel van het plangebied enkeerdgronden 
verwacht, gelegen op de rand van een dekzandrug, en in het noordelijk deel beekeerdgronden. Er 
konden archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum worden verwacht indien de top van het 
dekzand intact is gebleven. In het westelijke en centrale deel werd een dekzandkop verwacht. In het 
plangebied werden in het noordoostelijk deel resten van de Pantherstellung uit de Tweede Wereldoorlog 
verwacht en op de zuidoostelijke grens van het plangebied een oude weg uit de 19e eeuw.  

Het verkennend booronderzoek bevestigt de aanwezigheid van enkeerd- en beekeergronden die zijn 
gevormd in dekzandafzettingen. Beekeerdgronden komen in het noordwestelijk deel van het plangebied 
voor en enkeerdgronden in het overige deel. 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. Het gemiddeld 50 cm dikke esdek beschermt het onderliggende 
dekzand voor invloeden van bovenaf. Daarom blijft een hoge verwachting gelden voor archeologische 
resten en sporen uit de periode Laat-Paleolithicum –Middeleeuwen. In het centrale deel van het 
plangebied is een dekzandkop aangetroffen en op de flanken komt een relatief intacte bodem voor in 
de vorm van een geconserveerde podzolbodem onder het esdek. Voor deze dekzandkop geldt een 
hoge verwachting voor archeologische resten en sporen uit de periode Laat-Paleolithicum –
Middeleeuwen. 

In de noordoosthoek van het terrein (ter hoogte van boringen 54, 55 66, 67, 68, 82-102) wijst de 
afwijkende bodemopbouw op de voormalige Pantherstellung. Voor deze zone blijft een hoge 
verwachting gelden voor resten of sporen van militaire stellingen uit de Tweede Wereldoorlog.    

Op de zuidoostelijke grens van het plangebied bij boringen 12 en 23 zijn op basis van een diep geroerde 
bodem beperkte aanwijzingen gevonden voor een voormalige weg uit de 19e eeuw. Voor deze zone 
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blijft een lage tot middelmatige verwachting gelden voor archeologische resten of grondsporen uit de 
Nieuwe tijd. 

• Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de volgende 
vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is de datering 
en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het plangebied? 

In de boringen zijn geen evidente archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op een 
archeologische vindplaats binnen het plangebied. 

In boring 23 is onderin de bouwvoor een stuk leer aangetroffen. Het zou verband kunnen houden met 
een voormalige weg die langs de zuidelijke plangebiedsgrens heeft gelegen in de 19e eeuw maar het 
kan evengoed  (sub)recent opgebracht materiaal zijn. 

• Zijn met het metaaldetector onderzoek in het plangebied resten aangetroffen van het in de lucht 
ontplofte vliegtuig? Zo ja, wat is het verspreidingsbeeld? Dient hiernaar vervolgonderzoek te worden 
uitgevoerd? 

Aanvullend onderzoek door IDDS Explosieven heeft geen resten van een vliegtuig opgeleverd, 
waarschijnlijk omdat het vanuit het westen is komen aanvliegen en dus niet boven het plangebied is 
neergestort (Kuijpers 2017). Op basis van dat onderzoek werd verder onderzoek in het plangebied niet 
noodzakelijk geacht. 

• Wat is de datering van de archeologische indicatoren in het plaggendek? Wat zegt dit over de 
aanvangsdatering van het plaggendek? 

In de humeuze bovengrond zijn in verschillende boringen verspreid over het gebied oranje-rood 
gekleurde baksteenfragmenten aangetroffen. Aangezien de fragmenten in een laag  
verplaatst/verploegd materiaal liggen, kunnen ze geen informatie verschaffen  over de locatie van een 
eventuele vindplaats. Aangenomen mag worden dat het materiaal als mestaardewerk op de locatie 
terecht is gekomen. 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen 
bodemverstorende werkzaamheden? 

Op basis van het verkennend booronderzoek kunnen in een groot deel van het plangebied 
archeologische resten of sporen uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd worden 
verwacht, vanaf een diepte van circa 40 à 50 cm onder het maaiveld en plaatselijk dichter bij het 
maaiveld. Aangezien de voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden naar verwachting het 
archeologisch relevante niveau kunnen raken, kan dit leiden tot verstoring of vernietiging van 
archeologische waarden. 

4.1. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied ligt op een lage dekzandrug met een 
dekzandkopje en dat in het plangebied nagenoeg onverstoorde enkeerdgronden (en deels 
beekeerdgronden) voorkomen. Voor het plangebied geldt daarom een hoge verwachting op 
archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe tijd. In de noordoostelijke hoek geldt 
daarnaast een hoge archeologische verwachting op resten uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis van 
de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te 
laten voeren indien binnen het plangebied werkzaamheden worden uitgevoerd die dieper reiken dan 30 
cm onder maaiveld. 

Op basis van de website Prospectie op Maat: http://pom.rce.rnatoolset.net/#/ wordt geadviseerd om in 
het plangebied een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. De reden voor dit advies is dat vooral 
archeologische resten van de vroege en late landbouw samenlevingen worden verwacht evenals de 
resten van stellingen uit de Tweede Wereldoorlog. Zonder de aanwezigheid van een archeologische 
laag (die is nergens in de verkennende boringen aangetroffen ook niet bij de Pantherstellung) is een 
proefsleuvenonderzoek dan de beste methode om deze resten op te sporen. Vindplaatsen van de 
jagers, verzamelaars en de eerste boeren zouden beter kunnen worden opgespoord met een intensief 
karterend booronderzoek, maar het lijkt te veel om beide onderzoeksmethoden naast elkaar toe te 
passen als deze vindplaatsen ook kunnen worden opgespoord met behulp van proefsleuven. Het 

http://pom.rce.rnatoolset.net/#/
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proefsleuvenonderzoek heeft als doel een eventuele vindplaats op te sporen uit de periode Laat-
Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd.  

Het proefsleuvenonderzoek zal zich moeten richten op diverse zones in het plangebied. Dit betreft:  

1. Dekzandkop in het centrale deel (globaal genomen de zone tussen boringen 5, 103 en 33 in 
het zuiden en boringen 62, 63, 52-53 in het noorden)    

2. Enkeerdgronden en beekeerdgronden in het westelijke en noordelijk deel (ten westen van de 
bebouwing) 

3. Een mogelijke oude weg langs de zuidoostrand van het plangebied (ter plaatse van boringen 
12 en 23)  

4. Noordoostelijke deel in het zoekgebied van de Pantherstellung (ten oosten van de lijn met 
boringen 44, 54, 66 en 79) 

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de Gemeente Woudenberg. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Voor alle gravende onderzoeken, waaronder proefsleuven, dient voorafgaand aan de uitvoering van het 
onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. Dit Programma van Eisen moet 
goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de Gemeente Woudenberg) alvorens met het 
onderzoek kan worden begonnen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen 
dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het 
plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan 
echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische 
waarden niet gegarandeerd worden.  
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Lijst van afkortingen en begrippen 

Afkortingen 

AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumentenzorg 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
ASB  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
BP  Before Present (Present = 1950) 
GHG  Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 
GPS  Global Positioning System 
indet  ondetermineerbaar 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt) 
Archis-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (Archis) 
bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van materiaal 

door plantengroei en dierenactiviteiten 
conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische resten 

bewaard zijn 
dekzand Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk 

door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in 
grote delen van Nederland een ‘dek’ (Formatie van Boxtel) 

Edelmanboor  Een handboor voor bodemonderzoek 
eerdgrond Grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens 
eolisch   Door de wind gevormd, afgezet 
fluvioglaciaal  Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet 
fluvioperiglaciaal Door stromend water onder periglaciale omstandigheden afgezet 
gaafheid Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als 

in horizontale zin (omvang) 
Hollandveen  Holocene formatie, ontstaan tussen 3500 en 1500 voor Chr. 
Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste ijstijd: 

ca. 8800 jaar voor Chr.) 
horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in de 

bodem 
ijzeroer IJzeroxidenhydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en 

moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt 
in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 

gedeponeerd, weggegooid of verloren 
laag Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden 

als eenheid wordt onderscheiden  
leem Grondsoort die wordt gekenmerkt door een samenstelling van meer dan 50% 

silt, minder dan 50% zand en minder dan 25% klei 
lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 

sedimentaire gesteenten 
lutum   Kleideeltjes kleiner dan 2 µm 
oxidatie   Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen) 
plaggendek Verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor 

de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht 
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plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 
bedreigen 

Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze 
periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud 
(de vier bekende ijstijden). Na de laatste ijstijd begon het Holoceen (ca. 8800 
voor Chr.) 

podzol Goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
potstal   Uitgediepte veestal 
prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn 

gebleven 
silt   Zeer fijn sediment met grootte 2-63 µm 
stratigrafie  Opeenvolging van lagen in de bodem 
stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde 

preglaciale sedimenten 
vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en 

zonder minerale eerdlaag 
vindplaats  Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 
Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), 

ca. 120.000-10.000 jaar geleden 
zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 2 µm) bevat 
 
  













 

 
 

Bijlage 5: Boorbeschrijvingen 
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Veel gevlekt lichtgrijs, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

300

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht grijsbeige, 
kalkloos, C-horizont

260



Projectcode: 50250317
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

X: 158488,50

Y: 454706,30

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruin, A-horizont

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
grijs, AC-horizont

310

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geel, C-horizont

280

Boring: 14

X: 158514,20

Y: 454697,60

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

150

200

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, A-horizont

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, A-horizont

325

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
donker roodbruin, 
B-horizont

310

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
geelbruin, BC-horizont

280

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geel, C-horizont

180

Boring: 15

X: 158546,50

Y: 454684,00

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

200

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, A-horizont

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
geelbruin, AC-horizont

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geel, 
roestvlekken, 
C-horizont, Formatie 
van Boxtel, 
Laagpakket van Wier

300

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak grindig, 
sporen grind, grijsgeel, 
C-horizont, 
Fluvioperiglaciale 
Afzettingen

200
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Boring: 16

X: 158578,70

Y: 454670,50

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,9

0

50

100

390

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
resten wortels, 
grijsbruin, geleidelijk, 
A-horizont

350

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, geleidelijk, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

330

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos

290

Boring: 17

X: 158606,10

Y: 454657,40

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
resten wortels, bruin, 
geleidelijk, A-horizont

365

Zand, uiterst fijn, 
kleiïg, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont, 
opgebrachte grond

355

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

300

Boring: 18

X: 158643,30

Y: 454643,30

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,2

0

50

100

420

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruin, geleidelijk, 
ijzerconcreties: spoor, 
A-horizont

360

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

320
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 19

X: 158675,50

Y: 454629,70

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,4

0

50

100

440

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
lichtbruin, scherp, Veel 
gevlekt, A-horizont, 
omgewerkte grond

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
kalkloos, C-horizont

340

Boring: 20

X: 158707,80

Y: 454616,20

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,5

0

50

100

150

gras450

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen baksteen, 
bruingrijs, scherp, Veel 
gevlekt lichtgeel, 
kalkloos

390

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
matig 
houtskoolhoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen houtskool, 
donker bruingrijs, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

360

Zand, matig fijn, matig 
siltig, donker grijsgeel, 
diffuus, kalkloos, 
C-horizont

330

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht geelgrijs, 
kalkloos, C-horizont

300

Boring: 21

X: 158743,30

Y: 454600,90

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,5

0

50

100

450

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
grijsbruin, geleidelijk, 
A-horizont

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
roestvlekken: weinig, 
C-horizont

340
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 22

X: 158772,30

Y: 454589,00

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,2

0

50

100

weiland420

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

395

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
grijs, geleidelijk, 
Sporen gevlekt bruin, 
AC-horizont

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

300

Boring: 23

X: 158804,60

Y: 454575,40

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

gras400

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen wortels, sporen 
puin, donker grijsbruin, 
scherp, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

360

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen metaal, 
brokken roest, licht 
grijsbruin, Stuk leer, 
scherp, roestvlekken: 
veel, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht grijsgeel, 
kalkloos, C-horizont

280

Boring: 24

X: 158509,90

Y: 454732,30

Datum: 21-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

150

200

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
brokken veen, 
lichtbruin, Weinig 
gevlekt, A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
brokken leem, resten 
hout, bruin, 
omgewerkt/opgebracht
, Weinig gevlekt, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
oerbank, roestvlekken, 
C-horizont

250

Leem, sterk zandig, 
grijs240

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs

180
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 25

X: 158542,10

Y: 454718,80

Datum: 21-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,9

0

50

100

150

200

250

300

350

390

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, A-horizont

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geelgrijs, 
roestvlekken: veel, 
C-horizont, Formatie 
van Boxtel, 
Laagpakket van Wier

300

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

140

Zand, matig grof, zwak 
siltig, sporen grind, 
grijs, C-horizont, 
Fluvioperiglaciale 
Afzettingen

90

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

20

Boring: 26

X: 158574,40

Y: 454705,20

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,9

0

50

100

390

Zand, zeer fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
grijsbruin, A-horizont

370

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken: veel, 
C-horizont

330

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos

290

Boring: 27

X: 158617,00

Y: 454690,00

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, scherp, 
A-horizont

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

280
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 28

X: 158638,90

Y: 454678,00

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, Weinig 
gevlekt, A-horizont, 
Rommelig

335

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken, 
C-horizont

310

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs

280

Boring: 28_N

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
brokken klei, scherp, 
roestvlekken: spoor, 
A-horizont

335

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, roestvlekken: 
spoor, kalkloos, 
C-horizont

280

Boring: 29

X: 158670,60

Y: 454671,60

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

gras400

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

350

Zand, matig grof, 
matig siltig, zwak 
humeus, sporen 
wortels, licht grijsbruin, 
scherp, Veel gevlekt 
licht grijsbeige, 
roestvlekken: weinig, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht grijsbeige, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

280
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 30

X: 158688,10

Y: 454648,70

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,3

0

50

100

gras430

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
grijsbruin, scherp, Veel 
gevlekt donker 
grijsgeel, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

400

Zand, matig fijn, matig 
siltig, donker grijsgeel, 
scherp, Veel gevlekt 
donker grijsbruin, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

350

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsbeige, 
kalkloos, C-horizont

310

Boring: 31

X: 158728,50

Y: 454633,50

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,5

0

50

100

gras450

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen grind, 
bruingeel, scherp, 
Veel gevlekt donker 
grijsbruin, kalkloos, 
omgewerkte grond

400

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
brokken roest, licht 
grijsbruin, Onderin 
loodzand van bhe, 
scherp, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

360

Zand, matig fijn, matig 
siltig, donker grijsgeel, 
kalkloos, C-horizont

330

Boring: 32

X: 158767,90

Y: 454623,70

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,3

0

50

100

430

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

410

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
C-horizont

330
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 33

X: 158800,20

Y: 454610,20

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,2

0

50

100

420

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, A-horizont

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
geleidelijk, C-horizont

340

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

320

Boring: 34

X: 158832,40

Y: 454596,60

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,2

0

50

100

weiland420

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

390

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
C-horizont

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

310

Boring: 35

X: 158570,50

Y: 454747,60

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,2

0

50

100

gras420

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen baksteen, licht 
grijsbruin, scherp, 
kalkloos, opgebrachte 
grond

380

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donker grijsbruin, 
scherp, Veel gevlekt 
licht grijsbruin, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

360

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsoranje, 
Oerbank, geleidelijk, 
ijzerconcreties: veel, 
kalkloos, B-horizont

340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsgeel, 
kalkloos, C-horizont

300
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 36

X: 158587,50

Y: 454724,10

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

410

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
resten wortels, bruin, 
geleidelijk, A-horizont

390

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, geelbeige, 
geleidelijk, 
ijzerconcreties: spoor, 
C-horizont

310

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geelbeige, 
kalkloos, C-horizont

290

Boring: 37

X: 158634,00

Y: 454721,00

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,9

0

50

100

390

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
resten wortels, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Weinig gevlekt, 
roestvlekken: weinig, 
AC-horizont330

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos, 
C-horizont

290

Boring: 38

X: 158666,80

Y: 454699,20

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, A-horizont, 
Rommelig

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geel, 
roestvlekken: weinig, 
kalkloos, C-horizont

280
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 38_N

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
oranjebruin, 
geleidelijk, 
roestvlekken: spoor, 
A-horizont

360

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
roestvlekken: weinig, 
kalkloos, C-horizont

300

Boring: 39

X: 158706,70

Y: 454692,20

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, 
fosfaatvlekken: spoor, 
AC-horizont

320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, geleidelijk, 
C-horizont

300

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
C-horizont

260

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs250

Boring: 40

X: 158733,50

Y: 454679,10

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,4

0

50

100

150

440

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Weinig gevlekt, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

390

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, geleidelijk, 
C-horizont

350

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, roestvlekken: 
weinig, C-horizont

280

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs270
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 41

X: 158778,30

Y: 454661,70

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,5

0

50

100

150

gras450

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen wortels, donker 
grijsbruin, scherp, Veel 
gevlekt grijsbeige, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

360

Zand, matig fijn, matig 
siltig, donker 
grijsbeige, geleidelijk, 
kalkloos, C-horizont

320

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht grijsbeige, 
kalkloos, C-horizont

300

Boring: 42

X: 158795,80

Y: 454644,90

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

410

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

390

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, geleidelijk, 
Veel gevlekt, 
A-horizont

340

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

300

Boring: 43

X: 158828,10

Y: 454631,30

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

410

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
grijsbruin, geleidelijk, 
A-horizont

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
C-horizont

340

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

290
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Boring: 44

X: 158854,90

Y: 454619,40

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

150

200

250

300

350

gras410

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Drgr 
vlekKen, scherp, Veel 
gevlekt licht grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

350

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, scherp, 
kalkloos, C-horizont

50

Zand, matig grof, 
matig siltig, zwak 
humeus, licht 
grijsbruin, Kleiig 
sediment

40

Boring: 45

X: 158565,60

Y: 454774,60

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

375

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
oranjebruin, 
roestvlekken: veel, 
AC-horizont

360

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, geleidelijk, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

290

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos, 
C-horizont

280

Boring: 46

X: 158606,10

Y: 454749,00

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,9

0

50

100

gras390

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
licht grijsbruin, 
geleidelijk, Sporen 
gevlekt licht grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

340

Leem, sterk zandig, 
licht grijsgeel, Omg?, 
scherp, roestvlekken: 
veel, kalkloos

330

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, 
kalkloos, C-horizont

270
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 47

X: 158630,10

Y: 454747,50

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,6

0

50

100

gras360

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, 
licht grijsbruin, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, brokken leem, 
grijsbeige, scherp, 
Veel gevlekt lichtgrijs, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

310

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
licht grijsbeige, 
geleidelijk, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

270

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

240

Boring: 48

X: 158662,40

Y: 454733,90

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,6

0

50

100

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
licht, geleidelijk

310

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken: weinig, 
kalkloos, C-horizont

260

Boring: 49

X: 158694,70

Y: 454720,30

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
brokken leem, 
lichtbruin, A-horizont, 
Rommelig

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken, 
C-horizont

300

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs

280
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 49_N

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, scherp, 
Weinig gevlekt, 
roestvlekken: weinig, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

300

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, bruin, 
scherp

295

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

270

Boring: 50

X: 158722,50

Y: 454707,90

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,3

0

50

100

430

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Veel gevlekt, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sterk 
puinhoudend, grijs

290

Boring: 50b

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,3

0

50

100

430

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
grijsbruin, geleidelijk, 
A-horizont

385

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, licht oranjebruin, 
geleidelijk, 
ijzerconcreties: weinig, 
AC-horizont

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geel, geleidelijk, 
kalkloos, C-horizont

340

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
roestvlekken: veel, 
kalkloos

330



Projectcode: 50250317
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 51

X: 158759,20

Y: 454693,20

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,3

0

50

100

150

430

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, A-horizont

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Weinig gevlekt, 
AE-horizont

340

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
roodbruin, geleidelijk, 
B-horizont310

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, BC-horizont

280

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont270

Boring: 52

X: 158791,40

Y: 454679,60

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,3

0

50

100

430

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

410

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak grindig, 
bruingrijs, geleidelijk, 
A-horizont

360

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
licht beigebruin, 
geleidelijk, B-horizont

340

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, geleidelijk, 
BC-horizont

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont310

Boring: 53

X: 158823,70

Y: 454666,00

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

410

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, A-horizont

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
grijsbruin, A-horizont

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, BC-horizont

320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geel, C-horizont

280



Projectcode: 50250317
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 54

X: 158856,00

Y: 454652,50

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
bouwvoor

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
Veel gevlekt

330

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Weinig gevlekt

325

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

290

Boring: 55

X: 158889,90

Y: 454637,80

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

gras400

Zand, uiterst fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, Veel 
gevlekt grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, Met 
loodzand, geleidelijk, 
kalkloos, A-horizont

320

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, sporen 
wortels, donkergrijs, 
scherp, Weinig gevlekt 
grijs, kalkloos, 
omgewerkte grond

300

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

250

Boring: 56

X: 158529,00

Y: 454822,90

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, scherp, 
A-horizont

330

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, bruingrijs, 
geleidelijk, Weinig 
gevlekt, AC-horizont, 
Rommelig

290

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, sporen grind, 
grijs, C-horizont

250
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Boring: 57

X: 158561,30

Y: 454809,40

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

335

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
diffuus, roestvlekken: 
veel, C-horizont

290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs

270

Boring: 58

X: 158589,70

Y: 454797,40

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, scherp, 
A-horizont

340

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
roestvlekken: veel, 
C-horizont

310

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken: spoor

270

Boring: 59

X: 158625,80

Y: 454782,20

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Veel gevlekt, 
A-horizont

320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken: spoor, 
C-horizont

270
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 60

X: 158658,00

Y: 454768,60

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,6

0

50

100

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
grijsbruin, geleidelijk, 
A-horizont

310

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken: spoor, 
C-horizont

260

Boring: 61

X: 158690,30

Y: 454755,10

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,5

0

50

100

150

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

290

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, resten 
hout, bruin, scherp, 
Weinig gevlekt, 
omgewerkte grond

200

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos, 
C-horizont

190

Boring: 62

X: 158722,60

Y: 454741,50

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

340

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, 
verrommelde 
BC-horizont?, 
geleidelijk, Weinig 
gevlekt, BC-horizont

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geelgrijs, 
C-horizont

290
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Boring: 63

X: 158754,80

Y: 454727,90

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, 
geleidelijk, A-horizont, 
Rommelig

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruin, resten 
B-horizont?, 
geleidelijk, Weinig 
gevlekt, AB-horizont

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos, 
C-horizont

280

Boring: 63_N

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
geleidelijk, A-horizont

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
roodbruin, rest B?, 
geleidelijk, AB-horizont

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
geelbruin, rest BC?, 
geleidelijk, Weinig 
gevlekt, BC-horizont, 
Rommelig

330

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos, 
C-horizont

300

Boring: 64

X: 158787,10

Y: 454714,30

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

410

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
wortels, bruin, 
A-horizont

390

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, Weinig 
gevlekt, A-horizont, 
Rommelig

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

310
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Boring: 64_N

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

410

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

385

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
C-horizont

340

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

300

Boring: 65

X: 158821,50

Y: 454702,90

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

340

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
C-horizont

310

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

280

Boring: 66

X: 158851,60

Y: 454687,20

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

380

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
bouwvoor

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
omgewerkte grond

310

Klei, matig zandig, 
matig humeus, bruin, 
scherp, opgebrachte 
grond

300

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

260
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Boring: 67

X: 158891,50

Y: 454670,90

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

400

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bouwvoor

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruingrijs, 
geleidelijk, Weinig 
gevlekt, omgewerkte 
grond

310

Klei, zwak zandig, bruin

280

Klei, sterk siltig, resten 
planten, bruingrijs, 
scherp, opgebrachte 
grond

255

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sporen planten, 
grijs, C-horizont240

Boring: 68

X: 158916,10

Y: 454660,00

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

weiland410

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
resten wortels, 
geleidelijk, bouwvoor

390

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Weinig gevlekt

325

Klei, matig siltig, matig 
humeus, donkergrijs, 
geleidelijk310

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

290

Boring: 69

X: 158524,60

Y: 454857,70

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,5

0

50

100

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, scherp, 
A-horizont

320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
geleidelijk, 
roestvlekken: veel, 
C-horizont

310

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos, 
C-horizont

250
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Boring: 70

X: 158556,90

Y: 454844,10

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,6

0

50

100

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, scherp, 
A-horizont

335

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
C-horizont

280

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

260

Boring: 71

X: 158589,10

Y: 454830,50

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,5

0

50

100

150

200

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
grijs, fosfaatvlekken: 
weinig, A-horizont, 
omgewerkte grond

290

Zand, uiterst fijn, 
kleiïg, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

250

Klei, sterk siltig, 
brokken veen, scherp, 
opgebrachte grond

170

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos, 
C-horizont

150

Boring: 72

X: 158621,40

Y: 454816,90

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,5

0

50

100

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Veel gevlekt, 
A-horizont

300

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
roestvlekken

295

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, resten riet, grijs, 
kalkloos, C-horizont

230
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Boring: 73

X: 158653,70

Y: 454803,40

Datum: 26-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,5

0

50

100

350

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, bruin, geleidelijk, 
A-horizont

320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Weinig gevlekt, 
roestvlekken: weinig, 
AC-horizont295

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, sporen planten, 
grijs, roestvlekken: 
spoor, kalkloos, 
C-horizont

250

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, kalkloos, 
C-horizont

245

Boring: 74

X: 158685,90

Y: 454789,80

Datum: 21-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,5

0

50

100

350

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, A-horizont

310

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geelgrijs, 
roestvlekken, 
C-horizont

250

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs

220

Boring: 75

X: 158718,20

Y: 454776,20

Datum: 21-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,6

0

50

100

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, A-horizont

310

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken, 
C-horizont

260

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs

240
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Boring: 76

X: 158750,40

Y: 454762,60

Datum: 21-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

370

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, A-horizont

320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, 
roestvlekken, 
C-horizont

270

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs

250

Boring: 77

X: 158782,70

Y: 454749,10

Datum: 21-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
A-horizont

330

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, roestvlekken, 
C-horizont

280

Boring: 78

X: 158815,00

Y: 454735,50

Datum: 21-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,8

0

50

100

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruin, Weinig gevlekt, 
A-horizont, Rommelig

320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

280
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Boring: 79

X: 158847,20

Y: 454721,90

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

370

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont

350

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

310

Klei, matig zandig, 
matig humeus, 
grijsbruin, scherp

305

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

270

Boring: 80

X: 158886,30

Y: 454712,20

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

gras370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen wortels, donker 
grijsbruin, scherp, 
Weinig gevlekt grijs, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Klei, sterk zandig, 
grijsoranje, geleidelijk, 
roestvlekken: veel, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

310

Klei, sterk zandig, 
licht, scherp, Veel 
gevlekt grijsoranje, 
roestvlekken: veel, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

290

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

250

Boring: 81

X: 158911,70

Y: 454694,80

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
resten wortels, bruin, 
geleidelijk, A-horizont

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, oranjegrijs, 
geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
C-horizont

320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, kalkloos, 
C-horizont

260
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 82

X: 158878,00

Y: 454715,50

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,6

0

50

100

gras360

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen wortels, donker 
grijsbruin, scherp, Veel 
gevlekt licht grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

320

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

240

Boring: 83

X: 158880,70

Y: 454714,40

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

gras370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, Sporen 
gevlekt grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donker grijsbruin, 
scherp, Veel gevlekt 
grijsgeel, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, donker 
bruingrijs, scherp, Veel 
gevlekt lichtgrijs, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

320

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

250

Boring: 84

X: 158883,50

Y: 454713,30

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

gras370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen wortels, donker 
grijsbruin, geleidelijk, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

350

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donker grijsbruin, 
scherp, Veel gevlekt 
grijsgeel, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

335

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, sporen 
wortels, brokken zand, 
donker grijsbruin, 
scherp, Veel gevlekt 
lichtgrijs, kalkloos, 
omgewerkte grond

310

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

250
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 85

X: 158889,10

Y: 454711,10

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

gras370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
Veel gevlekt grijs, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

320

Klei, sterk zandig, 
grijs, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

300

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen grind, 
lichtgrijs, kalkloos

250

Boring: 86

X: 158891,90

Y: 454710,00

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

gras370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, Weinig 
gevlekt donker 
grijsgeel, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
Veel gevlekt donker 
grijsgeel, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

320

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, 
kalkloos, C-horizont

250

Boring: 87

X: 158894,70

Y: 454708,90

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

gras370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
Veel gevlekt grijsbruin, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

320

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, 
kalkloos, C-horizont

250
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 88

X: 158897,50

Y: 454707,80

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 3,7

0

50

100

gras370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
Veel gevlekt licht 
grijsbeige, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

320

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

300

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht grijsbeige, 
kalkloos, C-horizont

250

Boring: 89

X: 158900,70

Y: 454678,60

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, resten wortels, 
bruin, geleidelijk, 
A-horizont, bouwvoor

380

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Weinig gevlekt, 
omgewerkte grond

300

Veen, sterk kleiïg, 
brokken klei, bruin, 
geleidelijk

270

Klei, sterk siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, 
scherp

260

Zand, matig grof, zwak 
siltig, C-horizont

240

Boring: 90

X: 158898,40

Y: 454676,70

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

400

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
bouwvoor

380

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Veel gevlekt, 
omgewerkte grond

300

Veen, zwak kleiïg, 
resten klei, bruin, 
geleidelijk

270

Klei, sterk siltig, zwak 
humeus, resten 
planten, bruingrijs, 
geleidelijk

260

Zand, matig grof, zwak 
siltig, grijs, C-horizont240
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 91

X: 158896,10

Y: 454674,70

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
resten wortels, bruin, 
geleidelijk, A-horizont, 
bouwvoor

370

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, diffuus, 
Weinig gevlekt, 
omgewerkte grond

340

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, geleidelijk, 
AC-horizont

330

Zand, matig grof, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

280

Boring: 92

X: 158893,80

Y: 454672,80

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

400

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
resten wortels, bruin, 
geleidelijk, bouwvoor

380

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, bruingrijs, 
geleidelijk, Weinig 
gevlekt, omgewerkte 
grond

300

Zand, uiterst fijn, 
kleiïg, matig humeus, 
resten planten, 
bruingrijs, geleidelijk, 
Veel gevlekt

280

Klei, matig siltig, matig 
humeus, resten 
planten, bruingrijs, 
scherp, opgebrachte 
grond

260

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont

240

Boring: 93

X: 158889,20

Y: 454668,90

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

weiland400

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
resten wortels, bruin, 
bouwvoor

380

Zand, uiterst fijn, 
kleiïg, brokken klei, 
grijsbruin, omgewerkte 
grond

315

Klei, zwak zandig, 
sterk humeus, bruin, 
opgebrachte grond

250

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont240
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 94

X: 158886,90

Y: 454667,00

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

400

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, bouwvoor

380

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingrijs

340

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, bruin

280

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, resten 
hout, bruin

250

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, grijs, C-horizont240

Boring: 95

X: 158884,70

Y: 454665,00

Datum: 25-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

150

weiland410

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
geleidelijk, Weinig 
gevlekt, A-horizont, 
bouwvoor

390

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
geleidelijk, A-horizont, 
omgewerkte grond

340

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, 
geleidelijk

290

Klei, zwak zandig, 
sterk humeus, resten 
hout, bruin, scherp

260

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, resten planten, 
C-horizont

240

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig

235

Boring: 96

X: 158883,80

Y: 454644,40

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

150

gras410

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, 
Onderin ook loodzand, 
scherp, Veel gevlekt 
licht grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
Weinig gevlekt 
grijsblauw, kalkloos, 
omgewerkte grond

310

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak 
wortelhoudend, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

260
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 97

X: 158885,80

Y: 454642,20

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4,1

0

50

100

150

gras410

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, bruingeel, 
geleidelijk, Veel 
gevlekt donker 
grijsbruin, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

350

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donker grijsbruin, 
Loodzand aanwezig, 
geleidelijk, Veel 
gevlekt grijs, kalkloos, 
omgewerkte grond

320

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, donker, 
scherp, Veel gevlekt 
grijsblauw, kalkloos, 
omgewerkte grond

310

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

260

Boring: 98

X: 158887,80

Y: 454640,00

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

gras400

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, Veel 
gevlekt licht grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

350

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkergrijs, scherp, 
Veel gevlekt grijs, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

300

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

250

Boring: 99

X: 158891,90

Y: 454635,60

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

gras400

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
scherp, Veel gevlekt 
licht grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

340

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, sporen 
wortels, donkergrijs, 
scherp, kalkloos, 
omgewerkte grond

320

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
lichtgrijs, kalkloos

250



Projectcode: 50250317

Pagina 36 / 37

getekend volgens NEN 5104

Boring: 100

X: 158893,90

Y: 454633,40

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

gras400

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
scherp, Veel gevlekt 
licht grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsoranje, 
scherp, Veel gevlekt 
donkergrijs, kalkloos, 
omgewerkte grond

350

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, geleidelijk, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

330

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

320

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
licht, kalkloos, 
C-horizont

250

Boring: 101

X: 158896,00

Y: 454631,20

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

gras400

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
scherp, Weinig gevlekt 
licht grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

380

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsoranje, 
scherp, Veel gevlekt 
donkergrijs, 
roestvlekken: veel, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

350

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, 
kalkloos, C-horizont

280

Boring: 102

X: 158898,00

Y: 454629,00

Datum: 24-04-2017

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

150

gras400

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
scherp, Weinig gevlekt 
licht grijsgeel, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

370

Zand, matig fijn, matig 
siltig, geeloranje, 
scherp, Veel gevlekt 
donkergrijs, 
roestvlekken: veel, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

320

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, omgewerkte 
grond

310

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak 
wortelhoudend, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

250
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 103

X: 158744,30

Y: 454572,90

Datum: 24-04-2017

Opmerking: 5 m richting 21vanaf 12

Hoogte (m NAP): 4,2

0

50

100

gras420

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
sporen grind, donker 
bruingrijs, geleidelijk, 
Sporen gevlekt 
donkergrijs, kalkloos, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

390

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, Oude a 
met loodzand?, 
geleidelijk, Weinig 
gevlekt lichtgrijs, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

380

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, 
Mogelijk bhe, 
geleidelijk, kalkloos, 
E-horizont

360

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht geelbruin, 
Slecht ontwikkelde 
bhb, geleidelijk, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, B-horizont

330

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsgeel, 
kalkloos, C-horizont

300



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 
 

Bijlage 6: Periodentabel 
 

 



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
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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 

 



 
 
 

 

4 
Historisch vooronderzoek Hoevelaar gemeente Woudenberg 
 

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.  



 
 
 

 

21 
Historisch vooronderzoek Hoevelaar gemeente Woudenberg 
 

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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1. INLEIDING 
 
 

 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 

 
 

 ACHTERGROND EN AANLEIDING 
 
Uit een eerder uitgevoerd vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog blijkt dat ten westen van het plangebied, aan de Stationsweg 
nabij de Zegheweg, op 24 december 1944 een Hawker Typhoon is neergestort. Het toestel ontplofte 
in de lucht waarna de wrakstukken over een grote afstand werden verspreid. Hierdoor kunnen tevens 
wrakstukken in het plangebied terecht zijn gekomen. Vanuit de gemeente Woudenberg is via de 
opdrachtgever Rho Adviseurs het verzoek uitgebracht om het ontplofte vliegtuig in relatie tot het 
plangebied middels getuigen- en detectieonderzoek verder in kaart te brengen. Uit het betreffende 
vooronderzoek blijkt geen verdenking op het gebied op nog aan te treffen Conventionele Explosieven. 
Het detectieonderzoek is dan ook niet uitgevoerd conform de vigerende wetgeving, WSCS-OCE.  
 
 

 DOELSTELLING EN DOELGROEP 
 
De doelstelling van het aanvullende onderzoek is het scheppen van meer duidelijkheid omtrent het 
neerkomen van het vliegtuig middels detectieonderzoek en het horen van getuigen. Bij 
laatstgenoemde wordt tevens de Tweede Wereldoorlog op mesoniveau, het plangebied en de directe 
omgeving, meegenomen. Zodat deze informatie voor toekomstige generaties en onderzoek bewaard 
en gebruikt kan worden. 
 
Onderhavig rapport is opgesteld voor de opdrachtgever en gemeente Woudenberg  
 
 

 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 
Het onderhavig rapport is gebaseerd op de onderstaande stukken: 

- Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven Hoevelaar 
Woudenberg. Uitgevoerd door IDDS Explosieven B.V. met als kenmerk: 16120510/CKU/rap1 
d.d. 6 april 2017; 

- 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); 

- Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. 

Kenmerk 17070599/CKU/rap1 
Toponiem Hoevelaar 
Plaats Woudenberg 
Gemeente Woudenberg 
Provincie Utrecht 
Uitvoerder IDDS Explosieven B.V. 

Postbus 126 
2200 AC, Noordwijk 

Opdrachtgever Rho Adviseurs voor leefruimte 
Dhr. D. Willems 
Delftseplein 27b 
3013 AA Rotterdam 

Bevoegd gezag Gemeente Woudenberg 
Parklaan 1 
3931 KK Woudenberg 

Uitvoeringsperiode veldonderzoek Week 34 
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2. BESCHRIJVING ONDERZOEKSGEBIED 
 
Ter plaatsen van het plangebied, locatie Hoevelaar Woudenberg, staat een herontwikkeling naar 
woningbouw gepland. Deze werkzaamheden gaan gepaard met omvangrijke grondroerende 
werkzaamheden.  
 

 

 
Afb. 1.: Ligging en algemene gegevens plangebied 
 
  

Adres Stationsweg Oost 199 
Centrum coördinaat (RD) 158674/454592 
Oppervlakte Circa 7 ha 

Huidig gebruik Weiland 
Maaiveldtype Onverhard 
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3. PLAN VAN AANPAK 
 
De aanvullende studie naar het neergekomen vliegtuig bestaat uit het horen van twee getuigen en het 
uitvoeren van detectieonderzoek naar mogelijke vliegtuigresten. Met hiertoe als doel om informatie te 
vergaren betreffende het in 1944 neergekomen jachtvliegtuig. 
 
Eerder uitgevoerd historisch vooronderzoek naar conventionele explosieven heeft laten blijken dat er 
geen duidelijke indicaties zijn die erop wijzen dat er binnen het plangebied Hoevelaar Woudenberg 
oorlogshandelingen hebben plaatsvonden waardoor er Conventionele Explosieven in de bodem 
kunnen zijn achtergebleven. Een werkwijze conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 
Systeemcerticiaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) is hierdoor niet noodzakelijk.    
 
 

 HOREN GETUIGEN 
 
Vanuit de gemeente Woudenberg is naar voren gekomen dat er nabij het plangebied twee personen 
wonen welke reeds gedurende de Tweede Wereldoorlog in het gebied woonachtig waren. Hiertoe is 
telefonisch contact opgenomen met de twee getuigen, die zich bereid hebben gevonden om relevante 
informatie ten tijde van de vliegtuigcrash uit 1944 te verstrekken. De insteek van het horen van de 
getuigen is niet alleen het vergaren van informatie betreffende het neergekomen vliegtuig, maar 
tevens om overige informatie betreffende de planlocatie in relatie met de Tweede Wereldoorlog vanuit 
eerste hand te documenteren. Het horen van de twee getuigen is door een medewerker van IDDS 
Explosieven B.V. uitgevoerd. Deze heeft de getuigen op locatie enkele vragen in relatie tot de Tweede 
Wereldoorlog gesteld. De hieruit voortgekomen getuigenverslagen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 
Getracht is om zoveel als mogelijk een geografisch component aan de gebeurtenissen te koppelen. 
Het horen van getuigen is voorafgaand aan het, in paragraaf 3.2. beschreven, detectieonderzoek 
uitgevoerd. Eventuele nieuwe aanwijzingen konden hierdoor mee worden genomen in de uitvoering 
van het geplande detectieonderzoek. 
 
 

 DETECTIEONDERZOEK VLIEGTUIGRESTEN 
 
Het detectieonderzoek betreft metaaldetectie ten behoeve van het in kaart brengen van mogelijke 
restanten van het geëxplodeerde vliegtuig. Hierbij is in parallelle banen van circa 2 meter breed het 
(inventariserende) gedeelte van het plangebied, zoals weergegeven op afbeelding 3, gedetecteerd. 
Gemiddeld betreft de afstand tussen de banen ca. 50 meter. De afstand tussen deze banen verkleind 
nabij de kruising van de Zegheweg en de Stationsweg, waar in het verleden reeds restanten van het 
vliegtuig zijn aangetroffen. De detectie is uitgevoerd middels actieve real-time oppervlaktedetectie met 
een zoekdiepte tot 1 meter onder huidig maaiveld.  
 
Bij actieve detectie wordt door het 
detectieapparaat zelf een magnetisch veld 
opgewekt. Dit kan zowel continue als pulserend. 
In het opgewekte magnetisch veld meet de 
detector vervolgens de metallische 
verstoringen. Naast Ferrometalen meet een 
actieve detector tevens non-Ferrometalen als 
aluminium. Bij (metaal)detectie wordt er 
onderscheid gemaakt tussen realtime (analoog) 
en non-realtime (computerondersteunde) 
detectie. Bij realtime detectie worden de 
verkregen meetgegevens niet opgeslagen en 
wordt er direct overgegaan tot het lokaliseren en 
benaderen van het object. De 
detectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd middels 
een actieve metaaldetector van het type 
VMH3CS. 
 
 

Afb.2: werkingsprincipe actieve detectie 
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De detectie en benadering heeft plaatsgevonden door een ervaren OCE-deskundige. Uitslagen van 
metallische objecten welke groot genoeg werden geacht zijn hierbij direct handmatig benaderd. 
Relevant geachte vondsten zijn hierbij middels GPS individueel ingemeten en verzameld. De 
resultaten van het opsporingsonderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 
 

 
 
Afb. 3. Plangebied Hoevelaar met daarop weergegeven de detectie-looplijnen.   
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4. RESULTAAT HOREN GETUIGEN 
 
Voor de gespreksverslagen zijn in totaal twee getuigen gehoord. Hiernaast zijn een drietal personen 
woonachtig in de directe omgeving van het plangebied en met een geboortejaar van voor de Tweede 
Wereldoorlog benaderd, zodat ook deze mee konden worden genomen in de verslaglegging. Na 
telefonische benadering werd door deze personen aangegeven geen interesse te hebben in het 
gesprek en daardoor helaas geen verdere medewerking verleend.  
 
 

 GESPREKSVERSLAG DE HEER F. DE GREEF 
 
Gesprek: 13:45 – 14:45 uur, 18 augustus 2017 
Aanwezig:  De heer F. de Greef (getuige) 
  De heer C. Kuijpers (IDDS) 
 
De heer F. (Frans) de Greef, geboren in 1941. Heden woonachtig aan de Stationsweg oost te 
Woudenberg. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog woonachtig aan de Zegheweg te Woudenberg. 
 
Vliegtuigcrash 1944 
De heer De Greef was ten tijde van de crash drie jaar oud en geeft aan zich niet direct meer iets van 
de vliegtuigcrash in december 1944 te herinneren. Wel geeft hij aan na de oorlog nog brokstukken te 
hebben gevonden. Zo lag een propeller van aluminium in de (schouw)sloot tussen hen en de buren 
Van Ginkel, zo’n 8 a 10 meter vanaf de Zegheweg (zie bijlage 2). De heer De Greef geeft aan als 
kleine jongen getracht te hebben een stuk van de propeller met een ijzerzaagje af te zagen. Hier is hij 
destijds niet in geslaagd. De volgende dag was de propeller bij terugkomst verwijderd en 
meegenomen. De jaren daarna is er op de locatie een kabelcunet voor stroomkabels gegraven. Voor 
zover bekend zijn hierbij geen onderdelen van het neergestorte vliegtuig aangetroffen.  
 
Stellingen 
Bij navraag over stellingen in de omgeving van Hoevelaar geeft de heer De Greef aan zich te kunnen 
herinneren dat er een vernauwing heeft bestaan bij de Stationsweg. Met behulp van de oude luchtfoto 
uit 1945 geeft hij aan dat deze bij de doorsnijding van de linie heeft moeten liggen. De heer De Greef 
meldt verder dat er ten zuiden van het plangebied Hoevelaar een stelling heeft gelegen (zie bijlage 2). 
Deze omvatte een hoogte van circa tweeënhalf á drie meter en was opgebouwd uit aarde en planken. 
Als jongentje speelde de heer De Greef met de heer Van Ekris in deze stelling. Of de stelling met 
versperring ten tijde van de Tweede Wereldoorlog door heeft gelopen, zoals zichtbaar lijkt op de 
luchtfoto uit 1945, en destijds al deels was genivelleerd kan de heer De Greef zich niet herinneren.  
 
De heer De Greef geeft aan dat er tijdens de oorlog niet is gevochten bij de stellingen. Wel zijn er veel 
oorlogsartefacten direct na de Tweede Wereldoorlog in de omgeving te vinden. Hij geeft aan onder 
andere (grote) hulzen en een Duitse helm te hebben gevonden (zie afbeelding 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.4: De heer F. de Greef (met de helm) en de heer C. van 
Ekris samen spelend met een gevonden Duitse helm en een zelf 
gefabriceerde houten geweer. Foto genomen in de eerste jaren 
na de Tweede Wereldoorlog. 
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 GESPREKSVERSLAG DE HEER C. VAN EKRIS 
 
Gesprek: 15:00 – 16:00 uur, 18 augustus 2017 
Aanwezig: De heer C. van Ekris (getuige) 
  De heer C. Kuijpers (IDDS)  
 
De heer C. (Cees) van Ekris, geboren in 1931. Heden woonachtig aan de Stationsweg oost te 
Woudenberg. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog woonachtig aan de Rumelaarseweg te 
Woudenberg. 
 
 
Vliegtuigcrash 1944 
De heer Van Ekris geeft aan de crash niet te hebben waargenomen of destijds te hebben opgemerkt. 
Wel geeft hij aan, uit verhalen te weten, dat de crash ’s nachts heeft plaatsgevonden. Hij geeft aan 
zich te herinneren dat er destijds 1 of 2 gesneuvelde piloten hebben gelegen aan de Zegheweg. Deze 
werden voorzien van een wacht. De heer Van Ekris geeft aan dat er destijds het verhaal rond ging dat 
het vliegtuig was neergehaald door een Duitse jager. 
 
De heer Van Ekris laat weten dat er aan het einde van de oorlog steeds meer beschietingen vanuit 
(jacht)vliegtuigen door de geallieerden werden uitgevoerd op Duitse voertuigen welke zich over de 
Stationsweg verplaatsten. De Stationsweg vormde destijds een doorgaande route. Bij aanvallen op 
Duitse voertuigen kwamen de geallieerde vliegtuigen meestal vanuit het zuiden aangevlogen. Vanuit 
deze hoek hadden de piloten het beste zicht op de Stationsweg. De heer Van Ekris kan zich nog voor 
de geest halen dat de vliegtuigen, welke hij heeft waargenomen, ‘een logo met kringen’ bevatten 
(Royal Air Force). Tijdens één van de beschietingen op de Stationsweg is een dorpeling om het leven 
gekomen.  
 
De heer Van Ekris geeft nog aan dat tijdens de beschietingen door de geallieerde vliegtuigen de 
hulzen door de pannen kwamen vallen. Hij kan zich nog herinneren deze destijds te hebben 
verzameld, maar nu niet meer te hebben. 
 
De heer Van Ekris geeft aan zich een nijpende situatie met een Duitse transportwagen, volgeladen 
met munitie, te herinneren. Deze wagen reedt vanaf het oosten over de Stationsweg richting het 
westen. In een later gesprek met de desbetreffende Duitse soldaten gaven zij aan een waarschuwing 
te hebben ontvangen dat er Engelse vliegtuigen (verkenners) in de omgeving vlogen. Ze zijn toen in 
alle haast de eerste weg links, de Rumelaarseweg, ingeslagen. De heer Van Ekris was destijds zelf 
met zijn familie woonachtig op de Rumelaarseweg 3. “Mijn vader werd bevolen om ruimte in het 
achterhuis, de koeienstal, te maken. De wagen moest zo snel mogelijk naar binnen vanwege de 
munitie. Er ontstond bij ons toen wel angst. Als er zou worden geschoten door de vliegtuigen was de 
ramp niet te overzien”. In angst voor de geallieerde vliegtuigen zijn de Duitse soldaten toen bij de 
familie van Ekris in de kelder van de boerderij gaan schuilen. De Duitse aanwezigheid werd uiteindelijk 
niet door de verkennende vliegtuigen opgemerkt, waardoor de situatie met een sisser afliep. 
 
 
Stellingen 
De heer Van Ekris bevestigd het verhaal van de heer De Greef dat er zich stellingen bevonden ten 
zuiden van de Stationsstraat. Hij herinnert zich een stelling bestaande uit een smalle gang met 
schietgaten. De stelling was opgeworpen uit hout en aarde.  
 
In een reactie op het gesprek heeft de heer Van Ekris in een later stadium nog contact opgenomen 
met Anton de Greef, de oudste broer van Frans de Greef (geboren in 1931). Anton kon zich nog goed 
de versperring (kronkellijn) op de luchtfoto herinneren. Op de foto lijkt dit één doorgetrokken lijn. In de 
herinnering van beide heren was dit in de praktijk niet het geval. In plaats van één doorgetrokken linie 
waren er op enige afstand van elkaar af en toe verdedigingsstellingen opgeworpen. Opvallend was 
daarbij de afzetting van de Stationsweg. Dwars over de Stationsweg was een betonnen poort 
gebouwd. In het midden kon de poort worden afgesloten met betonnen palen die men van bovenaf 
kon laten zakken. Zo wilden de Duitsers de oprukkende vijand nog wat kunnen tegenhouden of 
vertragen.  
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Luchtafweergeschut 
De heer Van Ekris weet zich te herinneren dat er een Duits mobiel luchtafweergeschut heeft gestaan 
aan de Rumelaarseweg. ‘Dit moet achter de schuur aan de Rumelaarseweg 7 zijn geweest’. Het 
mobiel geschut werd hier aan het einde van het oorlog gestationeerd en heeft er destijds niet lang 
gestaan, grofweg één week. Het geschut stond gericht naar het oosten en heeft maar een aantal keer 
geschoten. Kort erna verscheen een Engels verkenningsvliegtuig en cirkelde er even boven. Er werd 
niet geschoten door het vliegtuig. Later werd er wel uit oostelijke richting teruggeschoten naar het 
Duitse geschut. Het Duitse geschut werd zelf niet geraakt. Na de beschietingen vluchtten de Duitsers 
de volgende dag in westelijke richting.   
 
Op de vraag of de heer Van Ekris tijdens gevechtshandelingen in de omgeving explosies heeft 
gehoord antwoord hij ontkennend.  
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5. RESULTAAT DETECTIEONDERZOEK 
 
 
Zoals in hoofdstuk 4 staat beschreven zijn er voortvloeiend uit de getuigengesprekken geen directe 
aanwijzingen voortgekomen waartoe tot een aanpassing van de geplande detectie-looplijnen kon 
worden gekomen. De werkwijze zoals behandeld in paragraaf 3.2. is hierdoor aangehouden. Als 
resultaat heef dit een 19-tal metalen objecten opgeleverd. Na een reiniging en identificatie door de 
Senior OCE-deskundige is gekomen tot de objectenlijst, zoals staat weergegeven in tabel 1. Van de 
aangetroffen objecten kon één object direct gekoppeld worden aan oorlogshandelingen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het betreft hier een huls met het kaliber .50 uit 1943 van Amerikaanse makelij. Deze is 
aangetroffen ter midden van het weiland en niet direct herleidbaar, doch mogelijk afkomstig van een 
(jacht)vliegtuig.  
 
Van de overige objecten kan niet worden gezegd dat deze raakvlakken (kunnen) hebben met het in 
1944 neergekomen jachtvliegtuig. Alle benaderde objecten zijn ingemeten en voorzien van RD-
coördinaten. De objecten staan geografisch weergegeven op de kaart in Bijlage 1. 
 

Afb. 5 en 6: de aangetroffen .50 kaliber huls, productiedatum: 1943. 
 
 

 
Tab. 1 aangetroffen metallische objecten 
  

Object nr. Identificatie X / Y coördinaat 

1 Metalen buisje 158524.13 / 454571.67 
2 Oor metalen mok 158523.64 / 454614.04 
3 Slot 158873.89 / 454633.49 
4 Dynamo 158746.59 / 454684.76 
5 Hendel/gesp 158621.89 / 454793.77 
6 Bout 158668.50 / 454773.79 
7 20 x 20 cm staalplaat (3 mm dik) 158681.53 / 454769.41 
8 Metalen buisje 158709.66 / 454757.44 
9 20 x 20 cm staalplaat (5 mm dik) 158715.12 / 454755.07 
10 (schuif) slot 158756.95 / 454737.88 
11 Stuk geëmailleerd staal (kookpan?)  158908.47 / 454674.14 
12 RVS strip 40 x 2 cm 158570.47 / 454647.95 
13 Kindervoetsteun fiets 158568.46 / 454648.07 
14 .50 kaliber KKM huls 158596.61 / 454678.57 
15 Moer (vierkant) 158664.75 / 454650.98 
16 Geëmailleerde (soep)kom 158679.47 / 454644.38 
17 Kokerprofiel 2 x 3 x 10 cm 158676.66 / 454604.31 
18 Stuk plaatstaal 5 x 5 cm 158756.28 / 454682.90 
19 Rondstaal 158760.30 / 454678.42 
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6. EINDRESULTATEN EN CONCLUSIE 
 
 
Het neergestorte vliegtuig 
Op 24 december 1944 stort een Typhoon IB van de Royal Canadian Air Force, no. 236 R.A.F. 
Squadron, na de beschieting van een Duitse colonne, neer. Hierbij komt de piloot Fl. Lt. Leonard 
Arthur Unwin om het leven.1 Oorzaken van de crash lijken betwist. Zo zou het vliegtuig zijn geraakt 
door FLAK (luchtafweer), andere bronnen beweren dat het toestel door eigen vuur in de staart is 
geraakt door een toestel dat erachter vloog.2 Onderhavig onderzoek heeft hier geen verdere 
duidelijkheid over kunnen verschaffen. 
 
Nadat het toestel werd geraakt ontplofte deze in de lucht waarna de wrakstukken op grote afstand van 
elkaar verspreid lagen. De grote wrakdelen kwamen neer op het hoekpunt van de Stationsweg en de 
Zegheweg. Een munitiekist van het toestel werd gevonden op de ‘Sonnevack bij Stationsweg 151.3 Uit 
het getuigenverslag met de heer F. de Greef blijkt dat er direct na de oorlog nog een propeller van het 
vliegtuig in de sloot op de erfscheiding aan de Zegheweg 2 is aangetroffen. Het is hierbij moeilijk te 
bepalen van welke richting het vliegtuig kwam aangevlogen. Door de vondst van een (zware) 
munitiekist op aanzienlijk afstand ten westen van de grotere wrakdelen van het toestel is een 
aanvliegroute vanuit het westen wel hypothetisch benoembaar.  
 
De gesneuvelde piloot is destijds zelf nabij de grotere wrakstukken op de kruispunt van de Zegheweg 
en de Stationsweg aangetroffen. Deze is later begraven op het grafveld in graf 180 te Woudenberg 
begraven. Hier ligt hij tot op de dag van vandaag nog steeds. 
 
Stelling 
De stelling welke uit de getuigenverslagen naar voren komt bevindt zich buiten het plangebied. De  
situering zoals is weergegeven in Bijlage 2 is gebaseerd op het getuigengesprek met de heer van 
Ekris welke de ligging heeft aangewezen op de luchtfoto uit 1945. Een verificatie op basis van overige 
bronnen is hierbij niet aangetroffen. De versperring die zichtbaar is op de luchtfoto uit 1945 betreft  
een onderdeel van de Duitse Pantherstellung.4  
 
 
Advies vervolgwerkzaamheden 
Zowel uit het horen van de getuigen als het inventariserende detectieonderzoek zijn geen duidelijke 
objecten aangetroffen welke direct zijn te linken aan het neergekomen vliegtuig. Het is hierbij tevens 
de vraag of er nog noemenswaardige delen van het vliegtuig in het plangebied zijn te vinden. Voor 
zover bekend zijn er in het verleden enkel resten van het neergekomen vliegtuig (direct) ten westen 
van het plangebied aangetroffen. Het is daarbij goed mogelijk dat het vliegtuig niet boven het huidige 
plangebied is neergeschoten. Het uitblijven van vondstmateriaal geeft hierbij geen harde bewijslast 
maar biedt wel een verdere onderbouwing. Onderhavig onderzoek geeft daarom ook geen directe 
aanleiding om over te gaan tot aanvullende (detectie)werkzaamheden naar wrakdelen van het 
neergekomen vliegtuig in het plangebied. 
 
 

 

                                            
1 Woudenberg, Renswoude Woudenberg Scherpenzeel in de Tweede Wereldoorlog. Het leven in ’t hart van de Gelderse Vallei 
1939 - 1945, pg 96. 
2 Idem. Studiegroep Luchtoorlog, T4835.   
3 Woudenberg, Renswoude Woudenberg Scherpenzeel in de Tweede Wereldoorlog. Het leven in ’t hart van de Gelderse Vallei 
1939 - 1945, pg 96.  
4 Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven Hoevelaar Woudenberg. Uitgevoerd door 
IDDS Explosieven B.V. met als kenmerk: 16120510/CKU/rap1 d.d. 6 april 2017, pg 18-19. 
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Gedetecteerd gebied 
  





 

 
 

Bijlage 2 
 

Overzichtskaart Hoevelaar Woudenberg 
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Rho Adviseurs zijn in mei 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande 
(her)ontwikkeling van het plangebied aan de Zegheweg 6 in Woudenberg, gemeente Woudenberg. 

Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied is gelegen op een dik pakket van dekzand en 
daarboven zowel enkeergronden als beekeerdgronden. Er konden archeologische resten vanaf het 
Laat-Paleolithicum worden verwacht indien de top van het dekzand intact is gebleven. In het westelijke 
en centrale deel werd een dekzandkop verwacht. In het plangebied werden in het noordoostelijk deel 
resten van de Pantherstellung uit de Tweede Wereldoorlog verwacht en op de zuidoostelijke grens van 
het plangebied een oude weg uit de 19e eeuw.  

Het veldonderzoek onderschrijft het verwachtingsmodel, maar dan alleen in een zeer klein deel van het 
plangebied, bij boring 2. Hier is nog de oorspronkelijke beekeerdgrond aangetroffen waarbij er een kans 
is dat er archeologische waarden voorkomen op het grensvlak tussen de bouwvoor en de C-horizont, 
ofwel op een diepte van 0,7 m -mv of 3,0 m NAP. In het grootste deel van het plangebied is de bodem 
diep verstoord en geldt geen archeologische verwachting meer. 

Tijdens het onderzoek geconstateerd dat de bodem in het plangebied grotendeels diep verstoord is. 
IDDS Archeologie adviseert om het plangebied (waar het booronderzoek is gedaan), voor wat betreft 
het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden. In de rest 
van het plangebied (voor het bureauonderzoek) wordt aanbevolen om indien er concrete plannen zijn 
eerst een verkennend booronderzoek uit te voeren om na te gaan welke delen van dit plangebied ook 
diep verstoord zijn. 
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader 

In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Archeologie in mei 2018 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 
Zegheweg 6 in Woudenberg, gemeente Woudenberg. De aanleiding voor dit onderzoek is het 
controleren van de archeologische verwachting en het vaststellen van de landschappelijke genese en 
opbouw en het lokaliseren van mogelijke verstoringen. 

Het onderzoek dient uitgevoerd te worden omdat er op het terrein nieuwbouw is gepland waarbij de 
verwachting is dat er tot een diepte van 2,0 m –mv bodemverstoring optreedt. Voor het plangebied geldt 
dat, indien de bodemverstoring dieper reikt dan 30 centimeter, archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het inventariserend 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting.  Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied 
worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek. 
Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een antwoord gegeven: 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 
• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 

beschouwen? 
• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 

ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 
• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 

veldonderzoek bevestigd? 
• Verkennend onderzoek: Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er 

toch archeologische indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan 
gelden tevens de volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen 
indicatoren, wat is de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische 
verwachting van het plangebied? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0 (Centraal College van Deskundigen 2016), 
de gemeentelijke eisen (verwijzing) en het door de gemeente goedgekeurde Plan van Aanpak (PvA; 
Sterk / Koekkelkoren 2018). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen naar 
Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van afkortingen 
en begrippen). 
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1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt ten oosten van Zegheweg 6. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 185 m2 en 
een gemiddelde maaiveldhoogte van 3.6 m NAP. De exacte ligging en contouren van het plangebied 
zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 1. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving.  

 

 
Figuur 1: Het plangebied op een recente luchtfoto (QGIS) 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is gekeken naar 
bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, uitgevoerde archeologische 
onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap en naar informatie over 
bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de verwachtingskaart van de gemeente Woudenberg en 
van het Archeologisch Informatie Systeem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). Aanvullende historische informatie is verkregen uit beschikbaar historisch kaartmateriaal. 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik gemaakt 
van de bodemkaart van Nederland (Alterra 2005), en de geomorfologische kaart van Nederland 
(Stichting voor Bodemkartering 1987). Daarnaast is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand 
van Nederland (AHN2; www.ahn.nl).  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 
bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
In het plangebied is sprake van een pakket dekzand dat door de wind is afgezet aan het eind van de 
ijstijd. Uit een zestal boringen blijkt dat oorspronkelijk in het plangebied podzolbodems zijn ontstaan. 
Later heeft de mens het gebied ontgonnen en gebruikt voor de landbouw. Daarbij zijn de podzolbodems 
grotendeels verploegd en omgevormd in enkeerdgronden en beekeerdgronden. Mogelijk is hierbij ook 
sprake geweest van plaggenbemesting.  

Langs de westrand van het booronderzoek uit 2017 (ten noorden van het plangebied) wijst de 
bodemopbouw op een antropogene ophoging van ongeveer een halve meter en niet op een dekzandkop 
die op basis van het bureauonderzoek werd verwacht. Mogelijk was het terrein hier relatief drassig 
vanwege een slecht doorlatende leemlaag. Om de grond beter geschikt te maken voor de landbouw 
heeft men het terrein vermoedelijk opgehoogd en de leemlaag deels afgegraven. 
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2.2.2. Geomorfologie  
Het plangebied heeft een gemiddeld hoogte van 3.6m NAP en ligt in het dekzandlandschap van de 
Gelderse Vallei. 

2.2.3. Bodem 
De verwachting voor de bodemopbouw is gebaseerd op de resultaten van het booronderzoek ten oosten 
van het plangebied (Bouter/van Amerongen / Wilbers 2017).  

In het plangebied komt een zeker 4 m dik pakket kalkloos, zwak siltig, matig fijn zand voor met een 
goede sortering en goed afgeronde korrels. Dit betreft dekzand dat wordt gerekend tot het Laagpakket 
van Wierden van de Formatie van Boxtel. De diepe boringen geven aan dat beneden een diepte van 
250 cm –mv in enkele dunne laagjes ook een spoor grind, grove zandkorrels en plantenresten 
voorkomen tussen het fijne dekzand. Dit wijst op enige verspoeling onder waarschijnlijk periglaciale 
omstandigheden (fluvioperiglaciale afzettingen).     

In het booronderzoek zijn zowel enkeerdgronden als beekeerdgronden aangetroffen (Figuur 3). 
Rondom het plangebied zijn uitsluitend enkeerdgronden aanwezig.  

Deze gronden kenmerken zich door een donkere bruine bovenlaag die gemiddeld 50 cm dik is. De 
eerdlaag bestaat doorgaans uit een 10 tot 20 cm dikke bouwvoor (Aap-horizont) en hieronder een Aa-
horizont. De eerdlaag gaat in het algemeen direct over op het schone dekzand (C-horizont), soms met 

Figuur 2: Hoogteligging van het schone dekzand op basis van het booronderzoek uit 2017. 
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een circa 20 cm dikke overgangslaag (AC-horizont). Op enkele locaties, zoals in boring 14 ten 
noordwesten van het plangebied, is een restant van een podzolprofiel aangetroffen. De podzolbodem 
is in boring 14 aangetroffen op een diepte van 50 cm –mv.  

In de ondergrond komt een leemlaag voor die zorgt voor ijzerconcreties (oranjegekleurde laag). In 
nabijgelegen boringen (14, 26, 36) ten noorden van het plangebied zijn ook sterk roesthoudende lagen 
aangetroffen, wat vermoedelijk het gevolg is van aanvoer van ijzer door laterale grondwaterstroming. 
Mogelijk is de roodbruine laag (B-horizont) die gevonden is in boring 14 ook het gevolg van 
ijzeraanrijking via het grondwater. 

 

 
Figuur 3: Het plangebied (oranje omcirkeld) ten opzichte van het booronderzoek uit 2017. 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Nabij het plangebied zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Hiervan volgt een korte samenvatting.  

Direct ten noorden, oosten en zuiden van het plangebied is in 2016 een bureauonderzoek opgesteld 
(Klooster 2016). De resultaten hiervan zijn verwerkt en aangevuld met een booronderzoek uit 2017 
(OM-nr. 4039635100 - Bouter/van Amerongen / Wilbers 2017). Op basis van het bureauonderzoek 
werden in het zuidelijk deel van het plangebied enkeerdgronden verwacht, gelegen op de rand van een 
dekzandrug, en in het noordelijk deel beekeerdgronden. Er konden archeologische resten vanaf het 
Laat-Paleolithicum worden verwacht indien de top van het dekzand intact is gebleven. In het westelijke 
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en centrale deel werd een dekzandkop verwacht. In het plangebied werden in het noordoostelijk deel 
resten van de Pantherstellung uit de Tweede Wereldoorlog verwacht en op de zuidoostelijke grens van 
het plangebied een oude weg uit de 19e eeuw.  

Het verkennend booronderzoek bevestigt de aanwezigheid van enkeerd- en beekeerdgronden die zijn 
gevormd in dekzandafzettingen. Beekeerdgronden komen in het noordwestelijk deel van het plangebied 
voor en enkeerdgronden in het overige deel. 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. Het gemiddeld 50 cm dikke esdek beschermt het onderliggende 
dekzand voor invloeden van bovenaf. Daarom blijft een hoge verwachting gelden voor archeologische 
resten en sporen uit de periode Laat-Paleolithicum –Middeleeuwen. In het centrale deel van het 
plangebied is een dekzandkop aangetroffen en op de flanken komt een relatief intacte bodem voor in 
de vorm van een geconserveerde podzolbodem onder het esdek. Voor deze dekzandkop geldt een 
hoge verwachting voor archeologische resten en sporen uit de periode Laat-Paleolithicum –
Middeleeuwen. In de noordoosthoek van het terrein (ter hoogte van boringen 54, 55 66, 67, 68, 82-102) 
wijst de afwijkende bodemopbouw op de voormalige Pantherstellung. Voor deze zone blijft een hoge 
verwachting gelden voor resten of sporen van militaire stellingen uit de Tweede Wereldoorlog. Op de 
zuidoostelijke grens van het plangebied bij boringen 12 en 23 zijn op basis van een diep geroerde 
bodem beperkte aanwijzingen gevonden voor een voormalige weg uit de 19e eeuw. Voor deze zone 
blijft een lage tot middelmatige verwachting gelden voor archeologische resten of grondsporen uit de 
Nieuwe tijd. In de noordoostelijke hoek geldt daarnaast een hoge archeologische verwachting op resten 
uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt 
geadviseerd om vervolgonderzoek uit te laten voeren indien binnen het plangebied werkzaamheden 
worden uitgevoerd die dieper reiken dan 30 cm onder maaiveld. 

Voor de uitgebreide informatie over overige omliggende onderzoeken wordt verwezen naar het 
bureauonderzoek (Van der Klooster 2016). 

In Bijlage 2 zijn AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeken uit het 
onderzoeksgebied  weergegeven. 

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Woudenberg ligt in het deelgebied “Gelderse Vallei”, waar in de Vroege Middeleeuwen grote 
moerasbossen aanwezig waren. In het gebied ontstond door de slechte afwatering hoogveen. Op de 
dekzandruggen en de flanken van stuwwallen zijn de oudste bewoningssporen te vinden. Vanaf de 11e 
eeuw startten de eerste kampontginningen in een mozaïekachtig patroon, waarna in de 15e en 16e eeuw 
grootschaliger ontginningen in strookvorm plaatsvonden.  

Na de ontginningen zijn er in de 16e-18e eeuw ook onderdelen van linies aangelegd te Woudenberg 
zoals een schans en de eerste werken van de Grebbelinie, waaronder aarden liniewallen, kades en 
inundatiesluizen. In de 19e eeuw was het land grotendeels in gebruik als gras- of akkerland. 

In de 20e eeuw worden er met name verdedigingswerken toegevoegd aan de linie, zoals anti-
tankgrachten, draadversperringen en loopgrachten, en is het gebied meermaals geïnundeerd. Uit het 
OCE-vooronderzoek (Bücking/van Wiggen, 2017) is gebleken dat zich nabij het plangebied aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog een Duitse versperring bevindt (Pantherstellung) en dat mogelijk 
sprake is van verspreide resten van een aangeschoten en in de lucht ontploft vliegtuig (een Hawker 
Typhoon, ontploft in de lucht en vermoedelijk zijn de grootste brokstukken neergekomen op de hoek 
Stationsweg en de Zegheweg). 

Op de historische kaarten is het plangebied gedurende lange tijd aangegeven als landbouwgrond 
(zonder verdere specificatie), en is er geen aanwijzing dat er bebouwing op heeft gestaan Vanaf 1900 
staat het plangebied aangegeven als grasland. Op de plaats van de huidige bebouwing is na de 
herverkaveling na de Tweede Wereldoorlog reeds bebouwing te zien. Na de herverkaveling zijn enkele 
sloten gedempt, zoals ten zuiden van het plangebied. 
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Uit het OCE Vooronderzoek (Bücking/van Wiggen, 2017), voorafgaand aan een verkennend 
booronderzoek ten oosten en noorden van het huidige plangebied, is gebleken dat mogelijk in de 
omgeving van het plangebied een vliegtuig in de lucht is geëxplodeerd. Op deze gemeentelijke 
verwachtingskaart is te zien het plangebied in een deel valt dat aangegeven staat als een zone waarin 
een elementen van de Grebbelinie kunnen worden verwacht (Figuur 4). 

 
Figuur 4: Het plangebied (geel) op de Gemeentelijke verwachtingskaart van Woudenberg. 

2.5. Huidig landgebruik 

Ten tijde van het onderzoek was het plangebied van het verkennend onderzoek in gebruik als een 
verhard stuk grond achter de bestaande bebouwing. Zie Figuur 1. 

 

2.6. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Het plangebied wordt gevormd door dekzandvlakte en eventuele uitlopers van dekzandruggen. Zonder 
plaggendek hebben deze een lage verwachting op de gemeentelijke verwachtingskaart voor de 
perioden ‘jager-verzamelaars’, ‘landbouwers’ en ‘Middeleeuwen/Nieuwe tijd’. Het plangebied valt in een 
zone waarin een plaggendek kan worden verwacht. Zones waar sprake is van een plaggendek hebben 
een onbekende verwachting voor de periode “jagers-verzamelaars” en een hoge verwachting voor de 
perioden ‘landbouwers’ en ‘Middeleeuwen/Nieuwe tijd’ op de verwachtingskaart. Deze plaggendekken 
hebben daarom een hoge verwachting gekregen. Op basis van de resultaten van het booronderzoek 
blijkt bovendien dat het mogelijk is om een podzol in de bodem aan te treffen. Dit duidt op bodemvorming 
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en op een ongeroerde bodemopbouw. De trefkans voor archeologische resten is in deze zones relatief 
hoog. 

Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de keuze 
voor een bewoningslocatie. Het plangebied ligt nabij de Luntersche Beek in een dekzandvlakte met 
uitlopers van dekzandruggen. Op de hogere delen kunnen podzolgronden gevormd zijn, in de lagere 
delen zijn beekeerdgronden aanwezig. Op basis van de gemeentelijke verwachtingskaart van 
Woudenberg kan in het plangebied een plaggendek aanwezig zijn. Gezien de ouderdom van de te 
verwachte afzettingen kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het Laat 
Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. 

Jager-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum kozen als woon- en 
verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt 
van open water. Nabij water heerst er een grotere biodiversiteit wat de jacht en het verzamelen van 
plantaardig voedsel vergemakkelijkt. Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een 
vuursteenspreiding aan het oppervlak en eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. In de 
directe omgeving is een waarneming van vuursteen bekend in een laaggelegen deel van het landschap. 
De vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn opgeploegd. In situ 
vondsten en sporen worden met name verwacht op de hogere delen waar podzolisatie kon plaatsvinden. 
Ze kunnen onder het aanwezige plaggendek worden aangetroffen vanaf de top van een eventueel 
aanwezige podzolbodem dan wel de C-horizont, voor zover deze niet is verploegd.  

Het plangebied is zoals reeds gemeld, op de bodemkaart gekarteerd als een zone met een plaggendek. 
Op historische kaartmateriaal is het plangebied in gebruik als grasland, waardoor het te betwijfelen valt 
of een plaggendek binnen deze gehele zone aanwezig is.  

Vanaf het Neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden 
door sedentaire nederzettingen. De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die 
vaak diep in de grond gefundeerd waren. Waterputten werden gegraven voor de watervoorziening terwijl 
in en nabij de nederzetting afvalkuilen werden gegraven om afval te begraven. Deze sporen kunnen 
diep in de bodem reiken. Als de podzolhorizont is opgenomen in het plaggendek kunnen er nog sporen 
aanwezig zijn.  

Bewoning uit de Bronstijd, bijvoorbeeld langs beken, is niet uit te sluiten. De vondsten kunnen vanaf het 
maaiveld worden verwacht als deze zijn opgeploegd. Het vondsten sporenniveau wordt op een hetzelfde 
niveau verwacht als bij de steentijdvindplaatsen. Doordat de sporen dieper in de C-horizont zijn 
ingegraven, kunnen de sporen uit deze periode nog intact zijn.  

In de periode vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen heeft men nog steeds een 
voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden in de nabijheid van water.  

Vanaf de Late Middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. Bewoning concentreert zich in dorpen, 
steden en bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat voor de 
voedselvoorziening van de inwoners. In deze periode is een hoge ligging van het gebied niet meer 
uitsluitend doorslaggevend voor de locatiekeuze. Het plangebied is op z’n vroegst in de 11e of 12e eeuw 
ontgonnen. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is gebleven 
en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover 
deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden uitgesloten en 
kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek bestond uit een 
booronderzoek in een klei deel van het gebied waarvoor het bureauonderzoek is gedaan. Alleen in dit 
deel van het gebied bestaan plannen om in de toekomst bouwwerkzaamheden te verrichten. Een 
veldkartering is niet uitgevoerd omdat het hele plangebied (voor booronderzoek) bestraat was met 
klinkers. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied zijn 3 boringen gezet met een diepte van 2,0 m beneden het maaiveld (bijlage 3 en 
4). Deze boringen zijn verdeeld over het plangebied. Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met 
een diameter van 7 cm. Het veldonderzoek is uitgevoerd door A.W.E. Wilbers (Senior KNA Prospector 
en Senior KNA Specialist Fysische Geografie).  

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De locaties 
van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de bebouwing. De hoogtes van de boringen 
(z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN2; 
www.ahn.nl). De opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het veld onderzocht op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en 
bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 
De bodem in het plangebied bestaat lithologische tot een diepte van 2,0 m -mv volledig uit matig fijn, 
matig siltig en kalkloos zand. Dit zand behoord geologisch tot de afzettingen van de Formatie van Boxtel, 
beter bekend als dekzand. 

3.3.2. Bodemopbouw 
Alleen bij boring 2 is de natuurlijke bodemopbouw aangetroffen. Onder een ophooglaag (voor de 
bestrating) van 30 cm is een matig humeuze, 40 cm dikke A-horizont aanwezig (de onderzijde van de 
A-horizont ligt op ongeveer 3,0 m NAP). Dit is waarschijnlijk de oorspronkelijke bouwvoor van toen het 
plangebied nog onderdeel was van de naastgelegen weilanden. De zandlaag direct onder deze A-
horizont is licht grijsbeige van kleur en bevat een klein aantal roestvlekken (inspoeling van IJzeroxiden) 
en is de C-horizont met een geringe mate van gley-verschijnselen. Verder naar onderen verdwijnen de 
roestvlekken uit de C-horizont en heeft deze een lichtgrijze kleur. Het zand bevindt zich hier ook al 
duidelijk altijd onder de grondwaterspiegel. De hier aangetroffen bodem kan op basis van de kenmerken 
duidelijk geclassificeerd worden als een beekeerdgrond evenals de bodems de eerder rondom het 
plangebied zijn vastgesteld. 

In boringen 1 en 3 is de bodem diep vergraven, waarschijnlijk ten behoeve van de bouw van het 
naastgelegen pand. Bij boring 1 reiken de verstoorde bodemlagen tot een diepte van 1,4 m -mv (ofwel 
2,3 m NAP) en bevat de onderste laag van de verstoringen nog de resten van de oorspronkelijke A-
horizont (tijdens het veldwerk werd in eerste instantie nog abusievelijk aangenomen dat het ook de A-
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horizont betrof). Bij boring 3 reiken de verstoringen ook tot een diepte van 1,4 m -mv (ofwel 2,3 m NAP), 
maar hier zijn geen resten van de oude A-horizont waargenomen (zie Bijlage 4). 

3.3.3. Archeologische indicatoren 
In de A-horizont van boring 2 is een fragment aardewerk aangetroffen. Al in het veld was duidelijk dat 
het ging om een fragment van een recente bloempot en daarom is deze vondst geen archeologische 
indicator en ook niet verzameld. 

3.4. Interpretatie 

Het plangebied (het deel waar booronderzoek is gedaan) was oorspronkelijk onderdeel van een 
lagergelegen deel van het dekzandlandschap waar door landbouwactiviteiten een beekeerdgrond is 
ontstaan. Door de bouw van de gebouwen binnen het plangebied (van het bureauonderzoek) is de 
bodem tot een diepte van ongeveer 1,4 m -mv ofwel 2,3 m NAP vergraven. Daarbij zijn alle potentiele 
archeologische resten die voor kunnen komen onder de bouwvoor volledig weggegraven. Alleen bij 
boring 2 is nog de oorspronkelijke beekeerdgrond aangetroffen waarbij er een kans is dat er 
archeologische waarden voorkomen op het grensvlak tussen de bouwvoor en de C-horizont, ofwel op 
een diepte van 0,7 m -mv of 3,0 m NAP. 
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4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van Rho Adviseurs zijn in mei 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande 
(her)ontwikkeling van het plangebied aan de Zegheweg 6 in Woudenberg, gemeente Woudenberg. Ten 
behoeve van het onderzoek is een aantal vragen gesteld die als volgt beantwoord kunnen worden: 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt in een relatief laaggelegen deel van het dekzandlandschap. 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te beschouwen? 

In het plangebied komt een beekeerdgrond voor, maar die is alleen aangetroffen in boring 2 en is dus 
slechts in een heel klein deel van het plangebied nog intact. 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

Eventuele archeologische waarden kunnen voorkomen op het grensvlak tussen de bouwvoor en de C-
horizont. Dit grensvlak is alleen aangetroffen in boring 2 en bij boringen 1 en 3 volledig verstoord. Het 
grensvlak ligt in het plangebied op een diepte van ongeveer 0,7 m -mv ofwel 3,0 m NAP.  

• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen op een dik pakket van dekzand en 
daarboven zowel enkeergronden als beekeerdgronden. Er konden archeologische resten vanaf het 
Laat-Paleolithicum worden verwacht indien de top van het dekzand intact is gebleven. In het westelijke 
en centrale deel werd een dekzandkop verwacht. In het plangebied werden in het noordoostelijk deel 
resten van de Pantherstellung uit de Tweede Wereldoorlog verwacht en op de zuidoostelijke grens van 
het plangebied een oude weg uit de 19e eeuw. 

Het veldonderzoek onderschrijft het verwachtingsmodel, maar dan alleen in een zeer klein deel van het 
plangebied (bij boring 2). In het grootste deel van het plangebied is de bodem diep verstoord en geldt 
geen archeologische verwachting meer. 

• Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de volgende 
vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is de datering 
en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het plangebied? 

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren waargenomen. 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen 
bodemverstorende werkzaamheden? 

Omdat de exacte bouwplannen nog niet bekend zijn is niet aan te geven wat de bedreiging vormt. Echter 
binnen het deel van het plangebied waar de bodem al diep verstoord is zullen eventuele 
werkzaamheden geen bedreiging vormen omdat er geen archeologische resten meer voorkomen. 
Indien de graafwerkzaamheden bij boring 2 dieper reiken dan 0,7 m -mv ofwel 3,0 m NAP dan vormen 
deze werkzaamheden mogelijk wel een bedreiging.  

4.1. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de bodem in het plangebied grotendeels diep verstoord is. 
IDDS Archeologie adviseert om het plangebied (waar het booronderzoek is gedaan), voor wat betreft 
het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden. In de rest 
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van het plangebied (voor het bureauonderzoek) wordt aanbevolen om indien er concrete plannen zijn 
eerst een verkennend booronderzoek uit te voeren om na te gaan welke delen van dit plangebied ook 
diep verstoord zijn.  

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de Gemeente Woudenberg. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen 
dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het 
plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan 
echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische 
waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien archeologische waarden worden 
aangetroffen, deze conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk bij de minister voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het invullen van het 
vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de InfoDesk (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen 

Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumentenzorg 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
ASB  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
AWN  Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
BP  Before Present (Present = 1950) 
GHG  Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 
GPS  Global Positioning System 
indet  ondetermineerbaar 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 
Verklarende woordenlijst 
14C-datering (ook wel C14-datering) Bepaling van gehalte aan radioactieve koolstof 14C van 

organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) waaruit de 14C-
ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren vóór 
1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd de aan de meting verbonden 
mogelijke afwijking (standaarddeviatie) 

Allerød tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 11.800-
11.000 jaar geleden 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt) 
Archis-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (Archis) 
artefact   Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen 
bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van materiaal 

door plantengroei en dierenactiviteiten 
Bølling tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 13.500-

12.000 jaar geleden 
Boreaal Tijdvak, onderafdeling van het Holoceen, gekarakteriseerd door een gematigd 

en continentaal klimaat en een bebost landschap gedomineerd door loofbomen 
(datering ca. 6800-5500 voor Chr.) 

buitendijks Gronden die aan de rivierzijde van een dijk liggen. In het buitendijkse gebied 
liggen de uiterwaarden 

castellum  Romeins legerkamp 
conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische resten 

bewaard zijn 
couperen Het maken van één of meer verticale doorsneden door een spoor of laag om 

de aard, diepte, vullingen, vorm en relaties met andere fenomenen vast te 
stellen 

crematie  Begraving met gecremeerd menselijk bot 
crevasse  Doorbraakgeul door een oeverwal 
dagzomen Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van 

zand, klei, etc.) 
debiet    Het aantal m3 water dat op een bepaald punt in een rivier per seconde passeert 
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dekzand Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk 
door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in 
grote delen van Nederland een ‘dek’ (Formatie van Boxtel) 

Dryas Laatste gedeelte van de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 20.000-10.000 jaar 
geleden 

Edelmanboor  Een handboor voor bodemonderzoek 
Eemien Interglaciaal tussen de voorlaatste en laatste ijstijd (Saalien en Weichselien), 

ca. 130.000-120.000 jaar geleden 
eerdgrond Grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens 
eolisch   Door de wind gevormd, afgezet 
estuarien  Afgezet in een estuarium 
estuarium Inham aan de kust waarin met name het getijde grote invloed uitoefent op het 

landschap, bijvoorbeeld de Westerschelde 
fluviatiel  Door rivieren gevormd, afgezet 
fluvioglaciaal  Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet 
fluvioperiglaciaal Door stromend water onder periglaciale omstandigheden afgezet 
gaafheid Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als 

in horizontale zin (omvang) 
grondmorene Het door het landijs aangevoerde en na afsmelten achtergebleven mengsel van 

leem, zand en stenen. De afzetting wordt vaak aangeduid als keileem 
haakwal   zie spits  
Hollandveen  Holocene formatie, ontstaan tussen 3500 en 1500 voor Chr. 
Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste ijstijd: 

ca. 8800 jaar voor Chr.) 
horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in de 

bodem 
ijzeroer IJzeroxidenhydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en 

moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt 
in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 

gedeponeerd, weggegooid of verloren 
inhumatie  Begraving met niet gecremeerd menselijk bot 
interstadiaal  Een warmere periode tijdens een ijstijd (glaciaal) 
kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei 

kan bezinken 
kreek Waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde in- 

en uitstroomt 
kronkelwaard Deel van een stroomgebied omgeven – en grotendeels opgebouwd – door een 

meander 
kwel   Door hydrostatische druk aan het oppervlakte treden van grondwater 
kwelder   zie schor 
laag Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden 

als eenheid wordt onderscheiden  
leem Grondsoort die wordt gekenmerkt door een samenstelling van meer dan 50% 

silt, minder dan 50% zand en minder dan 25% klei 
Limes   de noordgrens van het Romeinse rijk 
lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 

sedimentaire gesteenten 
löss Door de wind gevormde afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het 

overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 63 µm 
lutum   Kleideeltjes kleiner dan 2 µm 
meander  Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht 
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meanderen  (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren 
motte Type laatmiddeleeuws kasteel (vaak een ronde burcht met toren) geplaatst op 

een meestal kleine, kunstmatige verhoging 
oeverafzetting  Rug langs een rivier, bestaande uit overwegend kleiafzettingen 
oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 

oevers treden van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt 
OSL-datering Dateringsmethode waarmee op grond van energieverval kan worden bepaald 

wanneer een fragment kwarts (zand) voor het laatst heeft blootgestaan aan 
direct zonlicht 

oxidatie   Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen) 
palynologie  Zie pollenanalyse 
plaggendek Verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor 

de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht 
plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 

bedreigen 
Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze 

periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud 
(de vier bekende ijstijden). Na de laatste ijstijd begon het Holoceen (ca. 8800 
voor Chr.) 

Pleniglaciaal Koudste periode van de laatste ijstijd (het Weichselien) ca. 20.000-13.000 jaar 
geleden 

podzol Goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
pollenanalyse De bestudering van fossiele stuifmeelkorrels en sporen waardoor een beeld van 

de vegetatiegeschiedenis gevormd kan worden. Uit de vegetatiegeschiedenis 
kan het klimaat worden gereconstrueerd 

potstal   Uitgediepte veestal 
prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn 

gebleven 
rivierduin Door verstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland 

meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom) 
Saalien Voorlaatste ijstijd, waarin het landijs tot in Nederland doordrong en de 

stuwwallen werden gevormd, ca. 200.00-130.000 jaar geleden 
schor Zandgrond in een getijdenwater; staat alleen onder water bij zeer hoog tij, 

begroeid 
silt   Zeer fijn sediment met grootte 2-63 µm 
slak   Steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
slik Zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij eb, 

kwelder onbegroeid; wad 
solifluctie Het hellingafwaarts bewegen van met water verzadigd verweringsmateriaal, 

o.a. bij een permanent bevroren ondergrond 
spieker   Op palen geplaatst opslaghuisje 
spits Een langgerekte zandrug die in de richting van de algemene zeestromingen 

uitgroeit in de monding van een estuarium 
strandvlakte  Groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 
strandwal Langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 

gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 
kustlijn weer 

strang   Met water gevulde, van de hoofdstroom afgesneden-‘dode’- meander 
stratigrafie  Opeenvolging van lagen in de bodem 
stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, al 

dan niet met restgeul(en) 
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stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de rivier 
een nieuwe loop heeft gekregen; blijft door inklinking van de komgebieden als 
een rug in het landschap liggen 

stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde 
preglaciale sedimenten 

terras (rivier-)  Door een rivier verlaten en daarna versneden dalbodem 
vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en 

zonder minerale eerdlaag 
verbruining  Proces van bodemvorming waarbij de bodem egaal (roest)bruin van kleur wordt 
vicus Een burgerlijke nederzetting uit de Romeinse tijd met een stedelijk karakter 

maar zonder stadsrechten 
vindplaats  Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 
Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), 

ca. 120.000-10.000 jaar geleden 
zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 2 µm) bevat 
zeldzaamheid Mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 

periode of in een gebied 
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Bijlage 4: Boorprofielen
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klinker368

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, scherp, 
kalkloos, opgebrachte 
grond

258

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
donkergrijs, Oude 
Bouwvoor, met 
roestbrokjes, 
geleidelijk, Veel 
gevlekt lichtgrijs, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, A-horizont, 
omgewerkte grond

228

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijs, kalkloos, 
C-horizont
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht grijsbeige, 
scherp, Veel gevlekt 
licht grijsbruin, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, opgebrachte 
grond

336

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen aardewerk, 
donkerbruin, 
Bloempot, niet 
verzameld, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
bouwvoor

296

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht grijsbeige, 
diffuus, roestvlekken: 
weinig, kalkloos, 
C-horizont256

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, 
kalkloos, C-horizont
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Boring: 3

X: 158523.19

Y: 454643.69

Datum: 07-05-2018
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht groenbeige, 
geleidelijk, kalkloos, 
opgebrachte grond

322

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, scherp, 
kalkloos, opgebrachte 
grond

272

Zand, matig grof, 
matig siltig, sporen 
wortels, grijs, scherp, 
kalkloos, opgebrachte 
grond

232

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak 
wortelhoudend, 
lichtgrijs, kalkloos, 
C-horizont

172



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
 



 

 
 

Bijlage 5: Periodentabel 
 

 



120   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte       
  



    121   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte       
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Nr. Inspraakreactie Reactie 

1 a. Indiener verzoekt om meer openbaar groen langs de 
Zegheweg, zodat een bomenrij gehandhaafd/geplaatst kan 
worden. Bijvoorbeeld eerst een strook openbaar groen van 
10 meter en daarachter bebouwing, op die manier behoudt 
de Zegheweg een landelijk karakter. 

b. Er moet geen ontsluiting voor autoverkeer naar de 
Zegheweg komen. 

a. Het bestaande groen langs de Zegheweg kan worden gehandhaafd. 
Voorts zal bij de definitieve verkavelingsopzet rekening worden 
gehouden met het landschappelijke karakter van de Zegheweg.  
Waar nodig zal dit worden versterkt. Het bestemmingsplan maakt 
dit ook mogelijk omdat groenvoorzieningen toegestaan zijn binnen 
de Woonbestemming. 

b. In het bestemmingsplan is een dergelijke verbinding ook niet 
opgenomen. Doelstelling is het karakter van de Zegheweg te 
handhaven, dat wil zeggen dat de Zegheweg niet als 
ontsluitingsweg zal worden gebruikt. Een toekomstige tweede 
ontsluiting van het gebied is voorzien richting de Parallelweg. In de 
planregels zullen wij nadrukkelijk opnemen dat de wijk uitsluitend 
kan worden ontsloten op de Stationsweg Oost. 
Wel zullen enkele toekomstige woningen die grenzen aan de 
Zegheweg kunnen ontsluiten via deze weg.  

2 Op de fietspaden op de langs de Stationsweg West die niet van de 
rijweg zijn gescheiden staan regelmatig auto’s geparkeerd. Dit is 
gevaarlijk voor het fietsverkeer. Graag hiervoor voorzieningen 
treffen of handhaven. 

Deze reactie heeft geen betrekking op het plangebied. Wij zullen de situatie 
echter wel onderzoeken. Wij zullen indiener hierover afzonderlijk 
informeren. 

3 Indiener wil zijn uitrit verbreden anders kan de auto de draai niet 
maken om op de ventweg te komen. Is daar een vergunning voor 
nodig? 

De uitrit zal worden verbreed bij de tegelijk met de aanleg van de 
parallelweg. 

4 Indiener wil graag dat de afscheidingsmuur tussen de tuin op 112c 
en de Randweg wordt verhoogd. De tuin van verzoeker ligt hoger 
dan het toekomstige voetpad. Daarom graag de muur verhogen met 
50 centimeter, de uitvoering graag in overleg. 

De gemeente zal in overleg treden met de aanwonenden aan de 
afscheidingsmuur om afspraken te maken over de verhoging van de muur 
en de uitvoering.  

5 a. Is er genoeg ruimte om de Parallelweg op te rijden met de 
auto? 

b. Krijg ik last van autolichten in mijn ramen als de auto’s  de 
weg oprijden uit de nieuwe wijk? 

a. In het ontwerp van de nieuwe parallelweg zal rekening worden 
gehouden met de ontsluiting van de aangrenzende percelen met de 
auto. 

b. De woning is verder van de weg gelegen en niet direct tegen over 

Inspraak nota bestemmingsplan 

Hoevelaar 



c. Oprijden vanaf de Parallelweg naar de Stationsweg lijkt mij 
lastig i.v.m. drukte op de Stationsweg. 

d. Indiener vraagt zich af of het fietspad op de Parallelweg 
veilig is voor fietsers i.v.m. de lus die wij met onze auto 
moeten maken.  

de ontsluiting. Overlast van autolichten zal dan ook beperkt zijn. 
c. In de drukke periodes van de dag zal dat in beginsel gelden voor alle 

aansluitingen op de Stationsweg Oost die niet voorzien zijn van een 
verkeersregelinstallatie (verkeerslichten). De situatie is echter niet 
zodanig dat er niet vanaf de parallelweg de Stationsweg kan worden 
opgereden. Doordat er een VRI wordt geplaatst is de verwachting 
dat er meer momenten komen waarop makkelijker de weg 
opgereden kan worden.  

d. De fietsers maken geen gebruik van de lus, maar kunnen rechtdoor 
het fietspad volgen. Middels voorrang regeling zal dit geregeld 
worden. 

6 a. Het bestemmingsplan biedt onvoldoende zekerheid 
voor een ongestoorde voortzetting van de 
bedrijfsvoering van het bedrijf. Mede op basis van de 
het onderzoek "bedrijven en milieuzonering" wordt 
een strook van 10 meter aangehouden tot het 
bouwvlak waarbinnen maximaal 250 woningen mogen 
worden gebouwd. Vanwege de aard van de 
activiteiten valt mijn bedrijf onder SBI-code nr.45 
"Bouwnijverheidsbedrijven". Aangezien de 
bedrijfsoppervlakte (b.o.) véél groter is dan 1000 m2, 
valt mijn bedrijf onder de noemer 
"Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2 
- Categorie 3.1". noemer  
Binnen het gehele perceel kunnen bedrijfsactiviteiten 
worden uitgeoefend. De bedrijfsoppervlakte is ook véél 
groter dan 1000 m2. Dit onder verwijzing naar diverse 
uitspraken van de Raad van State zoals de uitspraak 
200903635/1/R2, de datum 10 februari 2010 en de 
uitspraak van de Afdeling van 25 november 2009 in zaak nr. 
200806057/1/R2. De afstand van 10 m is dan ook 

a. Inmiddels heeft reclamant in overleg laten weten toch af te zien van 
de 30 meter afstand en stemt in met het voorstel van de gemeente 
om een afstand van 10 meter afstand aan te houden.  

b. De definitieve verkavelingsopzet voor het gebied is nog in 
ontwikkeling. Wij zullen deze opmerking meenemen bij het 
opstellen van het plan en bezien of dit mogelijk is. Inmiddels zijn wij  
daarover reeds met indiener in overleg in het kader van de 
ontwikkeling van zijn gronden 

c. Ook hierover zijn wij reeds met indiener in overleg en hebben we 
inmiddels een eerste verkavelingsopzet uitgewerkt.  

d. Ook hierover zijn wij reeds in overleg met indiener.  
e. Maatregelen die moeten worden getroffen die samenvallen met het 

verkrijgen van een hogere grenswaarde komen ten laste van de 
gemeente. 

f. Wij hebben reeds meerdere overleggen gehad met indiener en 
zullen daar ook mee verder gaan.  
 

 



onvoldoende. Ik verzoek u om het bouwvlak achter de 

bedrijfsgebouwen 20 m op te schuiven in oostelijke richting 
zodat de totale afstand 30 m gaat bedragen. Dit sluit 
bovendien aan op de richtafstanden (50m voor geluid=30 m 
voor een gemengd gebied). Dit is ook nodig om de gewenste 
verkeersbewegingen op dit achter terrein te kunnen 
uitvoeren. 

b. Er is beoogd over mijn grond een fietspad aan te leggen 
tussen de Zegheweg en het nieuwe woongebied aan de 
noordzijde van mijn perceel. Ik wil graag dat dit fietspad zo 
noordelijk mogelijk wordt ingetekend zodanig dat het direct 
grenst aan de noordelijke perceelgrens van mijn perceel, ter 
hoogte van Zegheweg 8a. Dit moet concreet worden 
vastgelegd in dit bestemmingsplan door middel van 
aanduiding van een zone met een maximale breedte van ca. 
5m waarbinnen het fietspad wordt gepositioneerd. 

c. Ik wil aan de achterzijde van mijn bedrijfsperceel een uitrit 
die rechtstreeks aansluit op de nieuw aan te leggen rotonde 
in het plangebied Hoevelaar. Dit betreft de rotonde die 
vervolgens weer gaat aansluiten op de Stationsweg. 

d. Vanwege de verbreding van de Stationsweg is mij gevraagd 
om grond aan de voorzijde van mijn woning aan de 
Stationsweg 195 af te staan. Ik ben hiertoe in beginsel 
bereid indien dit geschied door middel van ruiling waarbij ik 
nieuwe grond in mijn eigendom verkrijg dat grenst aan 
percelen die door mij worden ontwikkeld. Nu in dit kader 
tevens de uitrit komt te vervallen wil ik eveneens een uitrit 
aan de achterzijde die rechtstreeks aansluit op de nieuw aan 
te leggen rotonde in het plangebied Hoevelaar. Dit betreft 
de rotonde die vervolgens weer gaat aansluiten op de 
Stationsweg. 



e. Verder verzoek ik u mij te informeren wat het betekent dat 
er voor mijn woning aan de Stationsweg 195 een hogere 
grenswaarde wordt vastgesteld omdat er sprake is van een 
reconstructie. Worden er op uw kosten geluidsisolerende 
maatregelen getroffen, en zo ja, welke? 

f. Ik vraag u om zoveel mogelijk rekening te houden met de 
ingebrachte en nog in te brengen wensen ten aanzien van 
de stedenbouwkundige invulling van zowel mijzelf als die 
van de door mij ingeschakelde projectontwikkelaar. Mijn 
verkavelingsschets zoals wij die op 26 juni oriënterend met 
elkaar hebben besproken vormt hiervoor een belangrijke 
leidraad. 

7 a. Verzocht wordt het rioolgemaal aan de Zegheweg 9 te 
betrekken in het onderzoek ‘bedrijven en milieuzonering’.  

b. In overweging wordt gegeven de definitie van ‘peil’ artikel 
1.34. aan te passen en een hoogte op te nemen hoger dan 
nu aangegeven. Bijvoorbeeld 30 cm boven de hoogte van de 
weg. Op deze manier kan een klimaatbestendige aanpak ook 
zichtbaar worden in de regels van het bestemmingsplan. 

c. In paragraaf 4.9 van de toelichting bij het kopje 
afvalwaterketen en riolering graag bij de 
voorkeursvolgorde voor hemelwater de tekst bij de laatste 
bullit "afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI" 
weghalen. Gezamenlijk hebben we het uitgangspunt om 
geen hemelwater af te voeren naar de RWZI. Voorts staat 
in de alinea waterbeheer staat een aantal keer 
hoogheemraadschap. Graag wijzigen in waterschap. 

d. Het waterschap onderschrijft de duurzaamheidsambitie en 
wil graag betrokken blijven bij de verdere planvorming en 
wil graag uw partner zijn bij het verwezenlijken van de 
ambitie in Hoevelaar. Graag verkennen wij met u o.a. de 

a. Dit zullen wij aan het onderzoek toevoegen. 
b. De gemeente hanteert in zijn bestemmingsplannen dezelfde 

definitie voor peil. Dit (bouw)peil wordt gebruikt om de inhoud en 
hoogte van bouwwerken te kunnen meten. Het door u bedoelde 
peil voor een klimaatbestendige aanpak wordt geregeld in de fase 
van het woon- en bouwrijp maken. In het kader daarvan zullen wij 
met uw opmerking rekening houden. 

c. Wij onderschrijven deze stelling en zullen de betreffende passage 
verwijderen. De term hoogheemraadschap zal worden gewijzigd in 
Waterschap. 

d. De gemeente stelt de betrokkenheid van het Waterschap bij de 
planontwikkeling zeer op prijs dus zullen wij bij de verdere 
planuitwerking het Waterschap betrekken. 



mogelijkheden voor nieuwe sanitatie, gebruik van 
hemelwater en riothermie. 

8 a. Het plan leidt tot aantasting van het woongenot van de 
indiener als gevolg van het aan te leggen kruispunt met VRI 
installatie. Deze is voor de woning van de indiener gelegen 
en leidt tot een toename van verkeer en geluidbelasting op 
de woning. In zomer zal daarbij ook sprake zijn van muziek 
afkomstig uit de auto’s en in de donkere uren zal indiener 
worden geconfronteerd met koplampen die in de woning 
schijnen. 

b. Door de geringe afstand van het plan tot de woning zal er 
meer geluidsoverlast worden ervaren. In het akoestisch 
onderzoek is onvoldoende rekening gehouden met de 
aanwezigheid van verkeerslichten. 

c. Er is sprake van stankhinder als iemand een onplezierige 
geur als overlast ervaart. Dit is niet voor iedereen 
hetzelfde. Toch zijn de meeste mensen het erover eens dat 
uitlaatgassen, mest, industriële processen en afval niet 
lekker ruiken. Stankhinder kan, bij langdurige blootstelling, 
gevolgen hebben voorde gezondheid. Tegen stankhinder 
zijn verschillende maatregelen mogelijk. Indiener vraagt 
om maatregelen te nemen om de stankoverlast ten 
gevolge van de uitlaatgassen van voertuigen te beperken 
of te voorkomen. 

d. Het plan zorgt voor meer bewoners en meer auto's. De 
toenemende verkeersdruk kan volgens indiener niet goed 
worden opgevangen met behulp van de nu geplande 
ontsluitingsweg. Het bestemmingsplan voorziet 
onvoldoende in mogelijkheden voor een goede ontsluiting. 
De ontsluiting zal plaatsvinden door middel van een VRI, 
waaraan een zogeheten groene golf gekoppeld is. In theorie 

a. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties is er niet altijd 
aan te ontkomen dat de woonsituatie voor enkele bewoners 
grenzend aan een dergelijke locatie verslechterd. Daarvan zijn wij 
ons bewust. De gemeente dient echter de verschillende belangen 
tegen elkaar af te wegen. In dit geval gaat het om het belang van de 
zorg voor voldoende woningen om te kunnen voldoen aan de 
woningbehoefte. Bij de planontwikkeling streven wij ernaar de 
bestaande omgeving zoveel mogelijk te respecteren. De 
toekomstige woonwijk moet worden ontsloten. De nu gekozen 
ligging van de ontsluiting komt voort uit verkeerskundige 
overwegingen en de hiervoor beschikbare grond.  

b. In het akoestisch onderzoek is ter hoogte van de toekomstige 
verkeersregelinstallatie wel degelijk rekening gehouden met de 
aanwezigheid van verkeerslichten. Conform het Reken- en 
meetvoorschrift 2012 is hier een kruispuntcorrectie toegepast van 
½. Dit is de wijze waarmee een met verkeerslichten geregeld 
kruispunt doorgerekend moet worden in een akoestisch model. Wij 
hebben ons gehouden aan deze werkwijze volgens het reken- en 
meetvoorschrift geluid en dus rekening gehouden met de 
aanwezigheid van verkeerslichten. 

c. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 250 
woningen mogelijk. Dit aantal valt ruim onder de drempelwaarde 
van 1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de 
grenswaarden voorluchtkwaliteit. Het plan draagt dan ook niet in 
betekenende mate bij aan de toename van de bestaande 
hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Uit de NSL‐
monitoringstool blijkt dat direct langs deze weg in 2016 de 
jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof 
ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer zijn 



zal dit betekenen dat voertuigen zonder te stoppen door 
kunnen rijden op de kruising die voor de woning van 
indiener gerealiseerd zal worden. Echter, onvoldoende 
rekening is gehouden met het feit dat ook fietsers veelvuldig 
gebruik zullen maken van de ontsluitingsroute. Zij zullen op 
enig moment over moeten steken om in de door hen 
gewenste richting te reizen. Dit zal er voor zorgen dat de 
groene golf onderbroken wordt en de auto's alsnog niet 
door kunnen rijden, met een forse toename van de 
verkeersdruk tot gevolg. 

e. Het perceel naast de woning van indiener heeft op dit 
moment een agrarische bestemming en indiener wil op dit 
perceel graag woningen bouwen. Daarnaast wil zij op 
iedere hoek aan de straatzijde een uitrit realiseren, zodat 
er geen recht van overpad (meer) gevestigd dient te 
worden. Om de nieuwe situatie mogelijk te maken dient 
de bestemming gewijzigd te worden in 'wonen' en dient de 
nieuw geplande Parallelweg verlengd te worden. 

f. Nu bij planschadeclaims een steeds groter deel van het 
nadeel voor eigen risico blijft, hoort dit nadeel zo klein 
mogelijk te blijven. Een goede ruimtelijke ordening vraagt 
dat het nadeel voor omwonenden waar mogelijk wordt 
beperkt. Een reden te meer om te zoeken naar andere 
locaties, waar geen of minder planschade te verwachten 
valt. 

gelegen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 
24,5 μg/m3 voor NO2, 21,2 voor PM10 (met 9 overschrijdingsdagen 
per jaar) en 12,4 voor PM2,5. Hierdoor is en blijft ter plaatse van uw 
woning sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. Het is 
voor de gemeente niet mogelijk om maatregelen te treffen om 
stank van auto’s te verminderen. 

d. Uit verkeerskundige berekeningen is gebleken dat de voorgestelde 
oplossing om de wijk te ontsluiten voor fase 1 middels een 
verkeersregelinstallatie ruim voldoende is ook voor de volgende 
fase.  

e. De woning van indiener is gelegen in het buitengebied van de 
gemeente. Voor het buitengebied heeft de gemeente het beleid om 
geen nieuwe woningbouw toe te staan om verstening van dit 
gebied te voorkomen. Om toch te voorzien in de behoefte aan 
nieuwe woningen is er voor gekozen voor inbreiding van de 
bestaande kern van Woudenberg en de overstijgende vraag  
geconcentreerd te bouwen in het gebied Hoevelaar. Hiermee wordt 
zoals gezegd versnippering en verstening van het buitengebied 
voorkomen. Dit is ook conform het beleid van de Provincie waarin is 
bepaald dat buiten de rode contour geen woningen mogen worden 
gebouwd. Betreffend perceel ligt buiten deze rode contour. Wij zijn 
bereid de nieuwe parallelweg te verlengen ten behoeve van de 
ontsluiting ven het betreffende perceel.  

f. Voor nagenoeg iedere uitleglocatie geldt dat er sprake zal zijn van 
planschade omdat het in een klein en dichtbevolkt land het niet valt 
te voorkomen dat voor bewoners de bestaande woonkwaliteit 
achteruitgaat. Bij de keuze van de huidige woningbouwlocatie zijn 
wij uitgegaan van allereerst ruimtelijke motieven, zoals een gebied 
grenzend aan de kern en landschappelijk minder kwetsbaar gebied. 
Ook bij de inrichting van de wijk zullen wij rekening houden met 
bestaande omgeving zodat zo min mogelijk (extra) hinder van de 



wijk wordt ondervonden.     

9 a. De locatie van het plangebied valt in de aanduiding die 
voor de uitbreiding is aangemerkt. Ook is het beoogde 
aantal te realiseren woningen, inclusief de toekomstige 
planfases, in overeenstemming met het stedelijk 
programma zoals dat is opgenomen in de PRS. In aard en 
opzet is het voorontwerpbestemmingsplan dan ook in 
overeenstemming met het provinciaal beleid. 

b. Wat betreft het aspect stilte valt op dat er van uit wordt 
gegaan dat een hogere waarde ingevolge de Wgh moet 
worden aangevraagd voor woningen in een deel van het 
plangebied. Het heeft echter de voorkeur om situaties 
waarin een hogere waarde noodzakelijk is te beperken. In 
de toelichting mist indiener een motivering waarom dit 
plandeel niet zodanig ingericht kan worden dat een hogere 
waarde niet, of slechts in zeer beperkte mate, noodzakelijk 
is.  

c. Ook wordt in overweging gegeven om de legenda van de 
geluidskaarten zodanig aan te passen dat deze overeen 
komen met de grenzen van de voorkeursgrenswaarde en 
de waarden waarbinnen hogere waarden kunnen worden 
toegekend. Op die manier kunnen er daadwerkelijk 
conclusies aan deze kaart verbonden worden. 

d. In de berekeningen houdt u terecht rekening met de 
toekomstige fasen 2 en 3 van Hoevelaar. Ik geef u sterk in 
overweging om ook in de voorstellen van maatregelen, 
zoals eventuele gevelmaatregelen, nu al te dimensioneren 
op de hogere geluidsbelasting na voltooiing van fase 3. 

a. Wij delen met u dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. 

b. Inmiddels is de verkavelingsopzet concreter geworden. In het 
ontwerp bestemmingsplan wordt onderzocht voor welke woningen 
een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld. De 
verkavelingsopzet is zodanig opgezet dat het aantal woningen 
waarvoor een ontheffing moet worden aangevraagd minimaal is. 

c. De kaarten worden zodanig aangepast dat er ook daadwerkelijk 
conclusies aan kunnen worden verbonden. 

d. De gemeente heeft in het kader van dit bestemmingsplan ook een 
akoestische quickscan naar verkeersgeluid naar fase 2 en 3 
uitgevoerd, dit onderzoek maakt ook onderdeel uit van dit 
bestemmingsplan. Bij de uitvoering van de voor fase 1 benodigde 
maatregelen zullen wij dan ook rekening houden met de 
toekomstige fasen.  

10 a. In de schetsen zoals die in juni door de gemeente bij Hotel 
Schimmel gepresenteerd zijn is er sprake van bebouwing 
direct aan de Zegheweg. Daarbij zijn bouwblokken van 

a. Voor het gebied Hoevelaar zal een separaat beeldkwaliteitsplan 
worden opgesteld. Dit plan zal zich met name richten op de 
beeldkwaliteit in de nieuw te bouwen wijk. In zijn algemeenheid zal 



rijtjeswoningen gesitueerd die met de kopgevel direct aan 
de Zegheweg grenzen. Volgens ons conflicteert dit met het 
beeldkwaliteitsplan van Plan Groenwoud/Dorp aan de 
andere kant van de Zegheweg. Wij zien graag dat bij de 
verdere ontwikkelingen van plan Hoevelaar er rekening 
gehouden wordt met de open structuur van de bebouwing 
in het gebied met veel groen. Wij denken dan aan een ruime 
groenstrook ten oosten van de Zegheweg in het plangebied, 
ten oosten van de Zegheweg (naast de ruime groenstrook) 
vrijstaande woningen te realiseren en blokbewouwing met 
hoek- en tussenwoningen elders in het plan te situeren. 

b. We willen benadrukken dat plan Hoevelaar ter hoogte van 
de Zegheweg grenst aan het bestemmingplan Groenwoud. 
We zien dan ook graag dat bij de verdere ontwikkelingen 
van plan Hoevelaar in het gebied rondom de Zegheweg de 
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan van plan 
Groenewoud gehanteerd worden. 

 
 
 

er wel een afstemming moeten plaatsvinden met de omgeving van 
het plangebied. Hiermee zal ook nadrukkelijk rekening worden 
gehouden in het nog op te stellen definitieve verkavelingsplan. 
Vooruitlopend hierop kan nu niet worden aangegeven welke 
woningbouwtypes op welke plek worden gerealiseerd. Het 
bestemmingsplan gaat er daarbij wel vanuit dat het bestaande 
landschappelijke karakter van de Zegheweg blijft gehandhaafd.  

b. Zie antwoord onder a.  

11 a. GGD regio Utrecht adviseert om blootstelling aan 
concentraties fijn stof en stikstofdioxide zo ver mogelijk te 
minimaliseren en hierbij de WHO-advieswaarden als 
richtwaarden te hanteren. Ook adviseren we geen gevoelige 
bestemmingen direct (in de eerstelijnsbebouwing) langs een 
drukke weg te realiseren (de streefwaarden van de WHO zijn 
PM10 = 20; PM2,5 = 10 en NO2 = 40) 

b. GGD regio Utrecht adviseert om de geluidsbelasting ook op 
de bovengenoemde locaties zo laag mogelijk te krijgen en te 
houden, bij voorkeur rond de 50 dB(A) en in ieder geval niet 
hoger dan de ontheffingswaarde buitenstedelijke ligging van 

a. In de toelichting op het bestemmingsplan is aangetoond dat 
wordt voldaan aan de wettelijke normen. Daarbij is het meest 
zuidelijke deel van het plangebied dat het dichtst bij de 
provinciale weg is gelegen als meetpunt gehanteerd. De 
waarden die zijn berekend zijn als volgt: PM10 =21,2; PM2,5 -
12,4 en NO2 = 24,5. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de 
wettelijke normen maar komen de waarden voor fijnstof ook  
nagenoeg overeen met de door u gestelde waarden. De waarde 
voor stikstof ligt duidelijk beneden de wettelijke en door u 
gestelde waarde. Wij zijn dan ook van mening dat voor het 
plangebied er sprake is van een goed leefklimaat. 



53 dB(A). Boven deze waarden zijn nadelige 
gezondheidseffecten niet uit te sluiten. 

c. GGD regio Utrecht concludeert uit voortschrijdende 
inzichten dat, in afwachting van verder onderzoek naar de 
oorzaak en mogelijke (bron)maatregelen, de urgentie voor 
het toepassen van het voorzorgprincipe groter geworden is 
(geen gevoelige bestemmingen waaronder woningen binnen 
een straal van 1km rondom pluimveehouderijen en 2km 
rondom geitenhouderijen). Echter voor rundveehouderijen 
blijft ons advies ongewijzigd en adviseren wij een 
richtafstand van minimaal 250 meter tot gevoelige 
bestemmingen. Binnen die afstand zijn effecten op 
gezondheid, zoals geurhinder, stofhinder en 
longaandoeningen, niet te uit te sluiten. 

b. Het grootste deel van het plangebied kent een geluidbelasting 
van onder de 53 dB(A). Zeker de helft van het gebied heeft een 
belasting van onder de 50 dB(A). Dat geld met name in het deel 
van het plangebied dat mede in eigendom is van de gemeente. 
Voor een deel van het plangebied dat in particuliere eigendom 
is zijn wel hogere waarden aanwezig maar wordt wel voldaan 
aan de wettelijke normen. De gemeente is wel gehouden om te 
toetsen aan de wettelijke normen en kan geen hogere ambitie 
afdwingen.  

c. Zoals u in uw inspraakreactie aangeeft vinden er nog  nadere 
onderzoeken plaats naar de gezondheidseffecten ten gevolge 
van de aanwezigheid van met name pluimveehouderijen. Op dit 
moment zijn er nog geen definitieve conclusies te verbinden 
aan de nu al bekende resultaten. Daarbij geldt ook dat de 
onderzoeken zich met name richten op die gebieden in 
Nederland met een hoge dichtheid van veehouderijen. In dit 
geval is er sprake van de aanwezigheid van één 
pluimveehouderij. In afwachting van nadere onderzoeken 
vinden wij het op dit moment nog niet redelijk om geen 
ontwikkelingen meer mogelijk te maken binnen een straal van 1 
km van een pluimveehouderij. Voor het gebied is een 
achtergrond belasting berekend. De belasting in het gebied is 
maximaal 3 odours/m3. Daarmee is er sprake van een zeer goed 
leefklimaat en is de kans op geurhinder minder dan 5%.    
 

   

12, a. Reclamant  verwijst naar de inspraakreactie op het 
voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom.  Hierin 
wordt om uitbreidingsruimte voor bedrijfsruimte en om 
ruimte voor uitbreiding van het eigen bedrijf gevraagd.  
Reclamant wil daarnaast meer milieuruimte. Verzocht wordt 

a. Ten aanzien van de gevraagde uitbreidingsruimte voor de 
bedrijfsruimte en voor het eigen bedrijf verwijzen wij naar de 
beantwoording van de ingediende inspraakreactie en zienswijze 
op het bestemmingsplan Bebouwde Kom. Wij vinden het niet 
wenselijk om de bedrijfsbestemming op deze locatie te 



de woning om te zetten in een bedrijfswoning ivm de 
uitbreiding van het eigen bedrijf. Een milieuzonering van 
minimaal 50 meter en bij voorkeur 70 meter, vanaf de 
erfgrens, is noodzakelijk. Reclamant vindt het vreemd is dat 
de gemeente aangeeft dat er een zone van 10 meter is 
opgenomen terwijl daarbij wordt aangegeven dat bekend is 
dat dit niet strookt met het standpunt van reclamant. 
Daarom begrijpt reclamant niet dat de gemeente de zone 
niet heeft vergroot. Onbegrijpelijk, de bedrijvigheid wordt 
beperkt in de mogelijkheden. Reclamant vraagt zich af waar 
de rechtszekerheid van een legaal vergund bedrijf op grond 
van het activiteitenbesluit blijft.  
Vreemd is het ook dat de uitbreidingsruimte bij de woning in 
het nieuwe bestemmingsplan Bebouwde Kom wordt 
beperkt ten opzicht van het bestemmingsplan Zeghweg. Ook 
hier is geen sprake van rechtszekerheid.  
 

c. De veranderingen van bestemmingsplannen zo kort 
opeenvolgend, bestemmingsplan Zegheweg, 
bestemmingsplan Bebouwde Kom en nu bestemmingsplan 
Hoevelaar, betekenen dat er geen rechtszekerheid is die 
reclamant wel verwacht van een betrouwbare overheid. 
 

vergroten. In het kader van de ontwikkeling van Hoevelaar is 
herontwikkeling naar woningbouw eerder wenselijk. Hiertoe 
hebben wij in het bestemmingsplan Bebouwde Kom een 
wijzigingsbevoegdheid naar wonen opgenomen. In het kader 
van het bestemmingsplan Zegheweg, en de daaruit volgende 
uitspraak van de Raad van State, stellen wij ons op het 
standpunt dat er sprake is van een woning en niet van een 
bedrijfswoning.  Wij zijn daarom niet bereid de woning als 
bedrijfswoning te bestemmen. Zoals in de toelichting van het 
bestemmingsplan Zegheweg is opgenomen hebben wij de 
oostzijde van de Zegheweg als een gemengd gebied 
aangemerkt. Dit vanwege de aanwezige bedrijven aan de 
Zegheweg. Wij zijn van mening dat de woningen binnen 
Hoevelaar fase 1, grenzend aan de bedrijven van de Zegheweg, 
ook binnen een gemengd gebied zijn gelegen. Hierdoor geldt er 
een richtafstand van 10 meter (en niet van 50 of 70 meter). Wij 
zullen de toelichting van het bestemmingsplan op dit onderdeel 
verduidelijken.  

b. Voor het perceel van reclamanten is afgelopen 10 jaar 
achtereenvolgens het bestemmingsplan Bedrijventerrein 2008 
vastgesteld en het bestemmingsplan Zegheweg (2013). Dit 
laatste betrof een partiele herziening van het bestemmingsplan 
Bedrijventerrein en Het Groene Woud. Uitgangspunt voor het in 
oktober 2017 vastgestelde bestemmingsplan Bebouwde Kom is 
voor het perceel van reclamant het bestemmingsplan Zegheweg 
en daarop volgend het bestemmingsplan Het Groene Woud 
2015. Met de uitspraken van de Raad van State over deze 
bestemmingsplannen zijn wij van mening dat wij de 
planologische situatie zoals daarin opgenomen ook in het 
bestemmingsplan Bebouwde Kom opgenomen kon worden. Het 
in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan ten 



behoeve van de woonwijk Hoevelaar betekent niet dat er geen 
sprake is van een onbetrouwbare overheid. De gemeenteraad 
heeft de bevoegdheid om bestemmingsplannen te herzien.  
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Bijlage 26    Nota zienswijzen 

   



 

1 
Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Hoevelaar fase 1 

Nr. Zienswijze (samenvatting) Reactie 

1 a. De ligging van de gastransportleiding is niet correct 
weergegeven. 

b. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen kwetsbare 
objecten en bouwvlakken worden gerealiseerd. 

c. Artikel 8 ‘Leiding-Gas’ moet zodanig worden aangepast dat 
alleen bouwwerken t.b.v. de leiding mogen worden gebouwd. 

d. Artikel 8 dien te worden aangevuld met: ‘opslaan van 
goederen, m.u.v. het opslaan van goederen t.b.v. van inspectie 
en onderhoud van de gastransportleiding is strijdig met de 
bestemming’ en ‘het wijzigen van het gebruik van bestaande 
gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt 
toegelaten is strijdig met de bestemming’.  

e. Artikel 8 lid 3 dient te worden aangepast door het woord 
‘onevenredig’ te schrappen, en met het volgende 
toetsingskader: ‘dat de veiligheid van de gasleiding niet mag 
worden geschaad; dat vooraf door het bevoegd gezag 
schriftelijk advies worden ingewonnen bij de leiding beheerder; 
dat er geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 

f. Aanpassen verbeelding door een belemmeringenstrook van 4 
meter ter weerzijden van de leiding aan te brengen. 

a. De ligging zal conform de aangeleverde informatie op de 
verbeelding worden weergegeven. 

b. Met de dubbelbestemming Leiding-Gas is geborgd dat er alleen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gerealiseerd 
ten behoeve van de aanleg en instandhouding van een 
hogedrukaardgastransportleiding. Ondanks dat er een bouwvlak 
onder ligt behorend bij de bestemming ‘Woongebied’ is het niet 
mogelijk hier gebouwen te realiseren zoals woningen.  

c. Het artikel is aangepast. 
d. Het artikel is aangevuld.  
e. Het artikel is aangepast. 
f. Op de verbeelding is reeds uitgegaan van een breedte van 4 meter 

aan weerzijden van de leiding. In de regels is het artikel afwijken van 
de bouwregels zodanig aangepast dat deze maatvoering niet meer 
genoemd wordt.  

 
 

 

 

Conclusie: deze zienswijze geeft aanleiding de regels van het 
bestemmingsplan aan te passen.  
 

2 a. In de huidige situatie is er geen woningbouw in een straal van 
minimaal 50 meter in de omgeving van de Zegheweg 8. 
Indieners wensen dat te behouden vanwege de huidige 
feitelijke legale vergunde zware bedrijvigheid (categorie 3.1) op 
Zegeheweg 8. 

b. De huidige situatie is niet goed op de verbeelding 
weergegeven. 

c. Indieners zijn in hun rechtszekerheid geschaad door een 

a. Zoals in de toelichting van het bestemmingsplan Zegheweg is 
opgenomen hebben wij de oostzijde van de Zegheweg als een 
gemengd gebied aangemerkt. Dit vanwege de aanwezige bedrijven 
aan de Zegheweg. Wij zijn van mening dat de woningen binnen 
Hoevelaar fase 1, grenzend aan de bedrijven van de Zegheweg, ook 
binnen een gemengd gebied zijn gelegen. Hierdoor geldt er voor het 
bedrijf van reclamant, een categorie 2 bedrijf, een richtafstand van 
10 meter (en niet van 50 of 70 meter). Naar aanleiding van een 
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opeenvolging van bestemmingsplannen (resp. Zegheweg, 
Bebouwde Kom en nu Hoevelaar). Zij verzoeken om een 
constructief overleg. 

d. In het plan Hoevelaar dient een zonegrens milieuhinder te 
worden opgenomen van minimaal 50 meter maar liever 70 
meter vanuit het gehele perceel van indieners. 

 

gelijkluidende inspraakreactie is de toelichting van het 
bestemmingsplan op dit punt aangepast. 

b. Het perceel van indieners  ligt buiten de plangrens van het 
bestemmingsplan Hoevelaar. Op de verbeelding is de bestaande 
bebouwing weergegeven. 

c. Voor het perceel van reclamanten is afgelopen 10 jaar 
achtereenvolgens het bestemmingsplan Bedrijventerrein 2008 
vastgesteld en het bestemmingsplan Zegheweg (2013). Dit laatste 
betrof een partiele herziening van het bestemmingsplan 
Bedrijventerrein en Het Groene Woud. Uitgangspunt voor het in 
oktober 2017 vastgestelde bestemmingsplan Bebouwde Kom is 
voor het perceel van reclamant het bestemmingsplan Zegheweg en 
daarop volgend het bestemmingsplan Het Groene Woud 2015. Met 
de uitspraken van de Raad van State over deze 
bestemmingsplannen zijn wij van mening dat wij de planologische 
situatie zoals daarin opgenomen ook in het bestemmingsplan 
Bebouwde Kom opgenomen kon worden. De gemeenteraad heeft 
de bevoegdheid om bestemmingsplannen te herzien. 

d. Zie beantwoording onder a. 
 

Conclusie: deze zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan 
te passen. 
 

3 In het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan evenals in 
de aanbestedingsvoorwaarden dient aandacht te worden gegeven 
aan een duurzame ontwikkeling van de wijk waarbij ook aandacht 
moet worden gegeven aan: 
Energie (gasloos wonen) 
Mobiliteit en ontsluiting (gedeeld vervoer, fietsvriendelijke wijk, 
laadinfrastructuur voor elektrisch rijden) 
Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen (aanleg gescheiden riool, 

De gemeente heeft voor het gebied duurzaamheidsambities 
vastgesteld. Deze zijn opgesplitst in concrete en te onderzoeken 
maatregelen. Concrete maatregelen zijn: 
Concrete maatregelen: 

1. Het wordt een gasloze wijk; 
2. Voor de te bouwen woningen wordt een EPC-norm van 0 

gehanteerd; 
3. Er wordt, daar waar mogelijk, los verkaveld en op de zon 
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10% van het  van het plangebied moet worden benut voor 
waterberging, voldoende infiltratie mogelijkheden, een groene 
inpassing van de wijk, aanleg van collectieve groene ruimtes met 
inheems streekeigen groen). 
Goed ruimtegebruik (onderzoek naar type woning die wenselijk is op 
basis van demografische ontwikkelingen en behoefte van 
toekomstige bewoners.  
Circulaire economie (toepassing van duurzame bouwmaterialen, 
gebruik van hergebruikte en herbruikbare materialen). 

georiënteerd; 
4. Parkeren wordt efficiënt opgelost, met als uitgangspunt zo min 

mogelijk verharding;   
5. De woningen hebben zo veel mogelijk flexibele plattegronden 

(levensloopbestendig), waarbij het op voorhand duidelijk is dat dit 
niet voor elk woningtype mogelijk is; 

6. In de wijk wordt groene waterbuffering toegepast (wadi’s);  
7. Het oppervlakte aan verharding wordt beperkt, de openbare 

ruimte wordt dus groener. Hierbij dient wel het beheeraspect in 
acht te worden genomen;   

8. De openbare ruimte wordt zoveel mogelijk duurzaam aangelegd 
waarbij waar mogelijk lokale materialen worden toegepast;   

9. Ten aanzien van afvalscheiding wordt geanticipeerd op nieuwe 
ontwikkelingen rondom afvalverwerking. 

 
Daarnaast zijn de volgende te onderzoeken maatregelen vastgesteld: 
10. De aanleg van collectieve groene ruimte waarbij het beheer bij de 

bewoners wordt neergelegd;   
11. Een collectief laag temperatuur warmtenet waarbij de woningen 

individueel na-verwarmd worden. Waarbij op termijn ook stroom 
binnen de buurten kan worden opgeslagen om bij hoge 
piek(vraag) te kunnen worden ingezet;  

12. Grijs water systeem op woningniveau, specifiek gebruik van 
hemelwater om bijvoorbeeld de wc door te spoelen of de auto te 
wassen;   

13. Het toepassen van duurzame bouwmaterialen; 
14. Stimuleren en faciliteren gedeelde mobiliteit.  

 
De concrete maatregelen worden meegenomen in het 
stedenbouwkundig ontwerp van de wijk en bij het ontwerp van de 
woningen en de openbare ruimte. Daarnaast wordt er op dit moment 
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met de provincie en het Waterschap onderzocht of het mogelijk is om 
de wijk te voorzien van Nieuwe Sanitatie en het bouw van Nul op de 
meter woningen. Het stimuleren van elektrische deelauto’s, het 
stimuleren van fietsgebruik etc. worden eveneens betrokken bij de 
uitwerking. Daarnaast vindt er op dit moment een woningbehoefte 
onderzoek plaats om te bepalen aan welke type woningen behoefte is. 
Wij hebben dus zeker duurzame ambities voor de wijk.  

 
Conclusie: deze zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan 
te passen. 

 

4 In het bestemmingsplan wordt ten opzichte van het bedrijf van 
reclamant een geurhinder afstand gehanteerd van 50 meter. Dit 
moet gelet op de Wet geurhinder en veehouderij 100 meter omdat 
het perceel is gelegen in de bebouwde kom. 

Het perceel van verzoeker is gelegen in het buitengebied. De toekomstige 
geurgevoelige objecten (woningen) moeten wel worden aangemerkt als 
bebouwde kom. Gelet op de Wvg moet in deze situatie een afstand worden 
aangehouden van 100 meter. We zullen de toelichting aanpassen. 
Overigens is de afstand tussen dichts bijzijnde stal en het plangebied 95 
meter. Binnen de resterende 5 meter zullen geen geurgevoelige objecten 
worden gerealiseerd.  De verbeelding zal hiertoe worden aangepast. 
 
Conclusie: deze zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te 
passen. 
 

5 In de nieuwe situatie komt er een bushalte achter de tuin van 
indiener. Passagiers in de bus kunnen over de muur in de tuin van 
indiener kijken. Hiermee  wordt er een inbreuk gepleegd op zijn 
privacy. Verzocht wordt de bestaande muur te verhogen met 
minimaal één meter eventueel met een coniferenhaag of met een 
klimophaag met betongaas. 

In overleg met de aanwonenden zal worden voorzien in een ophoging van 
de bestaande muur. De gesprekken hierover zijn inmiddels gestart. In 
overleg met de aanwonenden is het voornemen de muur te verhogen met 
60 cm door het aanbrengen van een gaasconstructie met begroeiing en de 
plaatsing van 2 extra bomen op gemeentegrond.  
 
Conclusie: deze zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan 
aan te passen. 
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6 a. Het plan leidt tot aantasting van het woongenot van de 
indiener als gevolg van het aan te leggen kruispunt met VRI 
installatie. Deze is voor de woning van de indiener gelegen en 
leidt tot een toename van verkeer en geluidbelasting op de 
woning. In zomer zal daarbij ook sprake zijn van muziek 
afkomstig uit de auto’s en in de donkere uren zal indiener 
worden geconfronteerd met koplampen die in de woning 
schijnen. Verzocht wordt te kijken naar oplossingen die de 
geluidbelasting en lichtschijnsel op de woning doet afnemen. 

b. Er is onvoldoende rekening gehouden met het legen van 
afvalcontainers. De geplande verzamelplaats van 
afvalcontainers is erg ver van de woning  afgelegen. Voorts kan 
de vuilniswagen niet op de parallelweg komen omdat deze daar 
niet kan keren. Daardoor moet de wagen op de doorgaande 
weg moeten stilstaan met een opstopping van verkeer tot 
gevolg. Indiener verzoekt de parallelweg te verlengen waarbij 
de toegang wordt geregeld middels een paaltje in de weg. 

c. Het perceel naast de woning van indiener heeft op dit moment 
een agrarische bestemming en indiener wil op dit perceel graag 
woningen bouwen. Dit is reeds verzocht in het kader van de 
inspraak. Daarop is door de gemeente aangegeven dat dit niet 
mogelijk is omdat buiten de rode contour geen woningen 
mogen worden gebouwd en dat verdere verstening van het 
gebied moet worden voorkomen.  Indiener is het daarmee niet 
eens omdat aan de overkant een nieuw woonwijk van 
ongeveer 1000 woningen wordt gebouwd. Het toevoegen van 
een woning leidt dan ook niet tot een toename van verstening 
van het gebied. Het landelijk karakter van het gebied verdwijnt 
immers al door de nieuwbouw van zoveel huizen. 
Voorts verzoekt indiener om de parallelweg te verlengen zodat 
het naast gelegen perceel kan worden ontsloten middels een 

a. Zoals dat ook in het kader van de inspraaknota is aangegeven is bij de 
ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties er niet altijd aan te 
ontkomen dat de woonsituatie voor enkele bewoners grenzend aan 
een dergelijke locatie verslechterd. Daarvan zijn wij ons bewust. De 
gemeente dient echter de verschillende belangen tegen elkaar af te 
wegen. In dit geval gaat het om het belang van de zorg voor 
voldoende woningen om te kunnen voldoen aan de woningbehoefte. 
Bij de planontwikkeling streven wij ernaar de bestaande omgeving 
zoveel mogelijk te respecteren. De toekomstige woonwijk moet 
worden ontsloten. De nu gekozen ligging van de ontsluiting komt 
voort uit verkeerskundige overwegingen en de hiervoor beschikbare 
grond. Er zijn geen oplossingen voorhanden die de geluidbelasting 
doen afnemen. Het gehele wegvak dat wordt aangepast inclusief de 
kruising wordt voorzien van geluidarm asfalt. Het inschijnen van 
koplampen is relatief beperkt omdat de kruising niet direct voor de 
woning van reclamant ligt. Daarnaast is er eerst sprake van een 
rijbaan waarbij van de woning af wordt gereden en daarnaast pas 
van een rijbaan richting de woning van reclamant. Wij onderkennen 
echter niet dat er wel sprake kan zijn van het inschijnen van 
koplampen. Wij zijn bereid om in de tussenberm tussen de 
hoofdrijbaan en parallelweg een haag van veldesdoor aan te 
brengen, om het inschijnen van koplampen te beperken.  

b. De ingetekende locatie voor de afvalcontainers is op een afstand van 
circa 100 meter van het perceel van reclamant. Zoals tijdens de 
informatieavond besproken is, kan betrokkene haar container ook 
plaatsen bij de uitrit van Stationsweg Oost 136. Deze locatie is op 
circa 50 meter van het perceel van reclamant. De nieuw aan te 
leggen parallelweg is voor de aanwonenden en is niet geschikt voor 
een vuilniswagen omdat er geen keervoorziening aanwezig is. De 
vuilniswagen zal daarom (net zoals nu het geval is) eens per week op 
de hoofdrijbaan stoppen om de aangeboden containers te legen. Om 
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aan te leggen uitrit.  
d. Nu bij planschadeclaims een steeds groter deel van het nadeel 

voor eigen risico blijft, hoort dit nadeel zo klein mogelijk te 
blijven. Een goede ruimtelijke ordening vraagt dat het nadeel 
voor omwonenden waar mogelijk wordt beperkt. Een reden te 
meer om te zoeken naar andere locaties, waar geen of minder 
planschade te verwachten valt. De waardedaling blijkt al uit 
een forse waardevermindering van de woning zo blijkt uit de 
WOZ beschikkingen sinds 2013. 

de gevolgen van het stilstaan van de vuilniswagen op het overige 
verkeer te beperken wordt de container opstelplaats aan het begin 
van de opstelstrook gesitueerd en niet vlakbij de kruising. Op deze 
wijze kan het overige verkeer de vuilniswagen passeren en de juiste 
opstelstrook kiezen voor de kruising. Een doorsteek vanaf de 
parallelbaan naar de hoofdrijbaan voorbij de kruising is onwenselijk 
en zal het oneigenlijk gebruik van andere verkeersdeelnemers in de 
hand werken. Ook met gebruik van uitneembare paaltjes zal dit het 
oneigenlijk gebruik van andere verkeersdeelnemers in de hand 
werken. De parallelweg is tevens een fietspad. Wij vinden het vanuit 
verkeerveiligheid van de fietser onwenselijk dat daar waar het weg 
weer tot specifiek fietspad versmald een paaltje te plaatsen.    

c. De woning van indiener is gelegen in het buitengebied van de 
gemeente. Voor het buitengebied heeft de gemeente het beleid om 
geen nieuwe woningbouw toe te staan om verstening van dit gebied 
te voorkomen. Om toch te voorzien in de behoefte aan nieuwe 
woningen is er voor gekozen voor inbreiding van de bestaande kern 
van Woudenberg en de overstijgende vraag  geconcentreerd te 
bouwen in het gebied Hoevelaar. Hiermee wordt zoals gezegd 
versnippering en verstening van het buitengebied voorkomen. Dit is 
ook conform het beleid van de Provincie waarin is bepaald dat buiten 
de rode contour geen woningen mogen worden gebouwd. 
Betreffend perceel ligt buiten deze rode contour. Dat de bouw niet 
tot extra verstening leidt delen wij niet. Wij willen juist voorkomen 
dat her en der in het buitengebied woningen worden opgericht en 
hebben dus gekozen voor een centrale locatie.  
Wij zijn wel bereid om de parallelweg te verlengen zodanig dat het 
naastgelegen perceel kan worden ontsloten middels een door de 
gemeente aan te leggen uitrit. Voorts zal het bestaande toegangshek 
worden verplaatst naar de aan te leggen uitrit.  
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d. Voor nagenoeg iedere uitleglocatie geldt dat er sprake zal zijn van 
mogelijke planschade omdat het in een klein en dichtbevolkt land het 
niet valt te voorkomen dat voor bewoners de bestaande 
woonkwaliteit achteruitgaat. Bij de keuze van de huidige 
woningbouwlocatie zijn wij uitgegaan van allereerst ruimtelijke 
motieven, zoals een gebied grenzend aan de kern en landschappelijk 
minder kwetsbaar gebied. Ook bij de inrichting van de wijk zullen wij 
rekening houden met bestaande omgeving zodat zo min mogelijk 
(extra) hinder van de wijk wordt ondervonden. Daarnaast is de 
genoemde waardedaling in het kader van de WOZ niet het gevolg van 
de aanleg van de nieuwe woonwijk maar gebaseerd op de werkelijke 
verkoop van vergelijkbare woningen. 

 
Conclusie: deze zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan 
aan te passen. Het doortrekken van de parallelweg en het planten van 
een haag past binnen het bestemmingsplan.  
 

7 In het bestemmingsplan is onvoldoende vastgelegd dat er 
langs de Zegheweg een brede groenstrook gerealiseerd 
wordt. Volgens de verbeelding is het nu mogelijk om 
verschillende type woningen direct langs de Zegheweg te 
realiseren. Dat is volgens indiener in strijd met het 
voornemen van de gemeente om het bestaande 
landschappelijke karakter van de Zegheweg te handhaven 
(zie reactie gemeente in de inspraaknota bij nr. 1 en nr. 
10). 

In het voorontwerp bestemmingsplan is langs de Zegheweg op de 
verbeelding niet specifiek een groenstrook aangegeven. Wel is het 
bouwvlak voor de woningen op 5 meter afstand vanaf de rand van de berm 
van de Zegheweg opgenomen.  Binnen deze afstand zijn geen woningen 
toegestaan. Het bestemmingsplan staat groenvoorzieningen binnen de 
Woonbestemming toe. Het bestaande groen langs de Zegheweg zal zoveel 
mogelijk worden gehandhaafd. Voorts zal bij de definitieve 
verkavelingsopzet rekening worden gehouden met het landschappelijke 
karakter van de Zegheweg. Waar nodig zal dit worden versterkt. De 
geplande woningbouw langs de Zegheweg is beperkt en versterkt 
uitsluitend het bebouwingslint ter plaatse. Het karakter van de weg worden 
daarmee niet teniet gedaan. Er is nog geen besluit genomen ten aanzien 
van de keuze voor het type woning langs de Zegheweg. De te bouwen 
woningen zullen echter wel passend moeten zijn binnen het landelijke 
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karakter van de weg.  
Conclusie: deze zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan 
te passen. 
 

8 Het verkeer dat bij één van de woningen langs de 
parallelweg moet zijn moet bij een gesloten toegangspoort  
van reclamant keren bij de buren. Het keren ook op terrein 
van de reclamant wordt als vervelend ervaren. Verzocht 
wordt de parallelweg aan de andere zijde te ontsluiten 
desnoods met behulp van een stoplicht.  

Een doorsteek vanaf de parallelbaan naar de hoofdrijbaan voorbij de 
kruising is onwenselijk en zal het oneigenlijk gebruik van andere 
verkeersdeelnemers in de hand werken. Ook met gebruik van uitneembare 
paaltjes zal dit het geval zijn. In de huidige situatie moeten bezoekers en 
leveranciers ook al gebruik maken van de opritten / toegangen tot de 
bestaande woningen. Deze situatie veranderd slechts ten dele.   
 
Conclusie: deze zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan 
aan te passen. 
 
 

9. Indiener is van mening dat de halve rotonde zo ver mogelijk van zijn 
woning moet worden gesitueerd om de volgende redenen:  
Aanleg van de halve rotonde vindt plaats op zijn grond, maar de 
woning ( nr. 122 ) kan niet worden aangesloten op deze veilige 
ontsluiting.  
De zijkant van de woning ( nr. 122 ) aan de kant van de 
halve rotonde bestaat inclusief de aangebouwde serre voor 
een groot gedeelte uit glas.  
  
De aanleg van de ontsluitingsweg op een korte afstand van de 
woning wordt als een grote inbreuk op de privacy ervaren. De weg 
ontsiert het uitzicht en er is grote kans op inschijnende koplampen 
door de gehele woning vanwege het vele glas. Indiener is wel van 
mening dat de aanleg van de ontsluitingsweg een goede zaak is 
met name voor de verkeersveiligheid maar ervaart iedere meter 
dat de aan te leggen halve rotonde opschuift vanaf de woning 

De parallelweg ontsluit slechts 4 woningen, de te verwachten 
verkeersintensiteit is daarmee zeer beperkt. In het voorontwerp 
bestemmingsplan was de aansluiting op een afstand van circa 10 meter van 
de gevel van de woning gesitueerd. Op verzoek van indiener is bekeken of 
de aansluiting verder van de Stationsweg Oost 122 gesitueerd kan worden. 
Hierbij werd de afstand tot de woning Stationsweg Oost 126 van circa 22 
meter verkleind naar circa 13 meter. 
Als compromis is voorgesteld een gelijke verdeling van de afstand tussen 
Stationsweg Oost 122 en 126 van ieder circa 15 meter. Dit is in het ontwerp 
bestemmingsplan opgenomen. 
Het verschuiven van de aansluiting van de parallelweg op de Stationsweg 
Oost zoals indiener verzoekt is technisch geen bezwaar.  
De afstand van de woning Stationsweg Oost 122 wordt daarmee circa 17,5 
meter. De woonkamer van Stationsweg Oost 122 is gesitueerd aan de zijde 
van de aansluiting. In deze gevel is een serre gesitueerd, voorzien van veel 
glas. De afstand van de woning Stationsweg Oost 126 wordt daarmee circa 
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Stationsweg Oost 122 Als winst. Indiener stelt voor om de 
ontsluitingsweg met halve rotonde aan te leggen op basis van 
bijgevoegde tekening. 

 
 

13 meter, deze afstand is vergelijkbaar met de afstand van de woning tot 
aan de parallelweg aan de voorzijde. De woonkamer van Stationsweg Oost 
126 is gesitueerd aan de zijde van de aansluiting. In deze gevel zijn 
momenteel 2 ramen aanwezig. 
 
Conclusie: deze zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te 
passen. 
 

 
Boven: Stationsweg Oost 122 
Onder: Stationsweg Oost 126 
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

Artikel 1    Begrippen 

 

1.1    plan 

het bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 met identificatienummer NL.IMRO.0351.BP2017hoevelaar‐vg03 

van de gemeente Woudenberg. 

1.2    bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3    aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4    aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5    aan‐ en uitbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en in 

bouwkundig opzicht te onderscheiden is en ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.6    aan‐huis‐gebonden beroep 

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning 

in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de 

woonfunctie in overeenstemming is; 

1.7    achtererf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het 

hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. 

1.8    afhankelijke woonruimte 

een bijbehorend bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een 

gedeelte van het huishouden uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.   

1.9    archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen van 

menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude tijden.     

1.10    bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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1.11    bebouwingspercentage 

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een 

bouwperceel, bedrijfsperceel of bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.   

1.12    bed & breakfast 

het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief 

nachtverblijf en ontbijt binnen bestaande gebouwen aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben.   

1.13    bedrijf 

een onderneming gericht op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen, verhuren, opslaan, 

distribueren en verhandelen van goederen, waarbij ondergeschikte detailhandel uitsluitend plaatsvindt 

in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan 

wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende bedrijfsvoering.   

1.14    bedrijfsgebouw 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf of de huisvesting van meerdere bedrijven al 

dan niet met gezamenlijke voorzieningen.   

1.15    bedrijfsperceel 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf of de huisvesting van meerdere bedrijven al 

dan niet met gezamenlijke voorzieningen.   

1.16    bedrijfswoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door (het 

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, vanwege de bestemming van het 

gebouw of het terrein. 

1.17    bedrijfsvloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 

magazijnen en overige dienstruimten. 

1.18    bestaande afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen 

de afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.19    bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.20    bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.21    bevoegd gezag 

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.22    bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk. 

1.23    bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.24    bouwlaag 
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een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond met uitsluiting van de kelder.   

1.25    bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

1.26    bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

1.27    bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.28    bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden; 

1.29    bijbehorend bouwwerk 

een uitbreiding van een hoofdgebouw, dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een 

dak.   

1.30    detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten behoeve van verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps‐ of bedrijfsactiviteit en anders dan voor 

gebruik ter plaatse. Onder detailhandel vallen niet: afhaalpunten (locaties ten behoeve van 

internetdetailhandel die uitsluitend bedoeld zijn voor het afhalen of terugbrengen van goederen door 

de consument).   

1.31    gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

1.32    hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie en/of afmetingen dan wel 

gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.   

1.33    horecabedrijf 

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en 

dranken, waaronder niet begrepen wordt het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het 

bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf. 

1.34    huishouden 

een samenwoning van een groep mensen in gezinsverband of daarmee vergelijkbare samenstelling, 

waarbij geen sprake is van een van tevoren vaststaande tijdelijkheid van de samenwoning.   

1.35    kantoor 

een gebouw of een deel van een gebouw in de vorm van een ruimtelijk en bouwkundig zelfstandige 

eenheid dat geheel of grotendeels in gebruik is of te gebruiken is voor bureaugebonden 

werkzaamheden of daaraan ondersteunende activiteiten.   

1.36    kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
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het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, voor zover 

sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer (Activiteitenbesluit), waarbij het maximum vloeroppervlak voor kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten 50 m² bedraagt; tot kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten wordt tevens het 

bieden van bed & breakfast gerekend tot een maximum van 3 kamers en internetverkoop (geen 

webwinkels).   

1.37    kunstobject 

voortbrengsel van de beeldende kunst in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.   

1.38    mantelzorg 

langdurende zorg die wordt geboden aan iedereen die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische 

en/of sociale vlak, door personen uit diens sociale omgeving, waarbij de zorgverlening de gebruikelijke 

zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt, op vrijwillige, niet afdwingbare basis en buiten 

organisatorisch verband. 

1.39    nutsvoorzieningen 

de voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, een buurtaccu, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, 

voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.40    ondergeschikt 

een activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht duidelijk ondergeschikt en ten 

dienste is aan de volgens het bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie. De activiteit is van zulke 

beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang dat de functie waaraan zij wordt toegevoegd qua 

aard, omvang en verschijningsvorm overwegend of nagenoeg geheel als hoofdfunctie duidelijk 

herkenbaar blijft.   

1.41    overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de 

aarde is verbonden. 

1.42    overkapping   

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak, 

waaronder begrepen een carport. 

1.43    peil 

a. Voor bouwwerken waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die 

weg ter plaatse van de hoofdtoegang;   

b. In andere gevallen: het vloerpeil zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders. 

1.44    prostitutie 

het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

vergoeding.   

1.45    seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch‐pornografische 

aard plaatsvinden.   
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1.46    Staat van Bedrijfsactiviteiten 

de in de bijlage bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten.   

1.47    Staat van Horeca‐activiteiten 

de in de bijlage bij deze regels opgenomen Staat van Horeca‐activiteiten.   

1.48    voorgevel 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een 

weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel. 

1.49    voorgevelrooilijn 

de lijn die gelijk loopt aan de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan. Van een 

hoofdgebouw gelegen op de hoek van twee straten moeten beide gevels van het hoofdgebouw en het 

verlengde daarvan, gelegen aan de straatkant, gezien worden als voorgevelrooilijn(en).   

1.50    woning 

een complex van ruimten geschikt voor de huisvesting van één huishouden.   

1.51    zelfstandig kantoor 

een gebouw of een deel van een gebouw in de vorm van een ruimtelijk en bouwkundig zelfstandige 

eenheid dat geheel of grotendeels in gebruik is of te gebruiken is voor bureaugebonden 

werkzaamheden of daaraan ondersteunende activiteiten, met uitzondering van een ondergeschikt 

kantoor.   

1.52    zijerf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw 

tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor‐ en achtergevel. 
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Artikel 2    Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1    afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 

daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2    bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering 

van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, bouwonderdelen ten behoeve van 

duurzaamheid zoals zonnepanelen en windturbines (wokkels), antennes en naar de aard daarmee gelijk 

te stellen bouwonderdelen. 

2.3    breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.4    dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.5    goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 

2.6    inhoud van een bouwwerk 

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen, exclusief van het betrokken gebouw deel 

uitmakende kelders en andere ondergrondse ruimten. 

2.7    oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels 

Artikel 3    Bedrijf 

3.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:   

a. bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. onzelfstandige kantoren ten behoeve van de ter plaatse van de aanwezige bedrijven; 

c. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf ‐ bedrijfswoning 1' en 'specifieke vorm 

van bedrijf ‐ bedrijfswoning 2': één bedrijfswoning per bedrijf al dan niet in combinatie met ruimte 

voor de uitoefening van aan‐huis‐gebonden beroepen;   

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf ‐ showroom en kantoor': tevens een 

showroom voor het bedrijf / de bedrijven danwel beperkt zelfstandige kantoorruimte;   

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf ‐ werkplaats uitgesloten' zijn 

werkplaatsen niet toegestaan; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': uitsluitend ten behoeve van parkeren;   

g. tuinen, terreinen en erven; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

h. reclame‐uitingen;   

i. nutsvoorzieningen;   

j. geluidswerende voorzieningen;   

k. groenvoorzieningen;   

l. verkeers‐ en verblijfsvoorzieningen;   

m. parkeervoorzieningen; 

n. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

 

met de daarbij behorende: 

o. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, waaronder kunstwerken en kunstobjecten. 

3.2    Bouwregels 

3.2.1    Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;   

b. het maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag per bedrijfsperceel niet meer 

bedragen dan op de verbeelding is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage (%)'; 

c. de maximum bouwhoogte van bedrijfsgebouwen, niet zijnde bijbehorende bouwwerken, mag niet 

meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte (m)'; 

d. de maximum bouwhoogte van overkappingen bedraagt 4 m; 

e. in afwijking van het bepaalde onder d. geldt dat de maximum bouwhoogte van overkappingen ten 

behoeve van het (droog) laden en lossen van vrachtwagens 6 meter bedraagt, mits direct 

verbonden met het hoofdgebouw; 
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f. de maximum diepte van overkappingen ten behoeve van het (droog) laden en lossen van 

vrachtwagens bedraagt 6 meter, mits direct verbonden met het hoofdgebouw;   

g. de maximum goot‐ en bouwhoogte van gebouwen (gedeeltelijk) ten behoeve van bedrijfswoningen 

bedragen 6 m respectievelijk 9 m;   

h. de bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf ‐ bedrijfswoning 2' is 

uitsluitend toegestaan op de eerste verdieping met een maximale inhoud van ten hoogste 150 m3; 

i. de gezamenlijke maximum oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen 

bedraagt 50 m² per bedrijfswoning;   

j. de maximum goot‐ en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen bedragen 

3,3 m respectievelijk 5,5 m; 

k. de minimum afstand tussen gebouwen (inclusief overkappingen) bedraagt 3 m;   

l. de minimum afstand tot de achterste en zijdelingse perceelsgrens bedraagt 3 m; 

m. kantoren ten behoeve van de bedrijfsuitoefening worden vooraan op het perceel gebouwd, met de 

voorgevel georiënteerd op de openbare weg. 

 

3.2.2    Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende 

regels: 

a. de maximum bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen bedraagt 2,5 m, mits transparant 

uitgevoerd;   

b. de maximum bouwhoogte van geluidschermen bedraagt 2,3 m; 

c. reclame‐uitingen mogen maximaal 0,6 m uit de gevel van een gebouw worden gebouwd; 

d. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

bedraagt 20 m; 

e. het bouwen van erf‐ en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn van een bedrijfswoning 

(grenzend aan openbaar toegankelijk gebied) hoger dan 1 m is niet toegestaan; 

f. in afwijking van het bepaalde in lid e zijn erf‐ en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn 

(grenzend aan openbaar toegankelijk gebied) toegestaan tot een maximum bouwhoogte van 2 m 

indien het een erfafscheiding betreft die vanaf een hoogte van 1 m voor minimaal 50 % transparant 

is en, indien gewenst, van beplanting wordt voorzien.   

3.3    Afwijken van de bouwregels 

3.3.1    Afstand tot perceelsgrenzen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 3.2.1 onder l. voor het 

bouwen van gebouwen en overkappingen binnen 3 m van de achterste en zijdelingse perceelsgrenzen, 

mits:   

a. van de brandweer een positief advies is ontvangen dat het perceel te allen tijde op een andere 

wijze voldoende bereikbaar is voor hulpdiensten;   

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

1. het straat‐ en bebouwingsbeeld;   

2. de verkeersveiligheid;   

3. de milieusituatie;   

4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

3.4    Specifieke gebruiksregels 

3.4.1    Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik voor: 

a. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;   

b. geluidhinderlijke inrichtingen;   

c. een groothandel in consumentenvuurwerk met opslag van meer dan 10.000 kg 

consumentenvuurwerk; 

d. zelfstandige detailhandel;   
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e. zelfstandige kantoren tenzij anders aangegeven op de verbeelding;   

f. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en/of afhankelijke woonruimte;   

g. de opslag van oude metalen, schroot, lompen, papier, puin of vuilnis;   

h. de opslag van rij‐ of voertuigen die voor de sloop bestemd zijn of reeds gedeeltelijk gesloopt zijn, of 

de opslag van daaruit reeds gesloopte materialen;   

i. opslag voor de voorgevelrooilijn. 

3.5    Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1 onder a.: 

a. om bedrijven toe te laten in maximaal één categorie hoger dan de huidige categorie, voor zover het 

betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de 

categorieën, zoals in lid 3.1 onder a. genoemd;   

b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover het 

betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de 

categorieën, zoals in lid 3.1 onder a. genoemd.   
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Artikel 4    Groen 

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. speelvoorzieningen; 

c. voet‐ en fietspaden; 

d. parkeervoorzieningen;   

e. water‐ en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': één bedrijfswoning al dan niet in combinatie met 

ruimte voor de uitoefening van aan‐huis‐gebonden beroepen;   

g. tuinen, terreinen en erven; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

h. nutsvoorzieningen; 

 

met de daarbij behorende: 

i. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, waaronder kunstwerken en kunstobjecten. 

4.2    Bouwregels 

4.2.1    Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de bedrijfswoning gelden de volgende regels: 

a. de maximum goot‐ en bouwhoogte van een bedrijfswoning bedraagt 6 m respectievelijk 9 m; 
b. de maximum inhoud van een bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken 

bedraagt 600 m3;   

c. de gezamenlijke maximum oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt 50 m² per 

bedrijfswoning; 

d. de maximum goot‐ en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning bedraagt 

3,3 m respectievelijk 5,5 m.   

 

4.2.2    Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende 

regels: 

a. het bouwen van erf‐ en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn van een bedrijfswoning 

(grenzend aan openbaar toegankelijk gebied) hoger dan 1 m is niet toegestaan;   

b. in afwijking van het bepaalde in lid a zijn erf‐ en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn 

(grenzend aan openbaar toegankelijk gebied) toegestaan tot een maximum bouwhoogte van 2 m 

indien het een erfafscheiding betreft die vanaf een hoogte van 1 m voor minimaal 50 % transparant 

is en, indien gewenst, van beplanting wordt voorzien; 

c. de maximum bouwhoogte van licht‐ en vlaggenmasten bedraagt 10 m; 

d. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

bedraagt 3 m. 
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Artikel 5    Verkeer 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, waarbij opstelstroken en busstroken niet 

worden meegeteld; 

b. voet‐ en fietspaden;   

c. overige verkeers‐ en verblijfsvoorzieningen; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

d. reclame‐ uitingen; 

e. nutsvoorzieningen; 

f. groenvoorzieningen; 

g. parkeervoorzieningen; 

h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

 

met de daarbij behorende: 

i. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, waaronder kunstwerken en kunstobjecten. 

5.2    Bouwregels 

5.2.1    Gebouwen en overkappingen 

Gebouwen en overkappingen ten behoeve van het openbaar vervoer, nutsvoorzieningen en 

fietsenstallingen zijn toegestaan met een maximum bouwhoogte van 3 m. 

 

5.2.2    Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende 

regels: 

a. de maximum bouwhoogte van licht‐ en vlaggenmasten bedraagt 10 m; 

b. de maximum bouwhoogte van reclame‐uitingen bedraagt 4 m, met dien verstande dat de maximum 

oppervlakte voor verlichte reclame‐uitingen 0,5 m² bedraagt; 

c. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

bedraagt 6 m. 
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Artikel 6    Water 

6.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor   

a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;   

b. groenvoorzieningen;   

c. bruggen en duikers; 

 

met daaraan ondergeschikt:   

d. recreatief medegebruik;   

e. kaden en oevers;   

 

met de daarbij behorende:   

f. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, waaronder kunstwerken en kunstobjecten. 

6.2    Bouwregels 

6.2.1    Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

Op deze gronden zijn bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, toegestaan ten behoeve 

van waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals keermuren voor de waterbeheersing, 

oeverbeschoeiingen, duikers en bruggen.   
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Artikel 7    Woongebied 

7.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:   

a. het wonen met bijbehorende erven en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan‐huis‐

gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;   

b. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' : tevens detailhandel tot 250 m2, opslag tot 50 m2 en 

ondergeschikte horeca tot en met categorie 1a van de bijgevoegde Staat van Horeca‐activiteiten; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting': tevens de hoofdontsluiting van het woongebied, waarbij 

de rijbanen voor autoverkeer uitsluitend het aanduidingsvlak 'ontsluiting' aan de zuidzijde mogen 

doorkruisen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer – rijbanen'; 

d. wegen en paden;   

e. geluidwerende voorzieningen;   

f. parkeervoorzieningen;   

g. speelvoorzieningen;   

h. voorzieningen ten behoeve van het opwekken, transporteren en vasthouden van duurzame 

energie;   

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van verkeers‐ en verblijfsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterpartijen en watergangen en 

duurzame energie;   

j. wateraanvoer en ‐afvoer, waterberging en sierwater.   

7.2    Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

7.2.1    Hoofgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden' is weergegeven; 

b. woningen mogen vrijstaand, twee‐aaneen, aaneengebouwd of gestapeld worden gebouwd; 

c. woningen worden binnen het bouwvlak gebouwd;   

d. de goot‐ en bouwhoogte van woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangeduid. 

 

7.2.2    Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, geen overkappingen zijnde, gelden de volgende 

regels: 

a. bijbehorende bouwwerken worden gebouwd op minimaal 3 m achter de voorgevelrooilijn; 

b. de maximum diepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de gevel 

waaraan wordt gebouwd bedraagt 3 m;   

c. in afwijking van het bepaalde onder a mag vóór de voorgevel van het hoofdgebouw een 

bijbehorend bouwwerk worden opgericht met een maximum oppervlakte van 6,0 m² en een 

maximum diepte van 1,0 m, mits minimaal 1,5 m voortuin, gemeten vanaf de voorgevel van het 

bijbehorend bouwwerk tot het openbaar gebied, aanwezig blijft; het bijbehorend bouwwerk mag 

gebouwd worden aan maximaal 2/3 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw; 

d. de gezamenlijk te bebouwen maximum oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het bij het 

hoofdgebouw behorende zij‐ en achtererf wordt bepaald aan de hand van de in de navolgende 

tabel opgenomen staffel, met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 

25 m² van het gezamenlijke zij‐ en achtererf onbebouwd en onoverkapt blijft; bij het bepalen van de 

maximum oppervlakte wordt de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak 

niet meegerekend: 

Oppervlakte perceel (m²)  Maximum oppervlakte bijbehorende 
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bouwwerken (m²) 

Tot en met 300  50 

Vanaf 300 tot en met 500  70 

Vanaf 500 tot en met 750  80 

Groter dan 750  100 

 

e. de maximum oppervlakte per bijbehorend bouwwerk bedraagt 50 m², met dien verstande dat de 

oppervlakte binnen het bouwvlak niet wordt meegerekend;   

f. bij meer dan twee‐aaneengebouwde woningen bedraagt de maximum goothoogte van 

aangebouwde bijbehorende bouwwerken 3,3 m en bedraagt de maximum bouwhoogte 0,3 m 

boven de hoogte van de eerste verdiepingsvloer met een absoluut maximum van 4 m;   

g. in afwijking van het bepaalde onder f. bedraagt de maximum bouwhoogte van aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken aan de zijgevel van het hoofdgebouw bij meer dan twee‐

aaneengebouwde woningen 5,5 m;   

h. bij vrijstaande en twee‐aaneengebouwde woningen bedragen de maximum goot‐ en bouwhoogte 

van aangebouwde bijbehorende bouwwerken 3,3 m respectievelijk 5,5 m;   

i. de maximum goot‐ en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedragen 3,3 m 

respectievelijk 5,5 m.   

 

7.2.3    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van woningen 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van woningen gelden de 

volgende regels: 

a. de maximum bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt 1 m;   

b. de maximum bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn (niet 

grenzend aan openbaar toegankelijk gebied) bedraagt 2 m;   

c. de maximum bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn (grenzend 

aan openbaar toegankelijk gebied) bedraagt 1 m; 

d. de maximum bouwhoogte van pergola's bedraagt 2,5 m;   

e. de maximum bouwhoogte van overkappingen bedraagt 3 m;   

f. de gezamenlijke maximum oppervlakte aan overkappingen bedraagt 20 m² per bouwperceel;   

g. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 m. 

 

7.2.4    Specifieke bouwregels 

a. het bouwen en/of gebruiken van woningen is uitsluitend toegestaan indien de geluidbelasting op de 

gevel lager of gelijk is aan:    

1. de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder of; 

2. de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (de hogere waarde) ingevolge het besluit hogere 

waarde zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regels; 

b. in aanvulling op het bepaalde in lid a. moet de woning voorzien zijn van minimaal één geluidluwe 

gevel indien blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.   

7.3    Afwijken van de bouwregels 

7.3.1    Goot‐ en bouwhoogte 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.2.1 onder d   

ten behoeve van de realisatie van gestapelde woningen met een hogere goot‐ en of bouwhoogte, met 

dien verstande dat:   

a. er sprake is van ten hoogste 4 bouwlagen;   

b. de realisatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt toelaatbaar is.   

 

7.3.2    Erf‐ en terreinafscheidingen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.2.3 onder a en c   
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ten behoeve van hogere erfafscheidingen die liggen voor de voorgevelrooilijn respectievelijk erf‐ en 

terreinafscheidingen grenzend aan openbaar (toegankelijk) gebied, met dien verstande dat:   

a. de maximum bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen 2 m bedraagt;   

b. het een erfafscheiding betreft die vanaf een hoogte van 1 m voor minimaal 50 % transparant is en, 

indien gewenst, van beplanting wordt voorzien;   

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:   

1. het straat‐ en bebouwingsbeeld;   

2. de verkeersveiligheid;   

3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

7.4    Specifieke gebruiksregels 

7.4.1    Algemeen 

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' komen de gronden als eerste in aanmerking voor 

realisatie van parkeerplaatsen ten behoeve van detailhandel.   

 

7.4.2    Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van aan‐huis‐gebonden beroepen en 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover:   

1. aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten gerealiseerd 

worden buiten het hoofdgebouw;   

2. het vloeroppervlak ten behoeve van kantoor‐ en praktijkruimten en kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten groter is dan 30% van het vloeroppervlak van de woning, met dien 

verstande dat een absoluut maximum van 50 m² geldt, inclusief aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken;   

3. ten behoeve van de kantoor‐ en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

niet in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien;   

4. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten een nadelige invloed hebben op de normale 

afwikkeling van het verkeer en gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd 

beperkte verkoop die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten. 

b. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en/of afhankelijke woonruimte;   

c. het gebruik van een woning door twee of meer huishoudens. 

7.5    Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.4.2 onder a om aan‐

huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toe te staan in bijbehorende 

bouwwerken, met dien verstande dat een bed & breakfast niet is toegestaan in bijbehorende 

bouwwerken.   
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Artikel 8    Leiding ‐ Gas 

 

8.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding – Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een 

hogedrukaardgastransportleiding. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze 

gronden toegekende bestemmingen.   

8.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 

een bouwhoogte van ten hoogste 3 m ten dienste van de in lid 8.1 genoemde leiding;     

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag ‐ met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels ‐ uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

8.3    Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 8.2 onder b, voor het 

bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde die zijn toegelaten krachtens de aan de 

gronden gegeven bestemming dan wel gebouwen ten dienste van leiding, met dien verstande dat: 

a. door de bouw en situering van het bouwwerk geen schade wordt of kan worden toegebracht aan 

de in lid 8.1 genoemde leiding en de veiligheid niet wordt geschaad; 

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de desbetreffende leidingbeheerder; 

c. er geen kwetsbare objecten worden toegelaten.   

8.4    Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het opslaan van goederen, met uitzondering van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud 

van de gastransportleiding; 

b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object 

wordt toegelaten.   

8.5    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

8.5.1    Werken en werkzaamheden 

Het is verboden op de gronden met de bestemming ‘Leiding ‐ Gas’ zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren 

of te laten uitvoeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

b. het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen; 

c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem en het aanleggen van kabels en leidingen; 

e. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

f. het rooien van diepwortelende beplantingen en/of bomen.   
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8.5.2    Uitzonderingen 

Het in lid 8.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor ontheffing is verleend, zoals in lid 

8.3 bedoeld; 

b. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn; 

c. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen 

worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

 

8.5.3    Toelaatbaarheid 

De in lid 8.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien het leidingbelang 

daardoor niet onevenredig wordt geschaad.   

 

Voor de verlening van de omgevingsvergunning wordt door het bevoegd gezag advies ingewonnen bij de 

betrokken leidingbeheerder. 
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Artikel 9    Waarde ‐ Archeologie 2 

 

9.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde ‐ Archeologie 2' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het beschermen en het behouden van de op en/of in deze 

gronden voorkomende archeologische waarden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de 

overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.   

9.2    Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mag geen bebouwing worden opgericht, met uitzondering van: 

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, 

voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt 

van de bestaande fundering, of: 

2. bebouwing waarvoor de grondwerkzaamheden niet dieper dan 0,3 m reiken.   

9.3    Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid   

9.2 voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien: 

a. bebouwing plaatsvindt ter plaatse van een evident eerder verstoorde bodem, of; 

b. op basis van een archeologisch vooronderzoek blijkt dat geen verstoring plaatsvindt van 

archeologische waarden of mogelijke verstoring van archeologische waarden kan worden 

voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, gericht op het behoud 

van de archeologische resten in de bodem of het verrichten van archeologisch vervolgonderzoek. 

9.4    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

9.4.1    Algemeen 

Het is verboden op of in gronden met de bestemming 'Waarde ‐ Archeologie' zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 

voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waaronder ontgronden, afgraven, diepploegen en het 

aanbrengen van leidingen, op een grotere diepte dan 0,3 m, behalve indien deze in het kader van 

onderzoek naar mogelijke archeologische vindplaatsen worden uitgevoerd; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het verlagen of het verhogen van het waterpeil; 

d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze voorwerpen in de grond drijven. 

 

9.4.2    Voorwaarden 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 9.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien: 

a. de werken of werkzaamheden plaatsvinden in een evident eerder verstoorde bodem, of; 

b. uit een archeologisch vooronderzoek blijkt dat geen verstoring plaatsvindt van archeologische 

waarden of mogelijke verstoring van archeologische waarden kan worden voorkomen door aan de 

omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische 

resten in de bodem of verrichten van archeologisch vervolgonderzoek. 

 

9.4.3      Uitzonderingen 

Het in lid 9.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 

b. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een 

reeds verleende vergunning mogen worden uitgevoerd. 
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9.5    Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat deze dubbelbestemming (deels) 

komt te vervallen, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3    Algemene regels 

Artikel 10    Anti‐dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 11    Algemene bouwregels 

 

11.1    Bestaande maatvoering 

Met betrekking tot bestaande maten geldt het volgende: 

a. voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel 

gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 

bestaande afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen afwijken van de bouwregels van de 

betreffende bestemming, geldt dat:   

1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, als ten hoogste 

toelaatbaar mogen worden aangehouden;   

2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, als ten minste 

toelaatbaar mogen worden aangehouden;   

b. ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 

plaats plaatsvindt;   

c. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwwerken, als opgenomen in dit 

plan, niet van toepassing.   

11.2    Ondergronds bouwen 

Voor het bouwen van geheel of gedeeltelijk beneden het maaiveld gelegen gebouwen gelden de 

volgende regels 

a. het bouwen van bedoelde ruimten is uitsluitend toegestaan geheel of gedeeltelijk onder een 

gebouw dat geheel boven het maaiveld is gelegen;   

b. het bouwen van bedoelde ruimten is uitsluitend toegestaan tot 1 bouwlaag.   

11.3    Ondergeschikte bouwdelen 

De maximale bouwhoogte zoals bepaald in de regels mag voor het bouwen van ondergeschikte 

bouwonderdelen zoals liftkokers, trappenhuizen, liftschachten en ondergeschikte technische installaties 

en leidingen met ten hoogste 3 m worden overschreden. 
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Artikel 12    Algemene gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor: 

a. (straat)prostitutie;   

b. een escortbedrijf;   

c. een seksinrichting;   

d. een speelautomatenhal. 
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Artikel 13    Algemene afwijkingsregels 

13.1    Afwijken maatvoering 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van de regels van het plan, voor het 

overschrijden van in deze regels genoemde maten en percentages, zoals goothoogte, bouwhoogte, 

oppervlakte van gebouwen en bebouwingspercentages, met maximaal 10% indien ter plaatse aanwezige 

waarden niet op onevenredige wijze (kunnen) worden aangetast.   

13.2    Antenne‐installaties 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van de regels van het plan, voor het toestaan 

van antenne‐installaties, met dien verstande dat: 

a. de maximum bouwhoogte van vrijstaande antenne‐installaties, ten behoeve van telecommunicatie, 

niet zijnde schotelantennes en zonder techniekkast, 15 m bedraagt;   

b. de maximum bouwhoogte van vrijstaande antenne‐installaties, niet zijnde schotelantennes ten 

behoeve van mobiele telecommunicatie, 5 m bedraagt;   

c. de maximum bouwhoogte van antenne‐installaties die op bouwwerken worden geplaatst, niet 

zijnde schotelantennes, 5 m bedraagt. 

13.3    Kleine gebouwen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van de regels van het plan, voor het toestaan 

van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwen, ten behoeve van openbare nutsbedrijven of van 

andere naar doelstelling daarmee vergelijkbare instellingen, zoals transformatorhuizen, 

gasreduceerstations, schakelhuizen, gemaalgebouwen, fietsenstallingen en abri's, met dien verstande 

dat: 

a. de maximum bouwhoogte van deze gebouwen 3 m bedraagt;   

b. de maximum oppervlakte van deze gebouwen 25 m² per gebouw bedraagt. 

13.4    Afwegingskader 

Een in lid 13.1, 13.2 of 13.3 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van:   

a. het straat‐ en bebouwingsbeeld;   

b. de verkeersveiligheid;   

c. de milieusituatie;   

d. de bouw‐ en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 14    Algemene wijzigingsregels 

   

14.1    Algemeen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 

behoeve van: 

a. het aanpassen van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere 

realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met 

de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 m 

en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10 % worden vergroot;   

b. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt 

naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de 

tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd. 

14.2    Wetgevingzone ‐ wijzigingsgebied 1 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming(en) ter plaatse van de aanduiding 

'wetgevingzone – wijzigingsgebied 1' te wijzigen in de bestemming(en) 'Woongebied', 'Verkeer' en/of 

'Water' met dien verstande dat:   

a. alle aanwezige bebouwing wordt gesloopt en in plaats hiervan mogen grondgebonden woningen 

worden opgericht; 

b. het bouwvlak eveneens gewijzigd mag worden voor een betere positionering van de woningen; 

c. de maximum goot‐ en bouwhoogte van de woningen bedragen 6 m respectievelijk 10 m;   

d. het wijzigingsplan moet milieutechnisch aanvaardbaar zijn, waarbij in ieder geval moet worden 

aangetoond dat: 

1. de bodem geschikt is voor het betreffende gebruik;   

2. voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde voor geluid dan wel een middels een hogere 

waarden procedure te verkrijgen hogere grenswaarde;   

3. de aanwezige flora en fauna niet wordt aangetast;   

4. er sprake is van een acceptabel woon‐ en leefklimaat; 

e. er wordt aangetoond dat de ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;   

f. de ontwikkeling de uitoefening van bestaande bedrijven en hun bedrijfsvoering niet onevenredig 

belemmert;   

g. de ontwikkelingen passen in de omgeving en de parkeerbalans niet onevenredig wordt aangetast; 

h. overleg met het waterschap plaatsvindt in het kader van de watertoets;   

i. een planschaderisicoanalyse wordt uitgevoerd;   

j. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

1. de belangen van derden;   

2. het straat‐ en bebouwingsbeeld;   

3. de verkeersveiligheid;   

4. de bouw‐ en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

k. na wijziging zijn de bepalingen uit de bestemmingen 'Woongebied',    'Water' respectievelijk 

'Verkeer' onverkort van toepassing.   
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Artikel 15    Overige regels 

 

15.1    Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 

moment van vaststelling van het plan. 

15.2    Parkeren 

Tenzij in hoofdstuk 2 expliciet is voorzien in een andere regel ten aanzien van de aanwezigheid 

van voldoende parkeergelegenheid, gelden de volgende regelingen: 

 

15.2.1    Autoparkeren op eigen terrein 

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 9 dient bij de oprichting van een nieuw 

bouwwerk, de vergroting van een bestaand bouwwerk en/of de verandering in gebruik de inrichting van 

elk perceel zodanig te zijn dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren van auto's als het 

eventueel laden en lossen op eigen terrein te kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient voorzien te zijn 

in voldoende parkeeraccommodatie, inclusief parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers, 

conform de parkeernormen uit CROW‐publicatie 317 (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) of de 

opvolger(s) daarvan. 

 

15.2.2    Afwijken van het benodigd aantal parkeerplaatsen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde onder lid 15.2.1 om minder 

parkeerplaatsen te realiseren dan noodzakelijk conform de parkeernormen.   

 

15.2.3    Afwijken parkeren op eigen terrein 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde onder lid 15.2.1 indien 

voldoende parkeergelegenheid in de openbare ruimte aanwezig is of gerealiseerd kan worden.   

 



    153   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte       
  

Hoofdstuk 4    Overgangs‐ en slotregels 

Artikel 16    Overgangsrecht 

16.1    Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 

10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

16.2    Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 17    Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Hoevelaar fase 1'. 
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Bijlage 1    Standaard SvB 

   



Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 3.2 SVB01-0253183-01B

SBI-1993 SBI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 3.1

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 2

014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 3.1

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 2

0142 0162 KI-stations 2

05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen

0502 032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2

0502 032 2 - visteeltbedrijven 3.1

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen R 3.2

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² R 3.2

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 3.1

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 3.1

151 101, 102 7 - loonslachterijen 3.1

151 108 8

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-

maaltijden met p.o. < 2.000 m² 3.1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 3.2

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 3.1

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² R 3.1

1532, 1533

1032,

1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 15331032, 1039 1 - jam 3.2

1532, 1533

1032,

1039 2 - groente algemeen 3.2

1532, 1533

1032,

1039 3 - met koolsoorten 3.2

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j R 3.2

1552 1052 0 Consumptie-ijsfabrieken:

1552 1052 1 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² R 3.2

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 2

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2

1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 2

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met

p.o. < 2.000 m² 3.2

1584 10821 3

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met

p.o. <= 200 m² 2

1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² R 3.2

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1083 2 - theepakkerijen 3.2

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 3.2

1593 t/m

1595

1102 t/m

1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2
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Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 3.2 SVB01-0253183-01B

SBI-1993 SBI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2

172 132 0 Weven van textiel:

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 3.2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 3.1

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1

18 14 -

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN

BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 3.1

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2

183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 3.1

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1

193 152 Schoenenfabrieken 3.1

20 16 -

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT,

RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen R 3.2

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 3.1

203, 204, 205162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2

203, 204, 205162 1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. <

200 m² 3.1

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2

21 17 - KARTONWAREN

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u R 3.1

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken R 3.2

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u R 3.2

22 58 -

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN

OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2

2223 1814 A Grafische afwerking 1

2223 1814 B Binderijen 2

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 2

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 2

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1

23 19 -

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-

/KWEEKSTOFFEN

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken R 3.2

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen R 3.1

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 2

25 22 -

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN

KUNSTSTOF

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m² 3.1

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken R 3.2

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

252 222 3

- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van

kunststofbouwmaterialen 3.1
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Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 3.2 SVB01-0253183-01B

SBI-1993 SBI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

26 23 -

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN

GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 3.2

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 3.1

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 3.2

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2

2665, 26662365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2665, 26662365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d R 3.2

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 3.2

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 3.1

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3.1

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 3.2

28 25, 31 -

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL

(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen

281 251, 331 1 - gesloten gebouw, p.o. >= 200 m² 3.2

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² 3.1

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. p.o. >= 200 m² 3.2

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m² 3.1

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 2561, 3311 1 - algemeen 3.2

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 3.2

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen R 3.2

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) R 3.2

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 3.2

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 3.2

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3.2

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 3.2

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 3.2

2851 2561, 3311 8 - emailleren R 3.2

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 3.2

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 3.2

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m² 3.1

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m² 3.1

29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m² 3.2

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2

31 26, 27, 33 -

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN

EN BENODIGDH.

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 2
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Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 3.2 SVB01-0253183-01B

SBI-1993 SBI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

32 26, 33 -

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN

EN -BENODIGDH.

321 t/m 323261, 263, 264, 331

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl.

reparatie 3.1

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1

33 26, 32, 33 -

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN

INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A

Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.

incl. reparatie 2

34 29

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN

OPLEGGERS

343 293 Auto-onderdelenfabrieken R 3.2

35 30 -

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,

AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301, 3315 1 - houten schepen 3.1

351 301, 3315 2 - kunststof schepen R 3.2

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken R 3.2

355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 310 1 Meubelfabrieken 3.2

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 2

3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1

40 35 -

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN

WARM WATER

40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 35 B1

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en

reststromen voedingsindustrie R 3.2

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa R 3.2

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 2

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 3.1

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 3.2

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D R 3.1

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E1 - stadsverwarming 3.2

40 35 E2 - blokverwarming 2

41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 2

41 36 B2 - 1 - 15 MW 3.2
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Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 3.2 SVB01-0253183-01B

SBI-1993 SBI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.2

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 3.1

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 3.1

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 2

50 45, 47 -

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN;

BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2

501 451 Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 3.2

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 3.2

5020.4 45204 B Autobeklederijen 1

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen R 3.1

5020.5 45205 Autowasserijen 2

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders R 3.1

5122 4622 Grth in bloemen en planten 2

5123 4623 Grth in levende dieren 3.2

5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 3.1

5125, 513146217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen R 3.1

5132, 51334632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën R 3.1

5134 4634 Grth in dranken 2

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 2

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2

5138, 51394638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 2

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3.2

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 3.2

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 3.1

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 2

5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 3.2

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 2

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.1

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 2

5155.1 46751 Grth in chemische produkten R 3.2

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen R 2

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 2

518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 3.2

518 466 2 - overige 3.1

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) 2
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SBI-1993 SBI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

5261 4791 Postorderbedrijven/internetbedrijven (geen detailhandel) 3.1

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1

55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

5552 562 Cateringbedrijven 2

60 49 - VERVOER OVER LAND

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2

6022 493 Taxibedrijven 2

6023 493 Touringcarbedrijven 3.2

6024 494 1

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <=

1000 m² 3.1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen R 3.1

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 2

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 1

71 77 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE

ROERENDE GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2

712

7712,

7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 3.1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1

72 58, 63 B Datacentra 2

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk R 2

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1

74

63,

69tm71,

73, 74,

77, 78,

80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2

75 84 -

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE

VERZEKERINGEN

7525 8425 Brandweerkazernes 3.1

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 B rioolgemalen 2

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) R 3.1
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SBI-1993 SBI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 3.2

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning R 3.2

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval R 2

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 3.1

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen R 2

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 2

Gebruikte afkortingen

R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)

V vuurwerkbesluit van toepassing

o.c. opslagcapaciteit

p.c. productiecapaciteit

p.o. productieoppervlak

b.o. bedrijfsoppervlak

v.c. verwerkingscapaciteit
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Bijlage 2    Staat van Horeca‐activiteiten 

   



Staat van Horeca-activiteiten 
 

Categorie 1A: lichte horeca/ dagzaken met een bruto vloeroppervlak tot en met 250 m², 

zonder bezorg- en/of afhaalservice: 

 automatiek, broodjeszaak, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, snackbar, 

tearoom, traiteur;  

 snackbar/ cafetaria (geen avondopenstelling en/ of bezorgservice). 

Het betreft winkelondersteunende horeca zonder alcoholvergunning. 

  

Categorie 1B: lichte horeca/ dagzaken met een bruto vloeroppervlak tot en met 250 

m², met bezorg- en/of afhaalservice: 

 Gelijk aan 1A, maar met bezorg- en/of afhaalservice.  

Categorie 2A: horeca, zonder bezorg- en/of afhaalservice: 

 bistro, brasserie, restaurant, eetcafé, snackbar/ cafetaria met avondopenstelling 

en/of alcoholvergunning, shoarmatent, grillroom;  

 Gelijk aan categorie 1, met een bruto vloeroppervlak groter dan 250 m². 

Categorie 2B: horeca met bezorg- en/of afhaalservice (pizza, shoarma, chinees, Mc 

Drive) 

 Gelijk aan 2A, maar met bezorg- en/of afhaalservice. 

Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is 

gebaseerd op het verstrekken van maaltijden / eten. Alleen hebben zij of een drank- & 

horecavergunning zoals bistro, restaurant, eetcafé en/of zijn zij gedurende langere tijden 

(in de avond) geopend en hebben een verkeersaantrekkende werking zoals 

shoarmatenten en pizzeria's. Ook bedrijven en inrichtingen gericht op het verschaffen van 

logies, al of niet in combinatie met het verstrekken van consumpties en/of dranken, 

vallen onder deze categorie. 

 

Categorie 3: Middelzware horeca: 

 (grand)café, bierhuis, biljartcentrum/snookercafé en proeflokaal. 

 zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten, muziek-/ 

dansevenementen) 

In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op 

het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed functioneren 

ook een gedeelte van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke hinder 

voor de omgeving met zich meebrengen. 

 

  



Categorie 4: Zware horeca: 

 hotel, motel, pension, zalenverhuur/ partycentrum (regulier gebruik ten behoeve 

van feesten, muziek-/ dansevenementen), met horeca. 

Met zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel 

bezoekers trekken en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. 
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Gemeente Woudenberg 

Postbus 16 

3930 EA Woudenberg 

 

 

 

  

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER 

Onderwerp 

Op  8 mei 2018 is een aanvraag voor hogere waarden voor woningen ontvangen van de gemeente Woudenberg, 

Parklaan 1 te Woudenberg. Deze aanvraag is het gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen die gepland zijn in het 

gebied Hoevelaar en vallen onder fase 1. In dit kader zijn de volgende ruimtelijke ontwikkelingen van belang: 

 Het realiseren van woningen in de geluidzone van de Stationsweg Oost, de Zegheweg, de Randweg en 

de nieuwe ontsluitingsweg en  

 De fysieke wijziging van Stationsweg Oost (N224) ten behoeve van de ontsluiting van de beoogde wijk. 

 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 668535.  

Besluit 

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op:  
 artikel 110a van de Wet geluidhinder;  
 dat de Wet geluidhinder het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om binnen 

de grenzen van de gemeente een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te 
stellen; 

 dat het vaststellen van hogere waarden voor geplande – en bestaande woningen in overeenstemming is 
met het gemeentelijk (geluid)beleid; 

hogere waarden vast te stellen voor : 
 65  nieuwe woningen binnen het plan Hoevelaar, fase 1 en 
 5 bestaande woningen aan de Stationsweg Oost nr. 185, 187, 189, 195 en 201. 

 

  

    

    

Datum 16 juli 2018 Contactpersoon Mevr. C. de Jong 

Zaakkenmerk Z-VERG-2018-0762  Telefoonnummer 06-55498013 

Briefnummer Z/18/626544 - 677562 E-mailadres c.dejong@rudutrecht.nl 

Uw nummer - Bijlage(n) 1 

Onderwerp Definitief besluit hogere waarden 

Wet geluidhinder Hoevelaar, fase 1 
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De vastgestelde hogere grenswaarden zijn in de bijlage bij dit besluit opgenomen. 

Ondertekening 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg 
namens hen, 

 
Mevrouw mr.  H. Vicino 

Teamleider Vergunningverlening Bedrijven 

RUD Utrecht 

 

Afschriften 

Het origineel van deze beschikking te zenden aan de gemeente Woudenberg. 
 
 
Ter inzage 
Het ontwerp van dit besluit en alle op het besluit betrekking hebbende stukken hebben ter inzage gelegen. 
Gedurende deze inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit kan dus ongewijzigd als 
definitief besluit Hogere waarden worden vastgesteld. 

 

Beroep aantekenen 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep aantekenen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Deze termijn 

begint de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt. U kunt beroep aantekenen als u:  
 eerder al een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpbesluit; 

 kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit; 

 belanghebbende bent, en het niet eens bent met de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

Richt uw beroepschrift u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 

Den Haag. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u beroep aantekent.  

 
Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt na de beroepstermijn in werking. Dit betekent dat de houder van de vergunning dan van zijn 

vergunning gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te 

schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 20019, 2500 

EA Den Haag. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Wanneer u een voorlopige voorziening hebt 

aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierop een beslissing is genomen. U vraagt een voorlopige 

voorziening aan bij Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een 

afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er 

rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.  
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 
 

1 TOETSINGSKADER 
 
 

1.1 Inleiding 

Het gebied Hoevelaar gelegen ten oosten van de kern Woudenberg zal conform het Masterplan Hoevelaar 

fasegewijs worden ontwikkeld. De gemeente Woudenberg is voornemens fase 1  te realiseren via het doorlopen 
van een planologische procedure ex. artikel 3.8 en 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 
Deze eerste fase betreft, inclusief enkele particulieren ontwikkelingen langs de randen van het plangebied, 280 
woningen . 
Bureau LievenseCSO heeft in 2016 een verkennend onderzoek uitgevoerd voor Hoevelaar fase 1. Aanvullend op  
dit onderzoek is door Rho Adviseurs onderzoek verricht naar het wegverkeerslawaai voor fase 1. Dit onderzoek 
bestaat uit twee onderdelen: 

 beoordelen van de geluidbelasting verkeerslawaai met betrekking tot de geplande woningen in de 

geluidzone van de Stationsweg Oost (N224), de Zegheweg, de Randweg en de nieuwe ontsluitingsweg 

en  

 beoordelen of, door wijzigingen in de verkeersintensiteiten als gevolg van de fysieke wijziging van de 

Stationsweg Oost, er sprake is van een toename van 1,5 dB of meer op de gevels van bestaande 

woningen langs de Stationsweg Oost (reconstructietoets). 
 
Uit bovenstaande beoordelingen is gebleken dat een hogere waarde procedure dient te worden gevolgd. 
Ambtshalve is besloten, vanwege overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het verkeer van 
de Stationsweg Oost, Zegheweg en de nieuwe ontsluitingsweg op de geplande woningen in het plangebied 
Hoevelaar, fase 1, een hogere waarde procedure op te starten. Uit de beoordelingen is ook gebleken dat door het 
fysiek aanpassen van de Stationsweg Oost de gevelbelasting van de woningen aan de Stationsweg 185, 187, 189, 
195 en 201 zodanig is toegenomen dat er sprake is van een reconstructie Wet geluidhinder (Wgh). Daarom is 
tevens ambtshalve besloten om de hogere waarde procedure in het kader van de reconstructie Wgh gelijktijdig uit 
te voeren met de hierboven vermelde hogere waarde procedure. 

1.2 De aanvraag 

De aanvraag omvat het verzoek om voor totaal  65 nieuwe woningen (plan Hoevelaar, fase 1)  en voor 5 
bestaande woningen hogere waarden te verlenen.  
 

1.3 Achtergrond 

De Wet geluidhinder 
De Wet geluidhinder heeft tot doel het voorkomen of ten minste beperken van geluidhinder. 
In de Wet geluidhinder wordt het begrip zone gebruikt. Een zone vormt een buffer tussen de geluidbron enerzijds 

en de te beschermen ruimte anderzijds. Bepaalde verkeerswegen krijgen vanuit de Wet geluidhinder een 
wettelijke zone. Wanneer overwogen wordt om geluidgevoelige gebouwen te realiseren binnen deze wettelijke 
zone dienen ingevolge de Wet geluidhinder geldende grenswaarden in acht te worden genomen. Woningen zijn 
geluidgevoelige gebouwen ingevolge de Wet geluidhinder. Voor verschillende typen geluidbelastingen (o.a. 
wegverkeer/railverkeer) worden in de Wet geluidhinder grenswaarden aangegeven waarbij een ondergrens 
(voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de maximaal toelaatbare geluidbelasting) gelden. In principe moet 
er altijd naar worden gestreefd de voorkeursgrenswaarde aan te houden. Afwijken van de voorkeursgrenswaarde 
is mogelijk zolang de wettelijke maximale grenswaarde niet wordt overschreden en de bron- en 
overdrachtsmaatregelen om de gevelbelasting te verlagen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële bezwaren hebben. 
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De betreffende overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden dienen in een besluit (Besluit hogere waarden) te 
worden vastgelegd. 
 
Beleidsregels hogere waarden 
In de beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente Woudenberg 2012 zijn voorwaarden opgenomen 
voor woningen waarbij hogere waarden worden opgelegd. Eén van de voorwaarden is dat bij een hogere waarde 
de betreffende woning dient te beschikken over ten minste één geluidsluwe gevel.   
Omdat nog niet exact duidelijk is hoe de woningen worden gesitueerd, is in het bestemmingsplan Hoevelaar fase 
1 in een planregel vastgelegd dat elke woning dient te beschikken over ten minste één geluidsluwe gevel.   
 

1.4 Situatie 

Met een planologische procedure ex. artikel 3.8 en 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt medewerking 
verleend zodat het mogelijk is om nieuwe woningen te realiseren binnen het plan Hoevelaar, fase 1. Daarnaast 
wordt het planologisch mogelijk gemaakt om Stationsweg Oost fysiek te wijzigen en een nieuwe ontsluitingsweg 
aan te leggen. De geplande woningen liggen in de geluidszone van de Stationsweg Oost, de Zegheweg de 
Randweg en de nieuwe ontsluitingsweg te Woudenberg. Vanwege de overschrijdingen van de grenswaarde bij de 
geplande woningen als gevolg van het verkeer van de Stationsweg Oost, de Zegheweg en de nieuwe 
ontsluitingsweg is besloten om voor de betreffende overschrijdingen een hogere waarde procedure op te starten. 
 
 

 
Figuur 1   Locatie geplande woningen 

 

1.5 Bron- en overdrachtsmaatregelen 

Afwijken van de voorkeursgrenswaarde is mogelijk zolang de maximaal toelaatbare grenswaarde niet wordt 
overschreden en de bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting op de gevel te verlagen onvoldoende 
doeltreffend zijn dan wel stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 
bezwaren hebben. 
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Maatregelen aan de bron 
Het verlagen van de maximum snelheid, het terugdringen van het verkeersaanbod en aanpassen van het 
wegdektype zijn voorbeelden van maatregelen aan de bron.  
 
De Stationsweg Oost behoort tot de hoofdverkeerstructuur en ontsluit Woudenberg in oostelijke richting. De weg 
maakt onderdeel uit van de Provincialeweg N224. Derhalve zijn aanpassingen als het wijzigen van de functie van 
deze weg waarmee het gebruik teruggedrongen kan worden of het verlagen van de maximum snelheid geen reële 
maatregelen.   
Met betrekking tot de Zegheweg kan gesteld worden dat deze behoort tot de laagst mogelijke wegcategorie zoals 
beschreven is in de landelijke richtlijnen van Duurzaam & Veilig. Volgens deze richtlijnen kennen 
erftoegangswegen in het buitengebied minimaal een snelheidsregime van 60 km/u. Een verdere afwaardering is 
buiten de bebouwde kom niet mogelijk.   
Voor de nieuwe ontsluitingsweg is gelet op de ontsluitende functie van de nieuwe wijk Hoevelaar fase 1 met 280 

woningen het wenselijk om een 50 km/u gebiedsontsluitingsweg te hanteren. Het afwaarderen van de 
toekomstige ontsluitingsweg stuit op overwegende bezwaren vanuit verkeerskundig perspectief.   
  
Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding.  
Door toepassing van geluidreducerend asfalt kan een reductie van 3 á 4 dB behaald worden. De Stationsweg Oost 
is reeds voorzien van een geluidreducerende deklaag, hier is in het akoestisch rekenmodel dan ook al rekening 
mee gehouden (deklaag SMA NL8 G+). Voor de nieuwe ontsluitingsweg geldt dat in een stedelijke omgeving 
(binnen de bebouwde kom) geluidreducerend asfalt beperkt toepasbaar is. Bij kruisingen en bochten wordt de 
slijtage van de wegdekverharding vanwege optrekkend en afremmend verkeer dermate versneld, dat de 
onderhoudskosten aan de weg zeer hoog worden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde als gevolg van 
het 60 km/u deel van de Zegheweg is dermate beperkt dat geluidreducerend asfalt op bezwaren van financiële 
aard zal stuiten.   
  
Maatregelen in het overdrachtsgebied  
Hieronder vallen maatregelen zoals het toepassen van geluidsschermen of het vergroten van de afstand tussen de 
geluidsbron en de gevels van de ontwikkeling. Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van 
geluidsafschermende voorzieningen zijn een scherm of wal. Om overal aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen 
voldoen is in onderhavige situatie een hoog scherm noodzakelijk op de perceelgrens of nabij het plangebied 

parallel aan de Stationsweg oost. Dergelijke geluidafschermende voorzieningen zijn in stedelijk gebied niet 
toepasbaar en stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Bovendien maakt de huidige bebouwing langs 
de Stationsweg Oost het fysiek onmogelijk om een scherm of wal op landschappelijke wijze in te passen. De 
maatregel “het vergroten van de afstand” is niet wenselijk omdat het in strijd is met het stedenbouwkundig plan.   
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BIJLAGE: VASTGESTELDE HOGERE WAARDEN 
 

 

Wij hebben besloten, in overweging nemende dat,  
 
 

 bij 65 nieuwe woningen, gepland in het plan Hoevelaar, fase 1, de vermelde voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten 
gevolge van wegverkeer wordt overschreden; 
 

 door toename van de verkeersintensiteit als gevolg van de fysieke wijziging van de Stationsweg Oost, er sprake is 
van een toename van 1,5 dB of meer op de gevels van 5 bestaande woningen langs Stationsweg Oost en dat bij 
deze woningen ook de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van wegverkeer wordt overschreden; 
  

 het toepassen van overdrachtsmaatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting tot 
de voorkeurswaarden, overwegende bezwaren ontmoet van financiële- en stedenbouwkundige aard; 
 

 de Wet geluidhinder het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om binnen de grenzen 
van de gemeente een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen; 

 
 het vaststellen van hogere waarden voor de woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk 

(geluids)beleid; 
 
en gelet op het bepaalde in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, om: 
 
1. Op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder de volgende hogere waarden vast te stellen 

overeenkomstig de resultaten uit het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Hoevelaar fase 1, gemeente 
Woudenberg, Rho Adviseurs vooor leefruimte, datum 7 mei 2018 
 
Tabel 1  Overzichte hogere waarden geplande woningen plan Hoevelaar, fase 1  

 
 

Contour Bron Aantal 
woningen 

Maximaal te 
verlenen hogere 

waarde 

48 dB- 51 dB, contour, zie 
figuur 3 

Stationsweg Oost  34 51 dB 

51 dB- 55 dB, contour, zie 
figuur 3 

Stationsweg Oost 8 55 dB 

55 dB- 59 dB, contour, zie 
figuur3 

Stationsweg Oost 8 59 dB 

48 dB- 51 dB, contour, zie 
figuur 4 

Zegheweg 5 51 dB 

48 dB- 51 dB, contour, zie 
figuur 4 

Nieuwe ontsluitingsweg 10 51 dB 
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Figuur 3   Contour Stationsweg Oost 
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Figuur 4   Contour Zegheweg 
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Figuur 5  Contour Nieuwe ontsluitingsweg 
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Tabel 2  Overzicht hogere waarden bestaande woningen Stationsweg Oost (a.g.v. reconstructie Wgh) 
 

Beoordelingspunt (zie 
figuur 6 en 7) 
 

Adres Hoogte (1,5 m) 
Lden 

Hoogte (4,5 m) 
Lden 

1 Stationsweg Oost 185 50 52 

2 Stationsweg Oost 187 52 54 

3 Stationsweg Oost 189 54 56 

4* Stationsweg Oost 195 57  

5* Stationsweg Oost 195 53  

6* Stationsweg Oost 201 61 61 

7* Stationsweg Oost 201 56 57 
 *  Woning Stationsweg Oost 195 en 201 zijn gepland om te worden slopen, voor deze woningen waren middels  
     een beschikking (kenmerk  IenM/BSK-2016/76480) hogere waarden vastgelegd die ca. 2 dB lager waren.   

 

 
 
 

 
Figuur 6 Beoordelingspunten 1, 2, 3, 4 en 5 bestaande woningen Stationsweg Oost (m.b.t. reconstructie Wgh) 
 
 



12 van 12 Z/18/626544 - 677562 
 

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht  Locatie  Hoevelaar, fase 1 

Team vergunningverlening bedrijven  <ontwerp>besluit d.d. 16 juli 2018/Z/18/626544 - 677562 
 

 
Figuur 7  Beoordelingspunten 6 en 7 bestaande woningen Stationsweg Oost (m.b.t. reconstructie Wgh) 
 
 
 

 
2. Het in lid 1 bedoelde besluit, zodra dit onherroepelijk is geworden, conform artikel 110i van de Wet 

geluidhinder zo spoedig mogelijk in te laten schrijven in openbare registers van het Kadaster. Deze 
registratieplicht komt overeen met de registratieplicht die voortvloeit uit de Wet Kenbaarheid 
Publiekrechtelijke beperkingen (WKPB).  
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