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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 tweede fase juridisch‐planologisch mogelijk. Het betreft 
het realiseren van 275 woningen. 

1.2    Ligging en begrenzing van het plangebied 
Hoevelaar  fase  2  is het middelste  gedeelte  van de  nieuwe woonwijk  en  grenst  aan  de  zuidkant  aan 
Hoevelaar fase 1. Ten noordoosten van het plangebied ligt het bedrijventerrein Parallelweg. Ten westen 
grenst het plangebied aan de Zegheweg. Het plangebied voor de in totaal 275 woningen omvat grofweg 
de gronden ten zuiden van de Spoorlaan tussen de twee houtwallen.  In figuur 1.1  is de globale  ligging 
van het plangebied aangegeven. 
 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied indicatief (bron: Google Earth) 
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1.3    Vigerend bestemmingsplan 
Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Woudenberg’, vastgesteld 
op  21  december  2017.  Teven  geldt  ter  plaatse  van  het  plan  het  plangebied  het  bestemminsplan 
'Correctieve herziening Bebouwde Kom Woudenberg', vastgesteld op 20 december 2018. Een uitsnede 
van het bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied is weergegeven in figuur 1.2 en 1.3.   
 

 
Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan 'Bebouwde Kom Woudenberg'   

(bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

 
Figuur 1.3 Uitsnede bestemmingsplan 'Correctieve herziening Bebouwde Kom Woudenberg'   

(bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 
De gronden in het plangebied zijn 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.  Tevens  geldt  een 
dubbelbestemming Leiding ‐ Riool. 

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    Planbeschrijving 

2.1    Huidige situatie 
Het plangebied  voor de woningbouwontwikkeling Hoevelaar  fase 2  ligt  ten oosten  van de bestaande 
kern  Woudenberg.  Het  plangebied  grenst  aan  de  westzijde  aan  de  Zegheweg.  De  houtwallen  en 
watergangen  vormen  de  noord‐  en  zuidgrens  van  het  plangebied. Ook  de  gronden  behorend  bij  de 
Stationsweg Oost 239 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.   
 

 
Figuur 2.1 Ligging plangebied Hoevelaar fase 2 

2.2    Gewenste ontwikkelingen 
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. Ten noorden van Hoevelaar fase 1 zal 
fase 2 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. 
 
De bebouwing  in het westen van het plangebied wordt gehandhaafd  (Stationsweg 239). Hier bevindt 
zich een intensieve veehouderij met fruitteelt.   
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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  2  Masterplan  Hoevelaar.  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  afgeronde  nieuwbouwwijk  Het  Groene  Woud.  In  figuur  2.2  is  de  masterplankaart 
afgebeeld. 
 

 
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. 
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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.  De 
hoofdkenmerken en de visie van het masterplan worden vertaald  in een  stedenbouwkundig plan. 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. 
 
De hoofdstructuur voor het gemotoriseerd verkeer wordt aangesloten op de Stationsweg Oost. Vanaf 
deze weg wordt het plangebied voor fase 1 en 2 ontsloten. De ligging van de gasleiding in de noord‐zuid 
richting wordt ingepast in dit verkeerskundige raamwerk. 
 
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. 
 
De bestaande houtwallen en sloten zijn oost‐west georiënteerd en vormen de noordelijke en zuidelijke 
grens van fase 2. Deze noordelijke grens zal in de nieuwe planvorming behouden en versterkt worden. 
De huidige groenstructuren van oost naar west blijven behouden en worden versterkt. Hiernaast wordt 
een verticale groenverbinding  toegevoegd. De sloten  in het gebied worden omgezet naar  traditionele 
singels.   
 
De Zegheweg wordt versterkt als rustige en historische route met bomenlaan.   
 
Er wordt  een mix  aan woningtypes  gerealiseerd. De  verschillende  grondgebonden woningen worden 
afgewisseld  met  appartementen.  Voor  het  gehele  gebied  geldt  een  goot‐  en  bouwhoogte  van 
respectievelijk maximaal 6 en 11 meter. In de regels is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor de 
realisatie  van  appartementengebouwen  met  maximaal  4  lagen.  Enkel  aan  de  oostzijde  van  het 
plangebied  is deze afwijking toegestaan tot een bouwhoogte van 11 meter. Er worden 3 verschillende 
woonmilieus toegepast: de erven, de singels en de gaarden. Bij alle woonmilieus zijn groen en water erg 
belangrijk.   
 
Beeldkwaliteitplan 

Om  de  gewenste  ruimtelijke  kwaliteit  te  bereiken  bij  de  ontwikkeling  van  Hoevelaar,  fase  2  is  een 
beeldkwaliteitplan opgesteld, zie bijlage 14. Het beeldkwaliteitplan wordt vastgesteld als toetsingskader 
als onderdeel van de gemeentelijke Nota Ruimtelijke Kwaliteit, zodat de bouwplannen hieraan getoetst 
worden (welstandstoets). 
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2.3    Duurzaamheid 
Expeditie Duurzaamheid gemeente Woudenberg 2014‐2018 en Oplegger Aanpak Duurzaamheid 

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.). 

 
Bij het uitwerken van het stedenbouwkundige plan worden de duurzaamheidsambities meegenomen en 
worden de duurzaamheidsmaatregelen voor de ontwikkeling uitgewerkt.   
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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    Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

De  Nationale  Omgevingsvisie,  kortweg  NOVI,  loopt  vooruit  op  de  inwerkingtreding  van  de 
Omgevingswet en vervangt op rijksniveau de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.   
Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, 
maar in samenhang. Zo kunnen in gebieden betere, meer geïntegreerde keuzes worden gemaakt. 
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie van het Rijk in 
beeld.   
 
Als alle wensen naast elkaar worden gelegd, ontstaat het volgende beeld. Het kabinet wil een land: 
 dat gezond en klimaatbestendig  is, met schone  lucht, schoon water en een schone bodem en veel 

ruimte voor groen en water; 
 met een uitstekend functionerende economie, die duurzaam en circulair  is. Nauw verbonden met 

onze buurlanden en de rest van de wereld, als onderdeel van de internationale gemeenschap; 
 waar het goed wonen en werken is. Met aangename en vitale steden en dorpen, en een productief 

en aantrekkelijk platteland; 
 met uitstekende bereikbaarheid, waar iedereen snel en gemakkelijk van A naar B komt, met zo min 

mogelijk schadelijke uitstoot en overlast; 
 waar we voldoende ruimte hebben om te kunnen bewegen, ontspannen en tot onszelf te komen; 

zowel in de stad als daarbuiten. 
 dat veilig is en ons beschermt tegen overstromingen en andere gevaren; 
 waar een goede balans is tussen gebouwde omgeving en open landschap, tussen natuur en cultuur, 

tussen land en water; 
 dat  openstaat  voor  verandering,  en waar de  kracht  van  zijn  traditie,  cultuur  en  identiteit wordt 

weerspiegeld in de inrichting van de leefomgeving. 
 
Gemeenten,  waterschappen,  provincies  en  het  Rijk  zijn  samen  verantwoordelijk  voor  de  fysieke 
leefomgeving. Sommige belangen en opgaven overstijgen het lokale, regionale en provinciale niveau en 
vragen  om  nationale  aandacht.  Dit  zijn  de  ‘nationale  belangen’.  Het  Rijk  heeft  voor  alle  nationale 
belangen  een  zogenaamde  systeem‐verantwoordelijkheid.  Voor  een  aantal  belangen  is  het  Rijk  zelf 
eindverantwoordelijk. Maar voor een groot aantal nationale belangen zijn dat de medeoverheden. 
De NOVI  richt  zich  op die  ontwikkelingen waarin meerdere  nationale belangen  bij  elkaar  komen,  en 
keuzes in samenhang moeten worden gemaakt tussen die nationale belangen. 
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Voor dit project relevante nationale belangen zijn:   
 Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen van 

de fysieke leefomgeving. 
 Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. 
 Zorgdragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoefte. 
 
De belangrijkste keuzes zijn: 
 Duurzame energie inpassen met oog voor omgevingskwaliteit 
 Ruimte voor overgang naar een circulaire economie 
 Woningbouw in een stedelijk netwerk van gezonde en groene steden 
 Landgebruik meer in balans met natuurlijke systemen 
 
Wonen  is  voor  dit  project  het meest  relevant.  Tot  2030 moeten  er  ongeveer  1 miljoen  woningen 
gebouwd worden. Dit zal grote impact hebben op de ruimtelijke ordening.   
Er wordt  zoveel mogelijk  gebouwd  binnen  bestaand  stedelijk  gebied,  zodat  open  ruimtes  en  groen 
tussen  steden  behouden  blijft.  De  nieuwe  woningen  moeten  betaalbaar  en  goed  bereikbaar  zijn. 
Bewoners  moeten  tevens  een  prettige,  gezonde  en  veilige  leefomgeving  ervaren.  Dat  vergt  grote 
investeringen  in openbaar vervoer, veilige  fiets‐ en wandelpaden, meer groen, ontmoetingsruimte en 
wateropvang in de stad, en goede verbindingen met recreatiegebieden in de nabijheid van de stad. Met 
deze  aanpak  van  verstedelijking  wordt  niet  alleen  het  woningaanbod,  maar  ook  de 
leefomgevingskwaliteit in de stad verbeterd. 
 
Toetsing 

De  ontwikkeling  woningbouw  Hoevelaar  fase  2  past  binnen  de  nationale  ambities  om  de 
omgevingskwaliteit  van Nederland  te  versterken. Duurzame  energie wordt  in dit woningbouwproject 
ingepast met oog voor omgevingskwaliteit. 

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

Het Barro is de juridische vertaling van het nationaal ruimtelijk beleid. 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. Het Barro wordt gekenmerkt door 
een hoog abstractie‐ en schaalniveau.   
 
Het kabinet heeft 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 

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.   
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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  275  nieuwe woningen  en  betreft 
daarmee een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. 
Uit jurisprudentie blijkt dat in dit geval sprake is van een locatie buiten bestaand stedelijk gebied omdat 
het  plangebied  nu  een  agrarische  bestemming  heeft  (ondanks  dat  de  provincie  het  gebied  heeft 
aangemerkt als stedelijk gebied). 
 
Beschrijving behoefte 
De woningbehoefte wordt  jaarlijks onderzocht. Het meeste  recente onderzoek  is van mei 2020  (WBO 
Woudenberg 2020, stec groep).   
 
In de komende  jaren groeit het aantal  inwoners  in Woudenberg van 13.170  in 2019, naar circa 16.200 
inwoners in 2040. Deze groei is resultaat van natuurlijke aanwas enerzijds, en een positief migratiesaldo 
anderzijds. Het aantal huishoudens groeit onder invloed van de huishoudensverdunning en een relatief 
sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens sneller dan het aantal inwoners. In 2019 waren 
er  in  totaal 5.050 huishoudens  in Woudenberg. Dit aantal groeit  in 2030 naar 6.420 en  in 2040 naar 
7.430 huishoudens. Daarbij is er sprake van een vergrijzing van de Woudenbergse bevolking. Dit zien we 
aan de sterke groei van het aantal oudere huishoudens tot 2040. Omdat het aantal jonge huishoudens 
en  hun  aandeel  op  de  totale  bevolking  tot  2030  nog  toeneemt  zal  pas  na  2030  sprake  zijn  van 
ontgroening. Daarmee heeft Woudenberg  een unieke positie  ten opzichte  van  andere  gemeenten  in 
Nederland waar gemiddeld sneller sprake is van ontgroening. 
 
In  de  sociale  voorraad  in  Woudenberg  neemt  het  aantal  actief  woningzoekenden  jaarlijks  toe, 
voornamelijk  door  de  groei  van  het  aantal  jonge  actief  woningzoekenden  met  een  laag  en 
middeninkomen. Tegelijkertijd zijn er  in 2019 minder sociale huurwoningen verhuurd ten opzichte van 
vorige jaren. Woningen worden in toenemende mate verhuurd aan de lage middeninkomens. De (hoge) 
middeninkomens  in Woudenberg hebben het  in de huidige woningmarkt moeilijk door de opgelopen 
prijzen voor woningen en strengere eisen voor het verkrijgen van een hypotheek. Daarnaast komen de 
(hoge)  middeninkomens  door  de  verplichting  om  passend  toe  te  wijzen  steeds  minder  vaak  in 
aanmerking voor een sociale huurwoning. 
 
Doordat de betaalbaarheid van koopwoningen onder druk staat is op de korte termijn vooral vraag naar 
betaalbare  woningen  voor  middeninkomens.  Het  zal  niet  alleen  gaan  om  compacte  en  daardoor 
betaalbare koopwoningen, maar in mindere mate ook om passende (midden)huurwoningen voor zowel 
jong als oud. Er is daarnaast ruimte voor toevoeging van woningen in het (sociale) huursegment als het 
midden en hogere koopsegment.   
 
Op basis  van deze ontwikkelingen  is de  additionele woningvraag  in  totaal  2.245 woningen  tot  2040, 
waarvan  circa 1.115  (reguliere) grondgebonden en  circa 1.130  levensloopbestendige woningen  (zoals 
patiowoningen,  benedenwoningen  of  appartementen  met  lift).  Belangrijk  is  niet  alleen  de 
toegankelijkheid  van  woningen,  maar  ook  de  omgevingskwaliteit  en  daarmee  de  locatie  van  de 
woningen. De jaarlijkse behoefte komt de komende twintig uit op 50 tot 60 grondgebonden woningen 
en 50  tot 60  levensloopbestendige woningen. De  vraag naar grondgebonden  koopwoningen blijft  tot 
2040  dominant.  Ten  aanzien  van  levensloopbestendige  woningen  is  er  een  forse  behoefte  in  alle 
segmenten.   
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De  totale  additionele woningvraag  voor de periode 2020‐2040  is  vastgesteld op 2.245 woningen. Op 
basis de actuele planlijst van de gemeente Woudenberg (oktober 2020) is er voor de periode 2020‐2040 
plancapaciteit voor de toevoeging van 1.744 woningen, waarvan 925 woningen in plan Hoevelaar (fase 1 
t/m 3) en 500 woningen  in Woudenberg Zuid Oost. Op basis hiervan  is er een mogelijk plantekort van 
501 woningen. In Hoevelaar fase 2 werd nog uitgegaan van 250 woningen. Inmiddels is duidelijk dat hier 
275 woningen kunnen worden gerealiseerd. 
 
Motivering locatiekeuze 
Het  is  niet  mogelijk  om  275  grondgebonden  woningen  binnen  het  bestaand  stedelijk  gebied  van 
Woudenberg  te realiseren. Daarom  is er voor gekozen om uit  te breiden op Hoevelaar. Deze keuze  is 
ook vastgelegd in de provinciale omgevingsvisie en verordening. 
 
Conclusie 
De  ontwikkeling  van Hoevelaar  fase  2  is  in  de  planning  opgenomen  en moet mede  voorzien  in  het 
oplossen van de grote woningbehoefte. Er is nu onvoldoende harde plancapaciteit om in de behoefte te 
kunnen voorzien. 

3.3    Provinciaal beleid 

3.3.1    Omgevingsvisie provincie Utrecht (maart 2021) 

De provincie Utrecht werkt met de Omgevingsvisie en  interim Omgevingsverordening. Met de  interim 
Omgevingsverordening wordt de periode tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet overbrugd. 
 
De visie  laat zien wat de provincie wil  in de  fysieke  leefomgeving. Daarnaast bevat de Omgevingsvisie 
ook  alle  sociale  aspecten  die  hierbij  horen.  Het  is  van  belang  dat  iedereen  mee  kan  doen  in  de 
samenleving  (inclusieve  samenleving)  en  de  provincie wil  blijven werken  aan  het  verbeteren  van  de 
welvaart en het gezonder en veiliger maken van de leefomgeving. 
 
De komende 30 jaar pakt de provincie omvangrijke, complexe en urgente opgaven aan. Er is veel ruimte 
nodig  voor  duurzame  ontwikkeling  van  diverse  functies,  zoals  wonen,  werken,  mobiliteit,  energie, 
recreatie, natuur en landbouw. 
 
Tegelijkertijd  is het haar ambitie om de bestaande Utrechtse kwaliteiten verder  te versterken. Het  is 
belangrijk  om nu  al na  te denken  over de  juiste  balans  tussen opgaven  en Utrechtse  kwaliteiten  en 
keuzes te maken die daarvoor nodig zijn. 
 
De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht bevat een uitwerking in thema's en in gebieden.   
Met  zeven  beleidsthema's wordt  richting  gegeven  aan  de  ontwikkeling  en  de  bescherming  van  een 
gezonde en veilige leefomgeving. In 2050 is er een inclusieve en circulaire provincie Utrecht: 
 waarin Stad en land gezond zijn; 
 die Klimaatbestendig en waterrobuust is; 
 waarin Duurzame energie een plek heeft; 
 met Vitale steden en dorpen; 
 die Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar is; 
 met een Levend landschap, erfgoed en cultuur; 
 die een Toekomstbestendige natuur en landbouw heeft. 
 
Thema's: Vitale steden en dorpen 

Het thema vitale steden en dorpen is voor deze woningbouwontwikkeling het meest relevant. De locatie 
is in het provinciale beleid op de kaart 'Vitale steden en dorpen' aangemerkt als stedelijk gebied. 
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Basisprincipes voor verstedelijking 
Prognoses wijzen  uit  dat  de  provincie  de  komende  decennia  nog  fors  gaat  groeien,  en  dat  er  extra 
ruimte nodig  is om deze groei op  te vangen. De  toekomstige ontwikkeling van woon‐ en werklocaties 
wordt  in  samenhang  bezien  met  bereikbaarheid,  en  in  samenhang  met  de  overige  opgaven  en 
kwaliteiten zoals in deze visie verwoord. Daarom hanteert de provincie bij de locatiekeuze voor nieuwe 
verstedelijking de volgende basisprincipes: 
 zo veel mogelijk binnenstedelijk/binnendorps (binnen het stedelijk gebied) nabij knooppunten; 
 daarnaast in overig stedelijk gebied; 
 eventuele  nieuwe  (grootschalige)  uitleg  koppelen  aan  hoogwaardig  openbaar  vervoer  en  aan 

(bestaande of nieuwe) knooppunten van de belangrijkste infrastructurele corridors. 
 In  aanvulling  hierop  wordt  onder  voorwaarden  ruimte  geboden  aan  kernen  voor  kleinschalige 

uitbreiding  van  het  stedelijk  gebied  om  de  lokale  vitaliteit  of  ruimtelijke  kwaliteit  te  vergroten 
(lokaal maatwerk). 

 
Ruimte voor wonen en leven 
Ambities: 
 2050: het realiseren van circulaire woningen of woonwijken. 
 2040: een sterke provincie met een duurzaam, gezond en divers woon‐ en leefklimaat. 
 2040: behoud en versterking van de inclusiviteit van de Utrechtse samenleving, zodat alle inwoners 

kunnen wonen, werken of ontmoeten waar en wanneer zij dat wensen. 
 2040:  iedereen die  in de provincie Utrecht wil wonen kan beschikken over passende woonruimte. 

Dit  betekent  onder  andere  een  voldoende  aanbod  aan woningen  in  het  sociale  en middeldure 
segment. 

 2040: behoud en versterking kwaliteit van de woonomgeving; gevarieerd en met aandacht voor de 
openbare  ruimte  met  groen  en  blauw  en  ruimte  om  te  bewegen  en  laagdrempelige  en  goed 
bereikbare voorzieningen. 

 2040: het realiseren van energieneutrale woningen of woonwijken. 
 2030:  alle  nieuwbouw  in  de  provincie  Utrecht  gebruikt  50%  minder  primaire  abiotische 

grondstoffen. 
 
Om volledig  te voldoen aan de woningbehoefte  in de provincie Utrecht,  is het nodig om  tot 2040  in 
totaal  nog  ongeveer  165.000 woningen  te  bouwen. Dit  is  een  grote  opgave,  die  alleen  kan worden 
gerealiseerd door als overheden onderling en met andere partners in de bouwwereld samen te werken. 
Voor deze opgave  is al veel plancapaciteit  in beeld, maar veel daarvan heeft nog de  status  'zacht' en 
'potentieel'  en  het  is  dus  zaak  om  daarin  keuzes  te maken  en  te werken  aan  'harde',  uitvoerbare, 
plannen.  Deze  woningen  kunnen  voor  een  groot  deel  binnen  het  bestaande  stedelijke  gebied  (van 
steden en dorpen) via  inbreiding en  transformatie worden gerealiseerd, maar niettemin verwacht de 
provincie dat er op de langere termijn een of meer nieuwe grootschalige woningbouwlocaties nodig zijn. 
 
Voor  de  locatiekeuze  voor  nieuwe  stedelijke  ontwikkelingen  worden  de  hiervoor  aangegeven 
basisprincipes  gehanteerd,  maar  daarnaast  staat  deze  onder  invloed  van  de  effecten  van 
klimaatverandering, van bereikbaarheid, van nabijheid van functies en behoud van de leefbaarheid, van 
behoud van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, van behoud van biodiversiteit en van de 
energie‐infrastructuur. 
 
Omdat  er nu  al  spanning  is op de woningmarkt,  is het noodzakelijk om de woningbouwproductie  te 
versnellen. 
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Figuur 3.1 Woningbouwopgave (Bron: Omgevingsvisie Provincie Utrecht) 

 
Naast voldoende woningen is de kwaliteit van de te bouwen woningen belangrijk. Eenieder moet in de 
provincie Utrecht  een woning  kunnen  vinden die past bij de persoonlijke  voorkeur,  gezinssituatie  en 
portemonnee. Daarbij wordt gestreefd naar een inclusieve samenleving, bijvoorbeeld door menging van 
typen woningen en woonmilieus in stadsdelen, wijken en kernen. Omdat de koop‐ en huurprijzen van de 
bestaande  woningvoorraad  relatief  hoog  zijn,  stuurt  de  provincie  er  op  dat  van  de  toe  te  voegen 
woningen  ten minste  50% moet worden  gerealiseerd  in  de  segmenten  'middelduur'  en  'sociaal'. Dit 
percentage wordt  op  regionaal niveau bezien. Om  te  voldoen  aan  de  ambitie  van  een  CO2‐neutrale 
provincie  in  2050,  is  het  uitgangspunt  dat  alle  woningbouwplannen  die  worden  gerealiseerd 
energieneutraal zullen zijn dan wel gebruik maken van duurzame vormen van energie. 
 
Stedelijke kwaliteit 
Gezien de grote ruimtevraag die op de provincie afkomt, is het zaak om zorgvuldig om te gaan met de 
ruimte.  Een  groot  gedeelte  van  de mensen woont  graag  in  een  stedelijke  of  dorpse  omgeving.  De 
menging  en  aanwezigheid  van  functies  zoals  wonen,  werken  en  voorzieningen  draagt  bij  aan  deze 
aantrekkelijkheid. Binnen het stedelijk gebied van steden en dorpen is nog veel ruimte aanwezig die kan 
worden benut voor verdichting, herontwikkeling of intensivering. In de afgelopen jaren zijn er weliswaar 
al veel binnenstedelijke locaties ontwikkeld, maar er zijn nog steeds binnenstedelijke mogelijkheden en 
er  komen  continu  nieuwe mogelijkheden  bij.  Door  structurele  economische  veranderingen  verliezen 
veel  gebouwen  en  locaties  hun  oorspronkelijke  functie  en  komen  daarmee  voor  herontwikkeling  in 
beeld.  Deze  drie  aspecten  maken  dat  de  provincie  primair  blijft  inzetten  op  binnenstedelijke 
ontwikkeling. 
 
Daarbij  wordt  aandacht  gevraagd  voor  de  wijze  van  verdichting.  Om  te  kunnen  voldoen  aan  de 
toekomstige  behoefte  aan wonen  en werken  zal  in  alle  kernen,  innovatiever  en  compacter moeten 
worden gebouwd. De mate van compactheid is afhankelijk van de locatie, en hangt ook af van hetgeen 
mogelijk  is  relatie  tot  de  opgaven  en  ambities  op  het  gebied  van  onder  andere  binnenstedelijke 
kwaliteit, energieneutraliteit en gezondheid. De provincie zet in op een efficiënt gebruik van de ruimte, 
zodat het benodigde aantal extra hectares voor de woningbouwopgave zo veel mogelijk beperkt blijft. 
 
Ook is er aandacht nodig voor de kwaliteit van de openbare ruimte: klimaatverandering en gezondheid 
vragen om een stedelijke omgeving waar tevens ruimte is voor groen, waaronder bomen, en blauw en 
voor  bewegen.  Tevens  wordt  aandacht  gevraagd  voor  het  op  peil  houden  van  het  niveau,  de 
beschikbaarheid en de bereikbaarheid van culturele en recreatieve voorzieningen. Op die manier blijft 
de binnenstedelijke kwaliteit op een goed niveau. 
 
Systematiek locaties voor wonen 
De  huidige  dynamiek  op  de  woningmarkt  vraagt  om  meer  adaptiviteit  en  samenwerking.  Voor  de 
woningbouwprogrammering wordt overgegaan op een gezamenlijke regionale programmering. Samen 
met  gemeenten  onderzoeken  en  overleggen  we  in  regionaal  verband  welke  woonlocaties  op  welk 
moment ontwikkeld kunnen worden om tegemoet te komen aan de vraag. Voorafgaand daaraan stellen 
Provinciale Staten een Kader vast voor deze regionale programmering.   
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In  dat  Kader  zijn  onder  andere  de  kwantitatieve  bandbreedtes  per  regio  opgenomen,  maar  ook 
kwalitatieve ambities op het gebied van bijvoorbeeld bepaalde prijssegmenten, energieneutraliteit en 
klimaatadaptiviteit van de te realiseren woningen. Om goed in te kunnen spelen op mogelijke planuitval 
bieden  de  kwantitatieve  bandbreedtes  ook  ruimte  voor  overprogrammering.  Ten  behoeve  van  de 
continuïteit van beleid zal dit kader ook een overzicht bevatten van de reeds planologisch afgewogen 
maar  nog  niet  tot  ontwikkeling  gekomen  locaties  die  in  de  programmering  moeten  worden 
meegenomen.  Gemeenten  nemen  het  initiatief  om  nieuwe  (potentiële)  woningbouwlocaties  aan  te 
dragen  voor  dit  programma.  De  hoofdlijnen  van  deze  regionale  samenwerking  worden  door 
Gedeputeerde  Staten  opgenomen  en  vastgesteld  in  een  provinciaal  programma. De  hoofdlijnen  van 
deze  regionale  programma's  worden  door  Gedeputeerde  Staten  opgenomen  in  een  provinciaal 
programma.   
 
In  de Omgevingsverordening  is  bepaald  dat  een  omgevingsplan  voor woningbouwontwikkeling moet 
passen binnen  het provinciale  programma. Voorts  stelt de Omgevingsvisie  regels  ter  borging  van de 
Utrechtse kwaliteiten. 
 
Nieuwe  locaties voor verstedelijking moeten  integraal en op regionaal niveau worden bezien: er moet 
ook  gekeken worden  naar  de  aanwezigheid  van  groen  en  blauw  ter  plaatse  en  in  de  nabijheid,  de 
bereikbaarheid en de energie‐opgave. De provincie zet  in op het stimuleren van duurzaam en circulair 
bouwen,  slimme  combinaties  en  'meekoppelkansen'  van  deze  opgaven  in  combinatie  met  de 
woningbouwontwikkeling. 
 
Gebieden 

Woudenberg ligt binnen de Regio Amersfoort en is beleidsmatig aangemerkt voor "binnenstedelijke en 
binnendorpse ontwikkeling". De ontwikkeling past hiermee binnen het provinciale beleid. 
 

 
Figuur 3.2 Kaart Vitale steden en dorpen 
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3.3.2    Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (maart 2021) 

Het plangebied is in de omgevingsverordening aangemerkt als Stedelijk gebied. 
 

 
Figuur 3.3 Kaart wonen, werken en recreëren 

 
Artikel 9.15 Instructieregel verstedelijking   

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Stedelijk gebied kan bestemmingen 
en regels bevatten voor verstedelijking. 

2. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Stedelijk gebied kan bestemmingen 
en regels bevatten voor woningbouw mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. de woningbouw past in het door gedeputeerde staten vastgestelde programma Wonen en 

werken; 
b. de woningbouw leidt niet tot extra bodemdaling; 

3. Een motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat aan de 
genoemde voorwaarden is voldaan. 

 
Toetsing 
De woningbouwontwikkeling ligt binnen stedelijk gebied, past binnen het programma wonen en werken 
en leidt niet tot extra bodemdaling. 

3.3.3    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'.   
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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.   
 
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 
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.   

3.4    Gemeentelijk beleid 

3.4.1    Structuurvisie Woudenberg 2030 (inclusief oplegger 2019) 

De Structuurvisie 2030 is op 23 mei 2013 door de gemeenteraad van Woudenberg vastgesteld. Met een 
beperkte actualisatie, in de vorm van deze oplegger is de Structuurvisie in 2019 geactualiseerd. 
 
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 en transformatie van bedrijven op de spoorzone 

(bedrijven langs de spoordijk); 
 Initiatief voor ontwikkeling van een concentratie consument georiënteerde bedrijven;   
 Op de lange termijn uitbreiding van 20 ha bedrijventerrein;   
 Bouw van maximaal 1.000 woningen in een nieuwe woonwijk;   
 Ontwikkeling van een bij de bovenstaande opgaven passende verkeersontsluiting op de N224. 
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Figuur 3.4 Visiekaart ontwikkeling Woudenberg Oost 

 
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.   
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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 komende  jaren zal het gebied Hoevelaar worden ontwikkeld  tot een nieuwe woonwijk. 
Uitgangspunt is dat de inrichting aansluit bij het omliggende slagenlandschap en dat het buitengebied 
kan worden beleefd vanuit de woonwijk. 

3.4.3    Woonvisie Woudenberg 2019+ (+ oplegger 2020) 

De  Woonvisie  2019+  is  op  24  januari  2018  door  de  gemeenteraad  vastgesteld.  De  Woonvisie  is 
uitgewerkt aan de hand van vier focuspunten. Deze vormen samen de kern van de Woonvisie 2019+.   
1. Nieuwbouw op basis van behoeften;   
2. Betaalbare woningvoorraad;   
3. Wonen, zorg en welzijn laten aansluiten op ambities;   
4. Duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad.   
 
Op basis van het  recent  (2020) uitgevoerde woningbehoefteonderzoek, dat elke 2  jaar geactualiseerd 
wordt, blijkt dat er behoefte is aan nieuwbouw voor alle doelgroepen.   
 
In de Woonvisie is opgenomen dat er 90 – 100 woningen per jaar gerealiseerd worden. Bij projecten van 
meer dan 20 woningen wordt er minimaal 20% sociale huur gerealiseerd. Uit het WBO 2020 blijkt dat de 
woningvraag  voor  de  komende  jaren  toeneemt, waarbij  voor  de  sociale  huurwoningen  de  vraag  in 
eerste  instantie afneemt en na 2025 weer  stijgt. Om  in  te  spelen op deze  stijgende  vraag wordt het 
aantal woningen dat per jaar gebouwd dient te worden aangepast naar 90 – 110 woningen.   
Ook al  is er de komende  jaren  sprake van een  licht dalende vraag naar  sociale huurwoningen, het  is 
wenselijk vast te houden aan het streefpercentage van 20% (bij projecten van meer dan 20 woningen). 
Zo  zijn  er  ook  in  de  toekomst, wanneer  de  vraag weer  toeneemt,  voldoende  sociale  huurwoningen 
beschikbaar. 
 
In onderstaande tabel  is de ontwikkelstrategie voor de aankomende plannen  inzichtelijk gemaakt en  is 
te  zien  welke  nieuwbouwplannen  er  ontwikkeld  worden  en  bij  welke  doelgroep  deze  projecten 
aansluiten. Tevens zijn in de tabel potentiële locaties toegevoegd. (Met 'Kern' wordt de bebouwde kom 
bedoeld.) Hoevelaar kan voorzien in de behoefte van alle doelgroepen. 
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Figuur 3.5 Tabel Potentiële voorkeurslocaties (bron: Woonvisie 2019+, oplegger 2020). 

 
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  2  is  onderdeel  van  de  geplande 
woningbouw.  In de overzichtscijfers  van oktober 2020  is  in de planning  rekening  gehouden met 250 
woningen in fase 2. 

3.4.4    Groenbeleidsplan 

De gemeente Woudenberg heeft in het groenbeleidsplan onderverdeeld in de volgende vier thema's: 
 Klimaatadaptatie 
 Natuur en biodiversiteit 
 Innoveren en verduurzamen 
 Burgerparticipatie in groenbeheer 
 
Voor klimaatadaptatie zijn de volgende ambities verwoord: 
 Behoud van het huidige groenareaal (delen hiervan zijn wat betreft locatie uitwisselbaar).   
 Versterken van groenstructuren en de samenwerking tussen groen en water.   
 Bij ruimtelijke ontwikkelingen borgen van voldoende groen en water, waar mogelijk aaneengesloten 

en met inpassing van de oorspronkelijke situatie. 
 Een zo optimaal mogelijke (klimaatadaptieve) functievervulling van de groeninrichting.   
 Slim benutten van beperkte hoeveelheid buitenruimte door het combineren van functies.   
 Draagvlak en participatie onder inwoners en belanghebbenden voor te treffen maatregelen 
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Voor biodiversiteit zijn de volgende ambities verwoord. 
 Bestaande natuurwaarden (soorten, vestigingsplaatsen en leefgebieden) beschermen en 

ontwikkelen. 
 Behouden van (beschermde) natuurgebieden en landschapselementen met een hoge 

soortenrijkdom. 
 De biodiversiteit verhogen zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. 
 Een protocol voor aanpak van woekerende soorten (veelal invasieve exoten) waarbij geldt: 

bestrijden waar dit nodig is, beheersen waar dit kan. 
 Naleving van de Wet natuurbescherming en borging hiervan in de praktijk. 
 Behoud van belangrijke groenelementen en verbindingen (ook in relatie tot waterstructuren) bij 

ontwerp en uitvoering van ruimtelijke opgaven. 
 Behoud van waardevolle groenelementen in particuliere tuinen. 
 
Voor innoveren en verduurzamen zijn de volgende ambities verwoord: 
 Een duurzaam en gevarieerd bomenbestand. 
 Bomen met voldoende boven‐ en ondergrondse groeiruimte. 
 Duidelijke ‘spelregels’ ten aanzien van bomen en eigentijdse vormen van duurzame energiewinning, 

waaronder het toepassen van zonnepanelen op daken. 
 Inrichting van de buitenruimte met materialen die (als grondstof) herbruikbaar zijn. 
 Vrij te komen snoeimaterialen benutten voor duurzaam (her)gebruik. 
 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten in het groenonderhoud. 
 Stil en schoon werken in het groenonderhoud.   
 
Voor Burgerparticipatie in groenbeheer zijn de volgende ambities verwoord: 
 Besef onder inwoners van de urgentie om Woudenberg voor de toekomst gezond en veilig te 

houden en op welke manier zij zelf hierop positief invloed kunnen uitoefenen. 
 Meer groene ambassadeurs onder de inwoners van Woudenberg. 
 Voor elk groenproject in de buitenruimte bepalen of en op welke manier burgerparticipatie 

invulling kan krijgen en hierbij het juiste schaalniveau aanhouden: voor projecten op straatniveau 
betrekken van de direct omwonenden. Hiermee wordt inzichtelijk wat de verschillende belangen 
zijn en op welke manier het mogelijk is hier rekening mee te houden. 

 Borgen van korte lijnen tussen inwoners en gemeente, waarbij er geen drempel bestaat voor het 
aanreiken van (groene) initiatieven en ideeën. 

 Zo samen vorm geven aan burgerparticipatie, wat resulteert in meer onderling omzien naar en 
samenwerken met elkaar. 

 Betrokkenheid en deelname vanuit agrariërs, landgoedeigenaren en natuurbeheerders om plannen 
voor het buitengebied invulling te geven.   

 
Toetsing   

Ter  plaatse  van  het  plangebied  is  sprake  van  de  aanwezigheid  van  het  kenmerkend  landschapstype 
slagenlandschap. 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 3.6 Uitsnede kaart Groenstructuur Woudenberg (bron: Groenbeleidsplan). 

 
De bomenrijen  langs de Zegheweg  zijn onderdeel van de groene hoofdstructuur. Deze bomen blijven 
behouden. De twee houtwallen in het gebied zijn onderdeel van de nevengroenstructuur. De praktische 
inrichtingsrichtlijnen  voor  duurzaam  groenbeheer  zoals  opgenomen  in  het Groenbeleidsplan  vormen 
voor de verdere uitwerking de basis.   

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  275 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.   

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. 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. 
 
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 
1).  Op  basis  van  deze  m.e.r‐beoordelingsnotitie  besluit  het  college  van  B&W  besloten  of  een 
milieueffectrapportage  voor  de  voorgenomen  planontwikkeling  noodzakelijk  is.  Dit  besluit  wordt   
bijgevoegd in bijlage PM.   
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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 2012). 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  381 
'Toekomstbestendig parkeren', 2018). 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  2 wordt  in  de  toekomstige  situatie  afgewikkeld  op  het 
kruispunt met de Stationsweg Oost (N224). 
 
Het  verkeer dat wordt afgewikkeld op de Parallelweg wordt uiteindelijk ook op de Stationsweg Oost 
afgewikkeld.  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. 
 
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). En fietspaden vanuit fase 1. 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. Tevens wordt een 
deel van de Zegheweg heringericht als fietsstraat. Door middel van deze fietsroutes 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 350 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  275 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  275  woningen  bedraagt  de  maximale  verkeersgeneratie  dan  2.460 
mvt/weekdagetmaal. 
 
De huidige  intensiteit op de  Stationsweg Oost  (N224)  tussen de Rumelaarseweg en de  Laagerfseweg 
bedroeg  in 2021 13.246 mvt/weekdagetmaal. Door de autonome groei, van 1% per  jaar, bedraagt de 
intensiteit  op  dit  wegvak  in  2031  naar  verwachting  15.926  mvt/weekdagetmaal.  De  toekomstige 
intensiteit in 2031, inclusief planontwikkeling fase 2, bedraagt op dit wegvak 18.411 mvt/etmaal.   
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In  bijlage  3  is  de  mobiliteitstoets  opgenomen  waarin  de  toekomstige  verkeersafwikkeling  wordt 
beoordeeld.  Hieruit  blijkt  dat  de  autonome  en  plansituatie  niet  leiden  tot  knelpunten  in  de 
verkeersafwikkeling.   
 
Verkeersveiligheid 

In  de  toekomstige  situatie  zullen  de  wegen  in  het  plangebied  (fase  1  en  2)  worden  ingericht  als 
erftoegangswegen. Op deze wegen deelt het  fietsverkeer de  rijbaan met het autoverkeer. Ter hoogte 
van de  aansluiting met de  Stationsweg Oost  ligt de  verkeersintensiteit op  circa 5.000 mvt. Met deze 
intensiteiten  is het nog mogelijk om fietsers en gemotoriseerd verkeer van dezelfde rijbaan gebruik te 
laten maken, maar de verkeersintensiteit van het gemotoriseerde verkeer  is wel van dien aard dat op 
drukke momenten fietsers zich niet altijd veilig voelen.   
 
Om  die  reden  is  in  fase  1  reeds  besloten  om  vanaf  de  rotonde  ten  noorden  van  de  aansluiting  het 
fietsverkeer op een vrijliggend fietspad te leiden naar het kruispunt met de Stationsweg Oost. Hiermee 
is de verkeersveiligheid voor fietsers voldoende geborgd.   
 
Ook  voetgangers  hebben  een  trottoir  zodat  vanaf  de  rotonde  langs  het  fietspad  veilig  gelopen  kan 
worden in de richting van de aansluiting op de Stationsweg Oost.   
 
De verkeersveiligheid is hiermee voldoende geborgd en leidt dan ook niet tot knelpunten. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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Onderzoeken 

In bijlage 4 is het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai voor fase 2 en 3 opgenomen. In bijlage 
5  zijn  de  berekeningen  herzien  op  basis  van  nieuwe  verkeerscijfers. Uit  het  onderzoek  blijkt  dat  als 
gevolg  van  het  wegverkeer  op  de  gehele  Zegheweg,  Randweg  en  de  Interne  weg  de  wettelijke 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. 
 
Uitstralingseffect interne weg 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening  is het uitstralingseffect van de verkeersaantrekkende 
werking van fase 2 op de bestemming woongebied in fase 1 met geluidcontouren in beeld gebracht. Het 
betreft  contouren  die  uitgaan  van  een  intensiteit  op  de  interne  ontsluitingsweg met  en  zonder  de 
realisatie van de woningen in fase 2.   
Gebleken is dat de intensiteit met meer dan 40% toeneemt op deze weg door de realisatie van fase 2. 
Bij  deze  verkeerstoename  geldt  de  vuistregel,  bij  gelijkblijvende  overige  variabelen,  dat  de 
geluidbelasting met 3 dB  zal  toenemen. Een verdubbeling van de  intensiteit  is voor het gehoor geen 
verdubbeling van het geluid maar een toename van 3 dB. Deze toename is dusdanig gering dat deze niet 
wordt opgemerkt met het menselijk gehoor. Over het algemeen wordt verondersteld dat een toename 
van 3 dB net kan worden opgemerkt met het menselijk gehoor en dat een toename met 10 dB wordt 
ervaren als een verdubbeling van het geluid. Er zal sprake zijn van een acceptabel woon‐ en leefklimaat. 
Wel wordt aanbevolen de dimensionering van de gevelmaatregelen te baseren op de geluidbelasting na 
realisatie van fase 2 en vooruitlopend ook op fase 3. 
 
Opgemerkt wordt dat er voor de woningen in fase 1 voor 10 woningen hogere waarden zijn voorgesteld. 
Onbekend is of deze ook zijn vastgesteld. Deze aanvraag lijkt gebaseerd op het feit dat alleen het eerste 
deel van de interne weg (bij de aansluiting op de Stationsweg Oost) 50 km/uur wordt en het vervolg 30 
km/uur. Dit sluit dan aan op de aanname van 30 km/uur op de interne weg in fase 2. 
 
Conclusie 

In het plangebied fase 2 is sprake van een aanvaardbaar akoestisch woon‐ en leefklimaat. De realisatie 
van de woningen ondervindt geen akoestische belemmeringen. 

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).   
 
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 

Vanwege de functiewijziging naar wonen is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, zie bijlage 6. 
Uit het onderzoek blijkt dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het 
voorgenomen gebruik (wonen).   
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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. 

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 direct naast woningen, aan  te merken als omgevingstype  'rustige 
woonwijk'. 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   

 
Bij de inrichting van het plangebied dient tussen de beoogde woningen en bestaande bedrijven rekening 
te worden gehouden met de richtafstanden in tabel 4.2. 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.   
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In de verbeelding voor dit bestemmingsplan is het vlak woongebied ingetekend op dusdanige wijze dat 
er geen beperkingen voor bedrijven plaatsvinden. Tevens geldt een goed woon‐ en leefklimaat voor het 
aangegeven vlak woongebied. In paragraaf 4.7 wordt nog extra aandacht besteed aan het aspect geur. 
 
Tabel 4.2 Bedrijven in de omgeving van het plangebied 

  Bedrijf  Adres  Type  Afstand tot 
plangebied 

Afstanden VNG (rustige 
woonwijk) 

          Geur  Stof   Geluid  Gevaar 
1.  V.O.F. F. 

Hazeleger 
Laagerfseweg 
12a 

Pluimveehoud

erij 
  zie paragraaf 4.7 

2.  J.T.M. Holding 
B.V. 

Stationsweg 
Oost 203 

Groothandel 
modelauto's, 
opslag en 
verkoop 
vuurwerk 

180 m  0  0  30  0 

3.  E. Moesbergen 
& Zn bv   

Stationsweg 
Oost 281   

Transportbedri

jf/Warehousin

g 

110 m  0  0  50  30 

4.  J.C. van den 
Berg & Zn bv   

Stationsweg 
Oost 263 

Export auto's  85 m  0  0  30  0 

5.  J. de Kruif    Stationsweg 
Oost 239   

Veehouderij    zie paragraaf 4.7 

6.  Westermeijer 
's Beheer BV   

Zegheweg 4a    Tijdelijke 
opslag 
bouwmaterial

en en 
kantoorinrichti

ng 

240 m  0  0  30  0 

7.  G. Hek Sanitair 
en installaties 
BV   

Zegheweg 6    Sanitair en 
installatie 

190 m  0  0  30  0 

8.  Timmer & 
bouwbedrijf 
Pater BV* 

Zegheweg 8a    Bouwbedrijf  100 m  0  30  30  0 

  Van Dijk  Zegheweg 8  Aannemersbe

drijf 
  0  0  30  0 

9.  J.J. Ravenhorst  Zegheweg 15    Pluim‐ en 
rundveehoude

rij 

230 m  zie paragraaf 4.7 

10.  J.C. van Ekris 
en J.G. van 
Ekris‐Fokker 

Rumelaarseweg 
3 

Veehouderij  440 m  zie paragraaf 4.7 

 
Rioolgemaal 

Aan de Zegheweg is ter hoogte van het plangebied een rioolgemaal aanwezig. De richtafstand van een 
rioolgemaal  is 30 meter  in een rustige woonwijk. Het bouwvlak  ligt op 10 meter van de perceelsgrens 
van het rioolgemaal. Hiervoor is een geuronderzoek uitgevoerd, zie bijlage 7. Uit de berekening blijkt dat 
de grenswaarde van 0,5 ouE/m3 als 98‐percentiel voor zuiveringstechnische werken op een afstand van 
10 meter niet wordt overschreden. Het rioolgemaal staat de realisatie van de woningen niet in de weg.   
 

Conclusie 

Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkelingen niet in de weg. 
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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 4.3. 
 
Tabel 4.3 Overzicht geurnormen Wgv 

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 

 
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  maximaal  toegestane  geurbelastingen  gelden 
(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 

In het kader van de komende Omgevingswet heeft de gemeente Woudenberg een analyse op het 
geurbeleid laten uitvoeren.   
 
Uit de analyse blijkt dat: 
 Leefklimaat is acceptabel; 
 De aanwezige veehouderijen hebben over het algemeen nog voldoende 

ontwikkelingsmogelijkheden; 
 Geen reden om op grond van de huidige wet‐ en regelgeving van de gestelde normen af te wijken. 
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In figuur 4.2 is de uitsnede van de achtergrondbelasting ter hoogte van het plangebied opgenomen. 
Hieruit blijkt dat de achtergrondbelasting van het plangebied zeer goed tot goed is.     
 

 
Figuur 4.2 Uitsnede kaart achtergrondbelasting 

 
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.   
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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. 
 
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 
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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. 
 
Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied is geen onderdeel 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  4.3  zijn  deze  gebieden  ten  opzichte  van  het  plangebied 
weergegeven.   
 

 
Figuur 4.3 Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000 gebieden (bron: AERIUS calculator) 
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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 4.4. Het 
dichtstbijzijnde NNN‐gebied ligt op 360 meter. Er vindt geen ruimtebeslag plaats op een NNN gebied. 
De werkzaamheden zullen niet leiden tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. Er vindt 
geen externe werking plaats op het NNN‐gebied of op kwalificerende soorten vanwege de afstand en de 
demping van het tussengelegen landschap. Negatieve effecten worden daarom uitgesloten. 
 

   
Figuur 4.4 Ligging plangebied t.o.v. NNN (bron: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013‐2028) 

 
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. 
 
In de effectenindicator Natura 2000‐gebieden (Ministerie van Economische Zaken, 2017) is gekozen 
voor de activiteit ’woningbouw’, omdat deze activiteit het best vergelijkbaar is met de ontwikkeling. De 
effectenindicator geeft aan dat mogelijke effecten van ’woningbouw’ op Natura 2000‐gebied ‘Kolland en 
verlangbroek’ worden veroorzaakt door oppervlakteverlies; versnippering; verontreiniging; verdroging; 
optische verstoring en verstoring door mechanische effecten. Van deze effecten is in het huidige project   
geen  sprake,  aangezien de  effecten  zeker niet  tot het Natura 2000‐gebied  zullen  reiken. Het Natura 
2000‐gebied ligt daarvoor op een te grote afstand met daarnaast tussenliggende demping van landschap 
en bebouwing. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende gebied zijn niet aan 
de orde. 
 
Soortenbescherming   

Voor de realisatie van de woonwijk is een quickscan flora en fauna uitgevoerd, zie bijlage 8.   
 
Uit de quickscan blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling naar verwachting in strijd is met het onderdeel 
soortbescherming  uit  de  Wet  natuurbescherming.  Er  is  een  potentiële  essentiële  vliegroute  voor 
vleermuizen aanwezig in het plangebied en er kan verstoring op verblijfplaatsen van vleermuizen in het 
onderzoeksgebied  optreden.  Daarnaast  kan  het  plangebied  deel  uitmaken  van  het  leefgebied  van 
steenuil en kerkuil. Tevens kunnen zich in de toekomst 'vogels zonder jaarrond beschermd nest' binnen 
het plangebied vestigen, als er geen voorzorgsmaatregelen worden genomen. 
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Nader onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van bovengenoemde soorten is nodig. Dit onderzoek 
wordt  in een  latere  fase van het plan uitgevoerd.  Indien blijkt dat mitigerende maatregelen nodig zijn 
worden deze opgevolgd.   
 
Conclusie   

Uit  de  quickscan  blijkt  dat  nader  onderzoek  naar  vleermuizen,  steenuilen  en  kerkuilen  nodig  is.  Dit 
onderzoek wordt  in een  latere fase van het plan uitgevoerd. Indien blijkt dat mitigerende maatregelen 
nodig zijn worden deze opgevolgd. 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 is 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 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 Omgevingsvisie 
 Provinciale Omgevingsverordening 
 
Waterschapsbeleid 

Per 1 januari 2022 geldt het nieuwe waterbeheerprogramma: Blauw Omgevingsprogramma 2022 ‐ 2027 
(BOP). Dit is een concretisering van de Blauwe Omgevingsvisie voor het beheergebied. Het BOP kent vijf 
thema's: 
1. Waardevolle leefomgeving. 
2. Klimaatverandering. 
3. Energietransitie. 
4. Circulaire economie. 
5. Biodiversiteit. 

 
In het programma zijn voorts verschillende doelen gesteld. De BOP‐doelen zijn samen met de partners 
opgesteld met de Blauwe Omgevingsvisie als vertrekpunt. Ze laten zien waar het waterschap voor staat 
in de periode 2022‐2027. Daarbij is rekening gehouden met de wettelijke taken van het waterschap: 
waterveiligheid en schoon en voldoende oppervlaktewater.   
 



42   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      035100.20201245 
  

De BOP‐doelen zijn gebiedsgericht vertaald en gecategoriseerd in vijf onderwerpen: 
 Waterveiligheid. 
 Watersysteem. 
 Wonen Zuiveren. 
 Circulaire economie. 
 Energietransitie. 
 
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 3,5 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.   
 
Waterkwantiteit 

Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn diverse watergangen aanwezig. In figuur 4.5 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 zuidrand 
van  het  plangebied  wordt  begrensd  door  een  B‐watergang.  Voor  deze  watergangen  gelden  geen 
beschermingszones.   
 

 
Figuur 4.5 Legger wateren (Waterschap Vallei & Veluwe) 
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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.   
 
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. 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 2 moet voldoen aan het volgende: 
 Voldoende doorstroming in gangbare en drogere perioden; 
 Voldoende waterbergingscapaciteit bij hevige buien; 
 Voldoende ruimte voor onderhoud. 
 
 

Uitwerking waterberging   

Ten behoeve  van de ontwikkeling  is een waterhuishoudkundig plan opgesteld,  zie bijlage 15. Uit het 
waterhuishoudkundig plan blijkt dat de waterberging wordt voorzien in:   
 
 Berging in wadi’s; 
 Berging in (nieuw) oppervlaktewater met deels een plasdraszone; 
 erging in zakgreppel aan de zuidzijde van het gebied. 
 
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.   
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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; 
 (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 4.4 
weergegeven.   
 
Tabel 4.4 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

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 

 
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. 
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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 (= 

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 275 woningen mogelijk. Het aantal woningen 
valt  ruim  onder  de  drempelwaarde  van  1.500  woningen,  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de 
grenswaarden  voor  luchtkwaliteit.  Er  wordt  dan  ook  voldaan  aan  de  luchtkwaliteitseisen  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 2020 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 2020 de  jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof ruimschoots onder 
de grenswaarden uit de Wet milieubeheer zijn gelegen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen 
bedragen 19,7 µg/m3 voor NO2, 20,3 voor PM10  (met 7,9 overschrijdingsdagen per  jaar) en 11,5 voor 
PM2,5. De concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen af naar gelang de afstand tot de weg. Ter 
hoogte  van  de  locatie  van  het  plangebied  is  hierdoor  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. 
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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 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. 
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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.  Ten  behoeve  van  het  bestemmingsplan  van  fase  1  is  een  quickscan  externe  veiligheid 
opgesteld, zie bijlage 9.   
 

 
Figuur 4.6 Uitsnede professionele risicokaart ter hoogte van het plangebied   

 
De volgende risicovolle bronnen zijn beoordeeld in de quickscan: 
 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. Dit bedrijf stop in april 2022 met de op‐ en overslag van gevaarlijke stoffen. 
 
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 4.5. 
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Tabel 4.5 Veiligheidsafstanden voor het PR, bijlage 1 van de Revi 

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 
 
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  200 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 (25 meter). 
 
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. Het groepsrisico 
dient wel verantwoord te worden.   
 
Hoge druk aardgastransportleidingen 

De hogedruk aardgasleiding W‐520‐01 heeft een  invloedsgebied van 95 meter. Deze  leiding  is op circa 
150 meter 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  is over deze  aspecten  aanvullend  advies  ingewonnen bij de Veiligheidsregio Utrecht,  zie 
bijlage 10. 
 
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 
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”.   
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Via de beoogde verkeersstructuur kunnen hulpdiensten het gebied bereiken via de Stationsweg Oost. 
Daarnaast  wordt  via  fase  1  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. 
 
Tevens  is  in het plangebied een rioolpersleiding van het Waterschap Vallei en Veluwe aanwezig. Door 
middel  van  het  opnemen  van  de  dubbelbestemming  'Leiding  ‐  Riool'  worden  de  belangen  van  het 
Waterschap Vallei en Veluwe 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. 
 
Omgevingswet 

De omgang met het cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet 
(voorlopige  inwerkingtreding  01‐07‐2022).  Daarin  worden  onder  meer  de  volgende  zaken 
ondergebracht:  vergunning  (archeologische)  rijksmonumenten;  (aanwijzen)  stads‐  en  dorpsgezichten; 
aanstellen  van  een  monumentencommissie;  rekening  houden  met  cultureel  erfgoed  bij  een 
omgevingsplan;  en  het  aanwijzen  van  provinciale  en  gemeentelijke monumenten.  De  aanwijzing  en 
omgang  met  beschermde  stads‐  en  dorpsgezichten  gebeurt  na  inwerkingtreding  op  grond  van  de 
Omgevingswet. 
 
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  11.  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.   
 
Cultuurhistorie 

Binnen het plangebied zijn geen cultuurhistorische waardes aanwezig.   
 
Archeologie 

In verband met de beoogde ontwikkeling  is een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd,  zie 
bijlage 12. 
 
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in plangebied alleen archeologische waarden worden 
verwacht in de waterbron en op, en mogelijk rondom, de noordwestelijke en noordoostelijke 
dekzandkop. In figuur 4.7 zijn de gebieden voor nader onderzoek weergegeven.   
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Figuur 4.7 Uitsnede verdeling resultaten verkennend archeologisch onderzoek 

 
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek wordt een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 
in de zones waarvoor een archeologische verwachtingswaarde geldt op basis van een door de gemeente 
goedgekeurd  Programma  van  Eisen.  Eventueel  daaruit  voortvloeiende  maatregelen,  zoals 
(vervolg)onderzoek of voorwaarden gericht op behoud kunnen  in de vergunningsvoorschriften worden 
opgenomen. Hierdoor vormt het aspect archeologie geen belemmering voor de bestemmingswijziging.   
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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 Agrarisch 
Deze bestemming wordt gebruikt voor cultuurgrond (weilanden e.d.) binnen het plangebied. Qua 
regeling is op hoofdlijnen aangesloten op het vigerende bestemmingsplan en het bestemmingsplan 
buitengebied. 
 
Artikel 4 Groen 
Deze bestemming is opgenomen voor de noord‐ en zuidranden van het gebied welke vrij dienen te 
blijven van bebouwing en groen moeten worden ingericht.    Langzaamverkeerverbindingen zijn 
toegestaan. Het bouwen van gebouwen is niet toegestaan. het bouwen van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, is aan beperkt toegestaan. 
 
Artikel 5 Tuin 
Om het landschappelijke en open karakter van de Zegheweg te behouden is een strook van 6 meter 
langs de weg bestemd voor Tuin en niet voor Woongebied. Tevens is de aanduiding 'erf uitgesloten' 
voor de betreffende strook opgenomen. Dit om te voorkomen dat gronden beschouwd dienen te 
worden als erf in de zin van artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zodat 
vergunningvrije bouwwerken ter plaatse niet mogelijk zijn. 
 
Artikel 6 Water 
Binnen deze bestemming zijn de belangrijke waterlopen en ‐partijen ondergebracht. Op deze gronden 
zijn qua bouwwerken uitsluitend keermuren, steigers en vlonders toegestaan. Ook bruggen en 
overkluizingen mogen aangelegd worden. 
 
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.   
 
De maximale goot‐ en bouwhoogte bedraagt  respectievelijk 6 meter en 11 meter.  In de  regels  is een 
afwijkingsbevoegdheid  opgenomen  om  hiervan  af  te  wijken  voor  het  realiseren  van 
appartementengebouwen met maximaal 4  lagen.  In het oosten van het plangebied ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding ‐ 1, bedraagt de maximale bouwhoogte echter 11 meter. 
 
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. 
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Artikel 9 Leiding ‐ Riool 
Binnen deze dubbelbestemming valt de leiding zelf alsmede de bebouwingsvrije zone van 3,0 m die aan 
weerszijden van de leiding aangehouden moet worden. Op deze gronden mogen geen gebouwen en/of 
bouwwerken worden gerealiseerd die niet ten diensten staan van de rioolpersleiding. Van deze 
bouwregels kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken. Hiervoor dient vooraf advies 
ingewonnen te worden bij de leidingbeheerder. 
 
Artikel 10 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 11 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 12 Algemene bouwregels 
In  dit  artikel  zijn  twee  algemene  regels  opgenomen met  betrekking  tot  bestaande maatvoering  en 
ondergronds bouwen. 
 
Artikel 13 Algemene gebruiksregels   
In dit artikel zijn algemene bepalingen over strijdig gebruik opgenomen. 
 
Artikel 14 Algemene aanduidingsregels 
In dit artikel is de regeling voor de aanduiding 'milieuzone ‐ boringsvrije zone' opgenomen. Dit is een 
boringsvrije zone voor de instandhouding en bescherming van de kleilaag diep in de bodem ten behoeve 
van de drinkwatervoorziening in het zuidoosten van het plangebied.   
 
Artikel 15 Algemene afwijkingsregels   
In  dit  artikel  zijn  algemene  afwijkingsregels  opgenomen  met  betrekking  tot  maatvoering, 
antenne‐installaties en kleine gebouwen.   
 
Artikel 16 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.   
 
Artikel 17 Overige regels 
In  dit  artikel  zijn  bepalingen  opgenomen  wat  betreft  het  moeten  voorzien  in  voldoende 
parkeergelegenheid binnen de verschillende enkelbestemmingen. 
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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 toegezonden aan de overlegpartners zoals de Provincie Utrecht en het Waterschap. De ingekomen 
reacties zijn samengevat en van beantwoording voorzien in een nota, zie bijlage 13.   
 
Inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan  ligt gedurende 6 weken  ter  inzage. De  ingekomen reacties worden 
samengevat en van beantwoording voorzien in een nota, zie bijlage 13. 
 
Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter  inzage gelegd. De  ingekomen reacties op 
het ontwerpbestemmingsplan worden samengevat en van beantwoording voorzien in een nota. 

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). 
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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 archeologisch onderzoek  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. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Ten oosten van de kern van Woudenberg wordt de wijk Hoevelaar gerealiseerd.  
 
De ontwikkeling past niet binnen de vigerende bestemmingsplan ‘Rottezoom’. Om de ontwikkeling van fase 2 mogelijk te 
maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
 
Het planvoornemen kan worden gezien als ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ zoals bedoeld in onderdeel D11.2 van de bijla-
gen van het Besluit milieueffectrapportage. Voor deze activiteit geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op: 
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer; 
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 woningen of meer, of; 
3. een bedrijfsvloeroppervlak van 200.000 m² of meer. 
 
De beoogde ontwikkeling betreft maximaal 275 woningen in een gebied van circa 115.000 m² (11,5 ha). Er wordt geen 
drempelwaarde overschreden. Daarom kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije’ m.e.r.-beoordeling. Dit do-
cument bevat die beoordeling. 
 

1.2 Wat houdt een m.e.r.-beoordeling in? 
In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. 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 nood-
zakelijk als 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 mili-
eueffectbeoordeling, te weten:  
● de plaats van het plan;  
● de omvang van het plan;  
● de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 
 
Het bevoegd gezag dient een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig 
is, gelet op de omvang 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. 
 

1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden de plaats en omvang van het project beschreven. In hoofdstuk 3 worden de verwachte milieueffec-
ten voor de verschillende omgevingsaspecten beschreven. Hoofdstuk 4 bevat de conclusie van de m.e.r.-beoordeling. 
 
 

  



 

5/17   

2. PLAATS EN KENMERKEN VAN HET PROJECT 

2.1 Plaats van het plan 
Hoevelaar fase 2 is het middelste gedeelte van de nieuwe woonwijk en grenst aan de zuidkant aan Hoevelaar fase 1. Ten 
noordoosten van het plangebied ligt het bedrijventerrein Parallelweg. Ten westen grenst het plangebied aan de Zegheweg. 
Het plangebied voor de in totaal 275 woningen omvat grofweg de gronden ten zuiden van de Spoorlaan tussen de twee 
houtwallen. 
 
In de huidige situatie is de locatie in agrarisch gebruik en is dus volledig onverhard. De locatie heeft een grondoppervlakte 
van circa 115.000 m2. Zie figuur 1 voor de ligging en begrenzing van het plangebied. 
 

 

Figuur 1: Ligging en begrenzing plangebied (bron: google maps luchtfoto, 2021) 

Ligging plangebied ten opzichte van beschermde/bijzondere gebieden 
Archeologie 
Op de locatie ligt grotendeels de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 2'. De dubbelbestemming voor archeologie 
beschermt de archeologische waarden die mogelijk in de grond aanwezig zijn. Hier geldt dat uitsluitend bebouwing is toe-
gestaan die niet dieper reikt dan 0,3 meter beneden maaiveld of die een grondoppervlakte bestrijkt die niet groter dan 100 
m2 is. Indien deze maten worden overschreden, dient er eerst archeologisch onderzoek te worden verricht. 
 
Natuur 
Het plangebied ligt niet in of in directe nabijheid van natuurgebieden, zie figuur 2 en 3. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt 
op 360 meter. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied (Rijntakken) ligt op grote afstand (circa 9 kilometer), dit Natura 
2000-gebied is niet stikstofgevoelig. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is gelegen op een afstand 
van circa 14 km vanaf het plangebied.  
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Figuur 2: Ligging projectgebied (oranje cirkel) t.o.v. Natura-2000 gebieden (bron: AERIUS calculator) 

 

Figuur 3: Ligging projectgebied (rode cirkel) t.o.v. NNN (bron: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028) 

Het plangebied ligt niet in waterwin- of grondwaterbeschermingsgebieden (figuur 4). 
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Figuur 4: Ligging plangebied t.o.v. waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden (bron: Atlas Leefomgeving) 

Op de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht wordt het plangebied aangeduid als agrarisch cultuurlandschap, zie 
figuur 5. Aan de rand van de locatie was vroeger een schaapskooi aanwezig (groene punt). 
 

  
Figuur 5: Uitsnede Gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaarten (provincie Utrecht) 
 
De milieukwaliteit binnen het plangebied wordt mede bepaalde door de infrastructuur in de omgeving (spoor en wegen) en 
de omliggende bedrijven. In hoofdstuk 3 is nader ingegaan op de milieusituatie (waaronder de optredende geluidbelas-
ting). 
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2.2 Kenmerken van het plan 
Hoevelaar fase 2 is het middelste gedeelte van de nieuwe woonwijk en grenst aan de zuidkant aan Hoevelaar fase 1. Ten 
noordoosten van het plangebied ligt het bedrijventerrein Parallelweg. Ten westen grenst het plangebied aan de Zegheweg. 
Het plangebied voor de in totaal 275 woningen omvat grofweg de gronden ten zuiden van de Spoorlaan tussen de twee 
houtwallen. 
 

 

Figuur 6: Plangebied 

ONTSLUITING 
De woningbouwontwikkeling Hoevelaar fase 2 wordt in de toekomstige situatie afgewikkeld op het kruispunt met de Stati-
onsweg Oost (N224). 
 
Het verkeer dat wordt afgewikkeld op de Parallelweg wordt uiteindelijk ook op de Stationsweg Oost afgewikkeld. De Stati-
onsweg 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 nieuwe woonwijk is in de toekomstige situatie te bereiken via de vrijliggende fietspaden die gelegen zijn langs de Stati-
onsweg Oost (N224). En fietspaden vanuit fase 1. 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. Tevens wordt een deel van de Zegheweg heringericht als fietsstraat. Door middel van deze 
fietsroutes zijn de kernen van Woudenberg, Scherpenzeel en de omgeving op veilige wijze te bereiken. 
 
VERKEER EN PARKEREN 
Aan de hand van kencijfers van het CROW is voor het plangebied de verkeersgeneratie berekend. De huidige functie gene-
reert momenteel geen verkeer. Uit de berekening blijkt dat de verkeersgeneratie maximaal 2.460 mvt/etmaal (motorbewe-
gingen per etmaal) bedraagt. 
 
De parkeerbehoefte van de nieuwe woningen zal geheel binnen het plangebied opgevangen worden. 
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2.3 Cumulatie met andere projecten 
De woningbouwlocatie Hoevelaar omvat in totaal de realisatie van maximaal 925 woningen in de periode tot 2030 binnen 
het gebied dat wordt omsloten door de provinciale weg N224, de Zegheweg en de voormalige spoordijk. De totale ontwik-
keling is in het Masterplan uit 2015 toegelicht.  
 
De woningen in fase 1 worden op dit moment ontwikkeld.  
 

 
Figuur 7: Deelgebieden ontwikkeling Hoevelaar 
 
Het aantal woningen blijft in totaal ruimschoots onder de grenswaarde.  
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2.4 Criteria bijlage III van de EEG-richtlijn 
Voor de realisatie van de beoogde woningen en herinrichting van het terrein worden de gebruikelijke bouwmaterialen en 
natuurlijke hulpbronnen benut. Verontreiniging en hinder, optredende risico’s en eventuele gezondheidseffecten komen 
aan de orde in hoofdstuk 3.   
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3. KENMERKEN VAN DE MILIEUEFFECTEN 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. Het is gebruikelijk de 
milieueffecten van de beoogde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige 
situatie inclusief autonome ontwikkelingen. 
 

3.1 Verkeer en parkeren 
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 275 woningen bedraagt de maximale verkeersgeneratie dan 2.460 mvt/weekdagetmaal. 
 
Voor de beoordeling van de toekomstige verkeersafwikkeling is een mobiliteitstoets opgesteld. Hieruit blijkt dat de auto-
nome en plansituatie niet leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. 
 
Op het moment van realisatie van fase 3 zal een extra ontsluiting van Hoevelaar worden gerealiseerd op de Parallelweg ten  
oosten van het plangebied. Op dat moment zal er minder verkeer rechtsreeks op de Stationsweg Oost ten zuiden van fase  
1 ontsluiten en neemt de intensiteit op dit gedeelte van de Stationsweg Oost af. 
 
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 vol-
doende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt is in de regels van het bestemmingsplan een parkeerregeling opgenomen. 
 

3.2 Geluid 
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is akoestisch onderzoek uitgevoerd met als doel na te gaan of kan worden vol-
daan aan een (blijvend) goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woningen. Uit het onderzoek blijkt dat als 
gevolg van het wegverkeer op de gehele Zegheweg, Randweg en de Interne weg de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 
48 dB niet wordt overschreden. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van het wegverkeer op de gehele Zegheweg, Randweg en de Interne weg de wette-
lijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. 
 
Uitstralingseffect  
Uit de resultaten blijkt dat na de realisatie van fase 2, in het plangebied fase 1 ongeveer 3 dB toename van de geluidbelas-
ting plaats zal vinden. Voor een toename aan verkeersbewegingen op een bestaande weg zijn geen wettelijke voorwaar-
des. Voor de beoordeling van het uitstralingseffect wordt aangesloten bij normstelling die de Wgh kent voor reconstructie-
situaties. Daarbij geldt een geluidstoename tot 1,5 dB als acceptabel. Voor geluidstoenames tussen 2 en 5 dB zou op grond 
van de Wgh een hogere waarde vastgesteld moeten worden. Met een toename van 3 dB zou op grond van de Wgh hogere 
waarde vastgesteld moeten worden. Omdat bij eenzelfde geluidniveau voor een reconstructieonderzoek hogere waarde 
kan worden vastgesteld, wordt voor het uitstralingseffect deze toename aanvaardbaar bevonden. 
 
Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling kunnen zodoende worden uitgesloten. 
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3.3 Luchtkwaliteit 
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 275 woningen mogelijk, de totale ontwikkeling maximaal 925 wo-
ningen. Het aantal woningen valt onder de drempelwaarde van 1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit. Er wordt dan ook voldaan aan de luchtkwaliteitseisen en nader onderzoek is niet nood-
zakelijk.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied gege-
ven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2020 die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit 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 2020 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn 
stof ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer zijn gelegen. De concentraties luchtverontreinigende 
stoffen bedragen 19,7 µg/m3 voor NO2, 20,3 voor PM10 (met 7,9 overschrijdingsdagen per jaar) en 11,5 voor PM2,5. De con-
centraties luchtverontreinigende stoffen nemen af naar gelang de afstand tot de weg. Ter hoogte van de locatie van het 
plangebied is hierdoor sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 

3.4 Externe veiligheid 
De beoogde ontwikkeling betreft geen risicobron en zal dan ook geen negatief effect hebben op omliggende (beperkt) 
kwetsbare objecten.  
 
Risicorelevante bedrijven 
Van Apeldoorn B.V.  
Voor Van Apeldoorn is een QRA opgesteld. Als gevolg hiervan is geen noemenswaardige stijging van het groepsrisico waar-
neembaar. Gelet op de ruime afstand tussen het bedrijf en de beoogde woningen zal 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 1. 
  
Tabel 1: Veiligheidsafstanden voor het PR, bijlage 1 van de Revi 

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 
 
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 plaatsgebon-
den risico bij het nemen van een nieuw ruimtelijk besluit rekening te houden met een effectafstand van 60 meter als ge-
volg 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 effect-
afstanden worden gemeten vanaf het vulpunt van het LPG-tankstation.  
 
Aangezien het tankstation op ruim 200 meter afstand van het plangebied is gelegen, wordt er ruim voldaan aan bovenge-
noemde afstanden.  
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V.O.F. F. Hazeleger Laagerfseweg 12a 
Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de aanwezige opslagtank (25 meter). 
 
Andere inrichtingen liggen op dermate grote afstand van het plangebied dat deze niet relevant zijn. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
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-520-01 heeft een invloedsgebied van 95 meter. Deze leiding is op circa 150 meter 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 oriëntatie-
waarde. 
 
Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van verschillende bronnen is een (beknopte) verantwoording van het 
groepsrisico uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de bereikbaarheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voldoende zijn. Nega-
tieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling kunnen zodoende worden uitgesloten. De verantwoording van het 
groepsrisico is opgenomen in de toelichting op het bestemmingsplan. 
 

3.5 Bodem 
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen 
in de bijlagen bij het bestemmingsplan. Uit het onderzoek blijkt dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemme-
ring vormt voor het voorgenomen gebruik (wonen). De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van 
het gebruik en de ontwikkeling van de locatie tot woonbestemming. Negatieve effecten door, en ten gevolge van, de be-
oogde ontwikkeling kunnen worden uitgesloten. 
 

3.6 Water 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van het oppervlakte- en grondwater worden duurzame, niet-uitloogbare ma-
terialen gebruikt, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase.  
 
Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling op het watersysteem ter plaatse kunnen dan ook worden uitge-
sloten. 
 
Voor waterberging in stedelijk gebied is volgens de uitgangspunten van het waterschap 600 m3 berging per hectare verhar-
ding 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 advi-
seert om in dit geval 10% van het oppervlak van het plangebied te 'reserveren' voor waterberging. Uit de praktijk blijkt dit 
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vaak nodig is om de benodigde hoeveelheid water in het plangebied te kunnen vasthouden en zo de afvoer vanuit het ge-
bied niet te laten toenemen. Door het 'reserveren' van ruimte voor waterberging (al dan niet in combinatie met groen) 
worden moeilijke keuzes later in het proces voorkomen. 
 
Risico’s op rampen door klimaatverandering 
De ontwikkeling betreft de ontwikkeling van een locatie in bestaand stedelijk gebied. Risico’s op rampen door klimaatver-
andering nemen ten gevolge van de beoogde ontwikkeling dan ook niet toe. 
 

3.7 Ecologie 
GEBIEDSBESCHERMING 
Het plangebied is buiten beschermde natuurgebieden gelegen. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering kun-
nen 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 stik-
stofgevoelig habitat ligt op een afstand van circa 14 kilometer. 
 
SOORTENBESCHERMING 
Voor de realisatie van de woonwijk is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Er is een potentiële essentiële vliegroute 
voor vleermuizen aanwezig in het plangebied en er kan verstoring op verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksge-
bied optreden. Daarnaast kan het plangebied deel uitmaken van het leefgebied van steenuil en kerkuil.  
 
Nader onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van bovengenoemde soorten is nodig. Dit onderzoek wordt in een latere 
fase van het plan uitgevoerd. Indien blijkt dat mitigerende maatregelen nodig zijn worden deze opgevolgd. 
 

3.8 Cultuurhistorie en archeologie 
CULTUURHISTORIE 
Binnen het plangebied zijn geen cultuurhistorische waardes aanwezig. 
 
EXPLOSIEVEN  
In het kader van het bestemmingsplan is een vooronderzoek uitgevoerd naar het risico op het aantreffen van conventio-
nele explosieven in het plangebied. Het was namelijk niet bekend of er rekening gehouden dient te worden met het aan-
treffen 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. 
 
ARCHEOLOGIE 
In verband met de beoogde ontwikkeling is een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek is 
geconstateerd dat er in plangebied alleen archeologische waarden worden verwacht in de waterbron en op, en mogelijk 
rondom, de noordwestelijke en noordoostelijke dekzandkop. In figuur 8 zijn de gebieden voor nader onderzoek weergege-
ven.  
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Figuur 8: Uitsnede verdeling resultaten verkennend archeologisch onderzoek 
 
Op basis van de resultaten het verkennend onderzoek wordt een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 
onderzoek worden indien gereed opgenomen in deze paragraaf. Vooralsnog worden de eventuele mitigerende maatrege-
len die uit dit onderzoek komen opgevolgd. Hierdoor vormt het aspect archeologie geen belemmering voor de bestem-
mingswijziging. 
 

3.9 Gezondheid 
Uit toetsing van de verschillende milieuthema’s op het gebied van leefomgevingskwaliteit en verkeer blijkt dat de beoogde 
ontwikkeling niet leidt tot een belangrijke toename van risico’s voor de menselijke gezondheid. Er wordt voldaan aan de 
normen voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. 
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3.10 Sloop- en aanlegwerkzaamheden 
Gelet op de tijdelijkheid van sloop- en aanlegwerkzaamheden kunnen blijvende negatieve milieueffecten uitgesloten wor-
den. Tevens zal vanwege de kleinschaligheid ook geen sprake zijn van significante negatieve milieueffecten, zoals geluid- en 
stofoverlast, ten tijde van de werkzaamheden. 
 

3.11 Mitigerende maatregelen 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn mogelijk aanvullende mitigerende maatregelen noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de 
resultaten van de nadere onderzoeken naar archeologie en flora en fauna. Indien mitigerende maatregelen nodig zijn, wor-
den deze opgevolgd.  
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4. CONCLUSIES 

Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied niet ligt in een kwetsbaar gebied en/of gebied met een be-
schermde status. De aard en omvang van het plan leiden niet tot belangrijke nadelige milieueffecten. Het doorlopen van 
een volledige m.e.r.-procedure is zodoende niet noodzakelijk. 
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KENMERK 20191820_0007JP 
VAN ing. Job Punt 

    
 

PROJECT BP Hoevelaar fase 2 
OPDRACHTGEVER Gemeente Woudenberg 

    BIJLAGE(N) 1 
 

  

  

MOBILITEITSTOETS HOEVELAAR FASE 2 
 

AANLEIDING 
Samen met Atelier Dutch heeft de gemeente Woudenberg een Masterplan ontwikkeld voor Hoevelaar om in totaal ca. 925 
woningen te kunnen bouwen in verschillende fases. Fase 1 van de ontwikkeling wordt op dit moment gerealiseerd. Fase 2 
zit momenteel in de planvormingsfase. Ten behoeve van het bestemmingsplan dienen de verkeerskundige effecten van 
deze fase in beeld gebracht te worden. Fase 2 bestaat uit de realisatie van 275 woningen. Deze mobiliteitstoets beschrijft 
de gevolgen van deze ontwikkeling voor de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en het parkeren.  
 
LIGGING  
Fase 2 maakt onderdeel uit van de gehele ontwikkeling Hoevelaar. Het is een woningbouwontwikkeling aan de oostzijde 
van de kern Woudenberg. Het plan wordt aan de zuidzijde begrenst door de Stationsweg Oost (N224), in het westen met 
de Zegheweg en het in het oosten met de Parallelweg. Woudenberg heeft volgens het CBS1 de stedelijkheidsgraad ‘weinig 
stedelijk’. Verder is de ontwikkellocatie conform het parkeerbeleidsplan 2006 ingedeeld in het gebied ‘rest bebouwde 
kom’.  
 

 
Figuur 1: ligging plangebied 

                                                             
1 Bron: CBS, Statline: Kencijfers wijken en buurten 2020 
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HUIDIGE SITUATIE  EN AUTONOME SITUATIE 2031 
Verkeersstructuur huidig en autonoom 2031 
Hieronder wordt de verkeersstructuur in de omgeving beschreven in de huidige en toekomstige situatie zonder planont-
wikkeling.  
 
Auto 
Rondom het plangebied liggen een aantal wegen. In het zuiden ligt de Stationsweg Oost. Deze weg maakt onderdeel uit 
van de N224 die de kern Woudenberg verbindt met de omliggende kernen, Zeist, Scherpenzeel en Renswoude. In het oos-
ten sluit de N224 aan op de A30 ter hoogte van Ede en in het westen op de A28 bij Zeist. De stationsweg Oost is een ge-
biedsontsluitingsweg met een maximum toegestane snelheid ter hoogte van het plangebied van 50 km/u. Op dit moment 
wordt fase 1 reeds ontsloten op de Stationsweg Oost. 
 
Aan de westzijde ligt de Zegheweg. Dit is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u uitgevoerd als 
fietstraat die in het zuiden aansluit op de Stationsweg West. Deze Stationsweg West sluit in westelijke richting aan op de 
Europaweg. Op de Zegheweg ter hoogte van de grens tussen fase 1 en 2 (zie figuur 1) ligt de komgrens. De maximumsnel-
heid op de Zegheweg ten noorden van deze locatie is 60 km/u. De Zegheweg heeft een smal profiel en erven ontsluiten 
rechtsreeks op de rijbaan.  
 
Aan de oostzijde ligt de Parallelweg. Dit is een weg met een voornamelijk ontsluitende functie en verbind het naastgelegen 
industrieterrein met de N224 Aan de noordzijde gaat de Parallelweg over in de Nort die vervolgens weer aansluit op de 
Zegheweg. De maximum toegestane snelheid op de Parallelweg is 50 km/u. 
 
Fiets 
Aan de Stationsweg Oost hebben fietsers een aan beide zijde van de rijbaan een vrijliggend fietspad. Op de Zegheweg de-
len fietsers de rijbaan met het gemotoriseerde verkeer. Dit is ook het geval op de parallelweg alleen is daar aan weerszijde 
van de rijbaan nog sprake van smalle fietssuggestiestroken.  
 
Openbaar Vervoer 
Ter hoogte van de Spoorlaan zijn bushaltes aanwezig op de Stationsweg Oost. Hier halteren de buslijnen 80 en 680. 
 
Verkeersintensiteiten Stationsweg Oost 
In de toekomstige situatie zal fase 2 ontsloten worden op de Stationsweg Oost. Om die reden worden hieronder alleen de 
verkeerintensiteiten op de Stationsweg Oost gegeven voor zowel de huidige situatie (2021) als de toekomstige situatie 
(2031). Voor het bepalen van de verkeersintensiteiten is het verkeersmodel van de Provincie Utrecht gebruikt voor de jaren 
2015 en 2030. Om de verkeersintensiteit in het jaar 2021 te bepalen is de jaarlijkse autonome groei berekend door het jaar 
2015 te vergelijken met het jaar 2030. Hieruit komt een jaarlijkse autonome groei van 1,017. Om de verkeersintensiteit in 
het jaar 2031 te bepalen is het verkeersmodel 2030 opgehoogd met 1% per jaar naar 2031.  
 

 2021 2031 (zonder plan) 
Stationsweg Oost tussen de 
Laagerfseweg en Rumelaarseweg  

13.246 mvt/etmaal 15.926 mvt/etmaal 

Tabel 1: verkeersintensiteiten werkdag etmaal Stationsweg Oost (huidig en toekomstig autonoom) 
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VERKEERSGENERATIE EN VERKEERSTOEDELING 
Ontwikkeling fase 1 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan fase 1 is de verkeersgeneratie van deze fase bepaalt op 2.369 mvt/etmaal op 
een gemiddelde weekdag. De verkeersgeneratie dient met een factor 1,12 (CROW 256) opgehoogd te worden om de ver-
keersgeneratie voor een gemiddelde werkdag te krijgen. Die komt daarmee uit op 2.653 mvt/etmaal. De ontsluiting van 
deze fase geschiedt via een directe ontsluiting ten zuiden van het plan op de Stationsweg Oost. Het verkeer verdeelt zich 
vanaf hier gelijkmatig in oostelijke en westelijke richting. 
 
Ontwikkeling fase 2 
Bij het bepalen van de verkeersgeneratie van fase 2 is gebruik gemaakt van CROW publicatie 381. Daarbij is uitgegaan van 
de ligging in ‘rest bebouwde kom’ en een stedelijkheidsgraad ‘weinig stedelijk’.  Voor het bestemmingsplan wordt uitge-
gaan van de ontwikkeling 275 woningen. In het concept voorontwerp van het stedenbouwkundig plan is een verdeling op-
genomen van de woning typologie. Die verdeling is als volgt: 

- 25% koop-duur 
- 25%  koop midden 
- 15% koop sociaal 
- 25%  huur sociaal 
- 10% huur vrije sector 

Voor de beoordeling van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling wordt echter rekening gehouden met een worst 
case situatie. Daarbij wordt uitgegaan van afwijkende verdeling in woningtypen, waarbij uitgegaan wordt van 35% koop 
duur en 15% huur sociaal. Verder wordt het midden van de bandbreedte aangehouden bij het bepalen van het te hanteren 
kencijfer. Dit leidt tot de onderstaande verkeersgeneratie voor fase 2. 
 

functie Aantal Kencijfer2 functie CROW 
381 

Verkeersgenera-
tie (weekdag) 

Verkeersgenera-
tie (werkdag) 

Koop duur 35% van 275 8,2 Koop, huis, vrij-
staand 

790  

Koop midden 25% van 275 7,8 Koop, huis, 2-
onder-1 kap 

537  

Koop sociaal 15% van 275 7,4 Koop, huis, tus-
sen/hoek 

306  

Huur sociaal 15% van 275 5,6 Huur, huis, soci-
ale huur 

231  

Huur vrije sector 10% van 275 7,4 Huur, huis, vrije 
sector 

204  

Totaal    2068 2317 
Tabel 2: verkeersgeneratie fase 2 in mvt/etmaal  

De verkeersgeneratie voor een gemiddelde werkdag is verkregen door de weekdagintensiteit te vermenigvuldigen met fac-
tor 1,12 (CROW 256). Dit is de ophoogfactor voor woongebieden.  
 

                                                             
2 Midden van de bandbreedte CROW 381 
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Net als in fase 1 wordt in fase 2 in eerste instantie al het verkeer ontsloten op de Stationsweg Oost. Net als in fase 1 zal het 
verkeer zich evenredig in oostelijke als in westelijke richting verdelen. 
 
VERKEERSINTENSITEITEN STATIONSWEG OOST NA PLANVOLTOOING 
Zowel fase 1 als 2 ontsluiten in de toekomst in eerste instantie volledig op de Stationsweg Oost. Vanaf daar verdeelt het 
verkeer zich evenredig in oostelijke en westelijke richting. Dit leidt tot de volgende toekomstige verkeersintensiteiten op de 
Stationsweg Oost. 
 

 2031 autonoom Toevoeging  
fase 1 

Toevoeging  
fase 2 

Fase 1 + 2 2031 na plan 
(fase 1 + 2) 

Stationsweg Oost 
(westtak aanslui-
ting) 

15.926  1.327 1.158,5 2.486 18.411 

Stationsweg Oost 
(oosttak aanslui-
ting) 

15.926  1.327 1.158,5 2.486 18.411  

Totaal  2.654 2.317 4.971  
Tabel 3: verkeersintensiteiten Stationsweg Oost in mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag 

Op het moment van realisatie van fase 3 zal een extra ontsluiting van Hoevelaar worden gerealiseerd op de Parallelweg ten 
oosten van het plangebied. Op dat moment zal er minder verkeer rechtsreeks op de Stationsweg Oost ten zuiden van fase 
1 ontsluiten en neemt de intensiteit op dit gedeelte van de Stationsweg Oost af.  
 
BEOORDELING VERKEERSAFWIKKELING 
Bij de beoordeling van de verkeersafwikkeling zijn kruispunten maatgevende objecten waaraan de afwikkeling van het ver-
keer het beste kan worden afgelezen. Ten behoeve van deze beoordeling wordt er vanuit gegaan dat fase 2 100% ontsluit 
op de Stationsweg Oost en daarbij gebruik maakt van dezelfde ontsluiting als Hoevelaar fase 1. Er wordt met deze beoorde-
ling dus geen rekening gehouden met een extra ontsluiting van Hoevelaar op de Parallelweg. 
 
Doormiddel van het uitvoeren van indicatieve kruispuntberekeningen met het programma Omni-X is de verkeerafwikkeling 
op de aansluiting van Hoevelaar op de Stationsweg Oost beoordeeld voor zowel de autonome als de plansituatie. CROW 
256 geeft aan dat de avondspits in de meeste gevallen voor een woonwijk maatgevend is bij het bepalen van de verkeers-
afwikkeling. Hieronder een overzicht van de uitgangspunten die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de kruispuntberekening: 

- intensiteiten Stationsweg Oost (verkeersmodel provincie Utrecht) 
- verdeling richting oost en richting west voor fase 1 en 2 = 50%/50% 
- avondspits (17-18h) is maatgevend (CROW 256) 
- Intensiteit AS  woonfuncties = 9% werkdagetmaal waarde (CROW 256) 
- intensiteit AS Stationsweg Oost = 10% werkdagetmaal 
- Bij het bepalen van de voertuigverdeling is uitgegaan van de standaardaard voertuigverdeling per type weg. Deze 

verdeling is bepaald op basis van ervaringscijfers van Rho adviseurs. Daarbij is voor de Stationsweg oost de catego-
rie ‘stedelijke hoofdweg’ aangehouden en voor de aantakking vanuit Hoevelaar de categorie ‘buurtverzamelweg’. 

- Voor een woonwijk geldt dat in de avondspits de meeste mensen aankomen (80%) de rest is vertrekkend verkeer 
(CROW 256). Van deze verdeling is uitgegaan bij het toedelen van zowel fase 1 als fase 2. 
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- Als invoer voor de kruispuntberekening i gebruik gemaakt van verkeersintensiteiten uitgedrukt in PAE (personen-
auto equivalent). Naast personenauto’s wordt hierin ook rekening gehouden met de invloed van zwaarder en tra-
ger vrachtverkeer. Dit verkeer heeft meer tijd nodig om het kruispunt te verlaten. Met een ophoogfactor is het 
effect van deze tragere verkeersafwikkeling voor de zwaardere voertuigen meegenomen in de beoordeling van de 
verkeersafwikkeling. De gehanteerde PAE-waarden zijn (1,0 voor lichtverkeer, 1,5 voor middelzwaar verkeer en 2,3 
voor zwaar verkeer). 

- voor het berekenen van de verkeersintensiteit in PAE/uur, die wordt gegenereerd door fase 1 en 2, is uitgegaan 
van de voertuigverdeling voor een 'buurtverzamelweg' (Rho adviseurs). 

- De toekomstige aansluiting wordt gerealiseerd met een VRI met aan de noordelijke en oostelijke kruispunttakken 
een oversteekvoorziening voor voetgangers en fietsers. 

- Per fietsoversteek wordt rekening gehouden met het oversteken van 300 fietsers in het drukste uur in 2 richtingen 
per tak.  

- Doordat rekening wordt gehouden met de oversteek van 300 fietsers is aangenomen dat het gemiddelde aanbod 
aan voetgangers met de afwikkeling van de fietsers kan oversteken samen met de fietsers. Hierdoor hebben de 
voetgangers geen aanvullende invloed op de verkeersafwikkeling van het kruispunt.  

 

  
Figuur 2: Schematische weergave aansluiting Hoevelaar fase 1 en 2 in Omni-X (blauw: fiets/voetgangers oversteek) 

Autonome situatie 
Voor de autonome situatie is de huidige situatie inclusief de voltooiing van fase 1 meegenomen en beoordeeld voor het 
jaar 2031. Uit de kruispuntberekening komt een berekende cyclustijd 104,5 seconden. Die ligt ruim onder de grenswaarde 
van 120 seconden. Komt de cyclustijd namelijk boven de 120 seconden dan wordt dat in verkeerskundig opzicht gezien als 
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een te lange cyclustijd, waarbij het verkeer dermate lang moet wachten om groen te krijgen dat de kans op het negeren 
van rood licht voor de hand ligt en er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. De verzadigingsgraad per rijrichting ligt 
met de berekende cyclustijd van 104,5 op een aantal rijrichtingen op 0,85. 
Hiermee kan gesteld worden dat het verkeersaanbod in het drukste uur, namelijk de avondspits, in de autonome situatie 
voldoende kan worden verwerkt zonder dat dit leidt tot knelpunten. 
 
Plansituatie 
In de plansituatie neemt het verkeersaanbod verder toe doordat er meer verkeer van de aansluiting vanaf Hoevelaar ge-
bruik zal maken. Te zien is dat de verzadigingsgraden ter hoogte van de aansluiting met Hoevelaar oplopen tot 0,44. De 
cyclustijd blijft gelijk met die in de autonome situatie en bedraagt 104,5 seconden. Daarmee is ook in de plan situatie 
sprake van een acceptabele verkeersafwikkeling die niet leidt tot knelpunten.  
 
Verkeersveiligheid 
In de toekomstige situatie zullen de wegen in het plangebied (fase 1 en 2) worden ingericht als erftoegangswegen. Op deze 
wegen deelt het fietsverkeer de rijbaan met het autoverkeer. Ter hoogte van de aansluiting met de Stationsweg Oost ligt 
de verkeersintensiteit op circa 5.000 mvt (zie tabel 3). Met deze intensiteiten is het nog mogelijk om fietsers en gemotori-
seerd verkeer van dezelfde rijbaan gebruik te laten maken, maar de verkeersintensiteit van het gemotoriseerde verkeer is 
wel van dien aard dat op drukke momenten fietsers zich niet altijd veilig voelen.  
 
Om die reden is in fase 1 reeds besloten om vanaf de rotonde ten noorden van de aansluiting het fietsverkeer op een vrij-
liggend fietspad te leiden naar het kruispunt met de Stationsweg Oost. Hiermee is de verkeersveiligheid voor fietsers vol-
doende geborgd.  
 
Ook voetgangers hebben een trottoir zodat vanaf de rotonde langs het fietspad veilig gelopen kan worden in de richting 
van de aansluiting op de Stationsweg Oost. 
 
De verkeersveiligheid is hiermee voldoende geborgd en leidt dan ook niet tot knelpunten 
 
Parkeren 
De parkeerbehoefte van het plan dient binnen het plangebied te worden opgevangen. Daarbij moet voldaan worden aan 
de parkeerkencijfers zoals opgenomen in CROW 381. 
 
CONCLUSIE 
Het aspect verkeer vormt geen belemmering voor de verdere vaststelling van het bestemmingsplan Hoevelaar fase 2. 
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BIJLAGE 1: UITKOMSTEN KRUISPUNTBEREKENINGEN 
 

 
 

 
 





Rho adviseurs voor leefruimte 035100.20201245 

Bijlage 4    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.  



 

QUICKSCAN GELUID FASE 2 EN 3 | PLAN HOEVELAAR WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1255.AKOESTISCH ONDERZOEK FASE 2 EN 3 

Status: Definitief_v2 | Versiedatum: 31 maart 2016  12 / 20 

 

 

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



 

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 1 Ligging plangebied 

  



7M a s t e r p l a n  H o e v e l a a r  I  W o u d e n b e r g
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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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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
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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 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
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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 (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
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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 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
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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 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
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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 %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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 %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
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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 (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

4-4-2016 10:04:32Geomilieu V3.11



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
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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

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

31-3-2016 11:51:03Geomilieu V3.11



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

31-3-2016 11:51:03Geomilieu V3.11



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

31-3-2016 11:52:21Geomilieu V3.11



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

31-3-2016 11:52:21Geomilieu V3.11



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

31-3-2016 11:52:21Geomilieu 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

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 

  



 

QUICKSCAN GELUID FASE 2 EN 3 | PLAN HOEVELAAR WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1255.AKOESTISCH ONDERZOEK FASE 2 EN 3 

Status: Definitief_v2 | Versiedatum: 31 maart 2016 

Figuur 24 Cumulatieve contouren 7,5 m hoogte 

 

 

 

 

 

 

 

 





Rho adviseurs voor leefruimte 035100.20201245 

Bijlage 5    Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 





 

1/20   

 

AKOESTISCH ONDERZOEK 
WEGVERKEERSLAWAAI 
Hoevelaar fase 2 
17 december 2021 
 



 

2/20   

 

DATUM 17 december 2021 
KENMERK 035100_20201245 
  
PROJECT Hoevelaar fase 2 
PROJECTLEIDER I. de Feijter 
  

  PROJECTNUMMER 20201245 
  
AUTEUR Mustafa Lamkadmi 
STATUS Concept 
 

 

  

  

  



 

3/20   

INHOUD 

1. Aanleiding 5 
2. Toetsingskader 6 
3. Gemeentelijk beleid 8 
4. Berekeningsuitgangspunten 9 

4.1 Rekenmethode 9 
4.2 Wegen 9 
4.3 Omgeving 10 
4.4 Grids en sectorhoek/reflecties 10 

5. Resultaten 11 

5.1 Resultaten geluidbelasting plangebied fase 2 11 
5.2 Resultaten uitstralingseffect interne weg door fase 1 13 

6. Conclusie 15 

Bijlage 1 Invoergegevens wegverkeerslawaai  
Bijlage 2 Resultaten plangebied fase 2  
Bijlage 3 Invoergegevens Uitstralingseffect interne weg  
Bijlage 4 Resultaten uitstralingseffect  
 



© RHO ADVISEURS BV
Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze 
dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rho Adviseurs bv, behoudens voorzover dit 
drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde 
toestemming niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.



 

5/20   

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 tweede 
fase juridisch-planologisch mogelijk. Dit betreft de oprichting van 275 woningen. 
 
Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 
 
• toets geluidbelasting plangebied fase 2 voor de toekomstige woningen; 
• uitstralingseffect van fase 2 op de woningen in fase 1. 
 

 
Figuur 1.1 Plangebied Hoevelaar fase 2 
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2. TOETSINGSKADER 

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/uur geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een 
representatief te achten snelheid van 70 km/uur 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 dit rapport is de geluidbelasting ten gevolge van de Stationsweg Oost (50 km/uur), de Zegheweg, de Randweg (80 km/uur) 
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 maatre-
gelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend 
zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappe-
lijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. 
 
Grenswaarden wegen met geluidzone 
In tabel 2.1 zijn de relevante voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden weergegeven. De ontheffingswaarde is afhan-
kelijk van een binnenstedelijke (63 dB) of buitenstedelijke (53 dB) ligging. Omdat de toekomstige woningen voor fase 2 bin-
nen 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 2.1 Grenswaarden 

 
 
 
 
 
 

 
Grenswaarden wegen zonder geluidzone 
Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur of lager, zoals de nieuw aan te leggen interne ontsluitingsweg, zijn op 
basis van de Wgh niet-gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurispru-
dentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar 
akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbe-
lasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluid-
belasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde 
wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader ge-
hanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde als maximaal 
aanvaardbare waarde.  
 
 

 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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RECONSTRUCTIESITUATIE/UITSTRALINGSEFFECT 
Er is sprake van een reconstructie, indien er fysieke wijzigingen op of aan een bestaande weg optreden en waarbij als gevolg 
van deze veranderingen de geluidbelasting met 2 dB of meer toeneemt (waarbij opvulling tot 48 dB is toegestaan).  
 
Het dient hierbij te gaan om een wijziging in fysieke zin, bijvoorbeeld: 
- wijziging van profiel, wegbreedte, hoogteligging of wegdek; 
- wijziging van het aantal rijstroken; 
- aanleg van kruispunten; 
- aanleg van aansluitingen; 
- verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens. 
 
Door de realisatie van fase 2 van het plangebied, ontstaat hier geen fysieke aanpassingen aan de weg. Waardoor onderzoek 
naar reconstructie niet wordt uitgevoerd. 
 
Uitstraling van de reconstructie 
Voor woningen die niet binnen de geluidzone van de reconstructie liggen, maar wel binnen de invloedsfeer, dient ingevolge 
artikel 99 lid 2 onderzocht te worden of er sprake is van een significante toename (≥1,5 dB) van geluid. Het betreft hier de 
zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen 
niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden. Als vuistregel wordt gehanteerd dat alle 
wegen waar sprake is van een intensiteitstoename van ≥ 40% en waarlangs geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, 
meegenomen dienen te worden in het onderzoek. Bij een toename van de verkeersomvang met minder dan 40% is er na-
melijk sprake van een geluidtoename van minder dan 1,5 dB, wat niet hoorbaar is voor het menselijk oor. 
 
Kortweg geldt voor het reconstructie- en uitstralingsonderzoek: 
- de zone strekt zich uit in een gebied van 200 m aan weerszijden van het daadwerkelijk ‘werk’:   de reconstructie; 
- de woningen die binnen deze zone liggen dienen formeel aan de normstelling voor reconstructie uit de Wgh getoetst 

te worden; 
- voor de woningen die binnen de invloedsfeer van de reconstructie liggen, maar niet binnen de formele zone, dient 

de aanvaardbaarheid van de eventuele geluidtoename inzichtelijk te worden gemaakt, maar wordt niet formeel ge-
toetst aan de normstelling uit de Wgh. 

 
In dit onderzoek wordt een beschouwing gegeven van het uitstralingseffect ten gevolge van de Interne weg door fase 1. 
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3. GEMEENTELIJK BELEID 

De gemeente Woudenberg heeft de “Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente Woudenberg 2012” vast-
gesteld. 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 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 275 woningen kan 
hierdoor binnen de toegestane bouwvlakken nog variëren. Hierdoor kan nog niet concreet getoetst worden aan het gemeen-
telijk geluidbeleid. Voor eventuele hogere waarden, bieden de punten 2 en 6 uit de gestelde criteria echter voldoende mo-
gelijkheden voor het vaststellen van een hogere waarde. 
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4. BEREKENINGSUITGANGSPUNTEN 

4.1 Rekenmethode 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het programma Geomilieu versie 2020.2 van DGMR. 
 
4.2 Wegen 
In dit rapport is de geluidbelasting ten gevolge van de Stationsweg Oost (50 km/uur), de Zeghweg , de Randweg (80 km/uur) 
en de nieuw aan te leggen interne weg door fase 2 inzichtelijk gemaakt. Voor de nieuw aan te leggen interne weg wordt 
conform planvorming uitgegaan van een 30 km/uur snelheidsregime. 
 
VERKEERSINTENSITEITEN 
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motor-
voertuigen per uur is uitgegaan van de jaargemiddelde weekdagintensiteiten.  
 
VOERTUIGCATEGORIEËN 
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
- lichte voertuigen (personenauto's, bestelbusjes); 
- middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto’s en bussen); 
- zware voertuigen (zware vrachtauto's).  
 
VERKEERSSNELHEID 
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen 
de wettelijk toegestane rijsnelheid. 
 
VERHARDING 
Voor de berekeningen zijn 2 wegdektypes ingevoerd: 

- Dicht asfaltbeton (DAB) (ingevoerd als W0 – Referentiewegdek); 
- Stille wegdek (ingevoerd als W13 – SMA NL8 G+). 

 
INVOERGEGEVENS 
Voor het berekenen van wegverkeerslawaai zijn gegevens omtrent verkeersintensiteiten van belang. In tabel 4.1 zijn de be-
langrijkste eigenschappen samengevat. Het volledig overzicht, inclusief voertuigverdeling, is opgenomen in bijlage 1. 
 
Tabel 4.1 Verkeersprognoses en overige eigenschappen 
Omschrijving wegvak Intensiteit 2028 week-

dag [mvt/etmaal] 
Intensiteit 2031 week-
dag [mvt/etmaal] 

Wegdek Rijsnelheid 

Stationsweg Oost 14.693 18.227 SMA NL8 G+ 50 Km/uur 
Zegheweg  649 669 DAB 30 Km/uur 
Zegheweg  649 669 DAB 60 Km/uur 
Randweg 14.873 15.323 SMA NL8 G+ 80 km/uur 
Interne weg (fase 1 
zonder fase 2) 

- 2.369 DAB 50 km/uur 

Interne weg (fase 1 
met fase 2) 

- 4.594 DAB 50 km/uur 

Interne weg (fase 2) - 4.594 DAB 30 km/uur 
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4.3 Omgeving 
De standaard bodemfactor in het geluidmodel is zacht, bf = 1,0. Harde bodemvlakken (wegen, water) zijn ingevoerd met 
bodemgebieden met een bodemfactor van 0,0.  
 
4.4 Grids en sectorhoek/reflecties 
GRIDS 
De waarneemhoogten waarop de gridpunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van de hoogte van de geluidgevoelige objec-
ten. In voorliggend onderzoek is rekening gehouden met een bouwhoogte van 9 meter. In het akoestisch onderzoek wordt 
daarom rekening gehouden met een waarneemhoogten van +1,5-, +4,5- en +7,5 meter hoogte. 
 
SECTORHOEK EN REFLECTIES 
Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2˚, 
conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep 
VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.  
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5. RESULTATEN 

De geluidbelasting is berekend ten gevolge van het wegverkeer op de Randweg, Zegheweg, Stationsweg Oost en de interne 
weg.  
 
Deze resultaten bestaan uit twee onderdelen: 
• Resultaten geluidbelasting op het plangebied fase 2; 
• Uitstralingseffect van de interne weg. 
 
 
5.1 Resultaten geluidbelasting plangebied fase 2  
 
Uit de berekeningen blijkt dat waarneemhoogte van +7,5 meter maatgevend is, uitgaande van een ‘worst case’ scenario 
met het ongunstigste beeld. De geluidcontouren zijn daarom op deze hoogte inzichtelijk gemaakt. 
 
ZEGHEWEG 
Als gevolg van het wegverkeer op de Zegheweg wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB, nergens in het plan-
gebied overschreden, zie figuur 5.1. 
 

 
Figuur 5.1 Resultaten Zegheweg, inclusief 5 dB aftrek op basis van artikel 110g Wgh 
 
RANDWEG  
Als gevolg van het wegverkeer op de Randweg wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB, nergens in het plange-
bied overschreden, zie figuur 5.2. 
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Figuur 5.2 Resultaten Randweg, zonder aftrek artikel 110g Wgh 
 
STATIONSWEG OOST 
Als gevolg van het wegverkeer op de Stationsweg Oost wordt de wettelijke voorkersgrenswaarde van 48 dB, nergens in het 
plangebied overschreden, zie figuur 5.3. 
 

 
Figuur 5.3 Resultaten Stationsweg Oost, inclusief 5 dB aftrek op basis van artikel 110g Wgh 
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INTERNE WEG 
Als gevolg van het wegverkeer op de interne weg wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB, nergens in het 
plangebied overschreden, zie figuur 5.4. 
 

 
Figuur 5.4 Resultaten interne weg, inclusief 5 dB aftrek op basis van artikel 110g Wgh 
 
NIET GEZONEERDE INTERNE WEG FASE 2 
Niet gezoneerde wegen zijn wegen met een snelheidsregime van30 km/uur-en woonerven. Akoestisch onderzoek is wette-
lijk niet verplicht omdat deze wegen geen geluidzone hebben. Zie hoofdstuk toetsingskader voor een nadere uitleg. Toch 
dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook voor de niet gezoneerde wegen de geluidsituatie te worden be-
oordeeld. Hierbij dienen de normen uit de Wet geluidhinder als beoordelingskader. Het gaat hier om de nieuw te realiseren 
interne ontsluitingsweg door het plangebied van fase 2.  
 
Indien er nieuwe woningen langs nieuwe niet gezoneerde wegen gerealiseerd worden, dan is akoestisch onderzoek nog 
noodzakelijk. Dit onderzoek moet aantonen dat wordt voldaan aan de maximale waarde van 63 dB. 
 
 
5.2 Resultaten uitstralingseffect interne weg door fase 1 
 
Onderstaand de resultaten van het uitstralingseffect van de interne weg op een hoogte van +7,5 meter boven het maai-
veld. 
 
Uit de resultaten blijkt dat na de realisatie van fase 2, in het plangebied fase 1 ongeveer 3 dB toename van de geluidbelas-
ting plaats zal vinden, zie figuur 5.5 en 5.6. 
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Figuur 5.5 Resultaten uitstralingseffect interne weg,  

exclusief de verkeersgeneratie van fase 2 
 

 
Figuur 5.6 Resultaten uitstralingseffect interne weg,  
  Inclusief de verkeersgeneratie van fase 2 
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6. CONCLUSIE 

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 tweede 
fase juridisch-planologisch mogelijk. Dit betreft de oprichting van 275 woningen. 
 
Onderzoek wegverkeerslawaai fase 2. 
Als gevolg van het wegverkeer op de gehele Zegheweg, Randweg en de Interne weg wordt de wettelijke voorkeursgrens-
waarde van 48 dB niet overschreden. 
 
In het plangebied fase 2 is sprake van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. De realisatie van de woningen 
ondervind geen akoestische belemmeringen . 
 
Uitstralingseffect interne weg 
Uit de resultaten blijkt dat na de realisatie van fase 2, in het plangebied fase 1 ongeveer 3 dB toename van de geluidbelasting 
plaats zal vinden. 
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BIJLAGEN





Bijlage 1 Invoergegevens wegverkeerslawaai 







Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek

001 Zegheweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
006 Randweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
006 Randweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
006 Randweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
006 Randweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
008 Stationsweg oost 2      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
008 Stationsweg oost 2      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
012 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13

011 Stationsweg Oost afbuigend      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
009 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13

007 Stationsweg oost 1      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
010 Stationsweg Oost invoegend      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13
001 Zegheweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
013 Ontsluitingsweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
014 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

11-05-21 01:38:32Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A))

001  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30
006  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80
006  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
006  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80
006  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50

007  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
008  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
007  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
008  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
012  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50

011  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
009  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
007  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
007  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
007  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50

007  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
010  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
001  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60
013  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
014  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
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Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

001  30 --  30  30  30 --    669,00   7,05   2,84   0,50
006  80 --  80  80  80 --   7661,00   6,77   2,96   0,87
006  50 --  50  50  50 --   7661,00   6,77   2,96   0,87
006  80 --  80  80  80 --   7661,00   6,77   2,96   0,87
006  50 --  50  50  50 --   7661,00   6,77   2,96   0,87

007  50 --  50  50  50 --   9114,00   6,77   2,94   0,87
008  50 --  50  50  50 --   9114,00   6,79   2,90   0,86
007  50 --  50  50  50 --   9113,00   6,77   2,94   0,87
008  50 --  50  50  50 --   9113,00   6,79   2,90   0,86
012  50 --  50  50  50 --   1149,00   6,77   2,94   0,87

011  50 --  50  50  50 --   1148,00   6,77   2,94   0,87
009  50 --  50  50  50 --   1149,00   6,77   2,94   0,87
007  50 --  50  50  50 --   7965,00   6,77   2,94   0,87
007  50 --  50  50  50 --   9114,00   6,77   2,94   0,87
007  50 --  50  50  50 --   7965,00   6,77   2,94   0,87

007  50 --  50  50  50 --   9113,00   6,77   2,94   0,87
010  50 --  50  50  50 --   1148,00   6,77   2,94   0,87
001  60 --  60  60  60 --    669,00   7,05   2,84   0,50
013  50 --  50  50  50 --   2297,00   6,77   2,94   0,87
014  50 --  50  50  50 --   2297,00   6,77   2,94   0,87
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Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N)

001 -- -- -- -- --  91,34 100,00 100,00 --   4,55 -- --
006 -- -- -- -- --  89,57  94,03  83,45 --   5,40   2,67   6,83
006 -- -- -- -- --  89,57  94,03  83,45 --   5,40   2,67   6,83
006 -- -- -- -- --  89,57  94,03  83,45 --   5,40   2,67   6,83
006 -- -- -- -- --  89,57  94,03  83,45 --   5,40   2,67   6,83

007 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
008 -- -- -- -- --  89,38  93,84  83,60 --   5,40   2,74   6,63
007 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
008 -- -- -- -- --  89,38  93,84  83,60 --   5,40   2,74   6,63
012 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20

011 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
009 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
007 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
007 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
007 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20

007 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
010 -- -- -- -- --  88,72  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
001 -- -- -- -- --  91,34 100,00 100,00 --   4,55 -- --
013 -- -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
014 -- -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20
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Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

001 --   4,11 -- -- -- -- -- -- --     43,08     19,00      3,34
006 --   5,02   3,30   9,71 -- -- -- -- --    464,55    213,23     55,62
006 --   5,02   3,30   9,71 -- -- -- -- --    464,55    213,23     55,62
006 --   5,02   3,30   9,71 -- -- -- -- --    464,55    213,23     55,62
006 --   5,02   3,30   9,71 -- -- -- -- --    464,55    213,23     55,62

007 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --    547,42    249,49     65,37
008 --   5,22   3,41   9,76 -- -- -- -- --    553,12    248,02     65,53
007 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --    547,36    249,46     65,36
008 --   5,22   3,41   9,76 -- -- -- -- --    553,06    248,00     65,52
012 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --     69,01     31,45      8,24

011 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --     68,95     31,43      8,23
009 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --     69,01     31,45      8,24
007 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --    478,41    218,04     57,13
007 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --    547,42    249,49     65,37
007 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --    478,41    218,04     57,13

007 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --    547,36    249,46     65,36
010 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --     68,95     31,43      8,23
001 --   4,11 -- -- -- -- -- -- --     43,08     19,00      3,34
013 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --    137,98     62,88     16,47
014 --   5,23   3,56  10,37 -- -- -- -- --    137,98     62,88     16,47
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Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63

001 --      2,15 -- -- --      1,94 -- -- --   73,63
006 --     28,01      6,05      4,55 --     26,04      7,48      6,47 --   80,49
006 --     28,01      6,05      4,55 --     26,04      7,48      6,47 --   82,49
006 --     28,01      6,05      4,55 --     26,04      7,48      6,47 --   80,49
006 --     28,01      6,05      4,55 --     26,04      7,48      6,47 --   82,49

007 --     37,27      8,95      5,71 --     32,27      9,54      8,22 --   83,40
008 --     33,42      7,24      5,20 --     32,30      9,01      7,65 --   83,31
007 --     37,26      8,95      5,71 --     32,27      9,54      8,22 --   83,40
008 --     33,41      7,24      5,20 --     32,30      9,01      7,65 --   83,31
012 --      4,70      1,13      0,72 --      4,07      1,20      1,04 --   74,41

011 --      4,69      1,13      0,72 --      4,06      1,20      1,04 --   74,40
009 --      4,70      1,13      0,72 --      4,07      1,20      1,04 --   74,41
007 --     32,57      7,82      4,99 --     28,20      8,34      7,19 --   82,82
007 --     37,27      8,95      5,71 --     32,27      9,54      8,22 --   83,40
007 --     32,57      7,82      4,99 --     28,20      8,34      7,19 --   82,82

007 --     37,26      8,95      5,71 --     32,27      9,54      8,22 --   83,40
010 --      4,69      1,13      0,72 --      4,06      1,20      1,04 --   74,40
001 --      2,15 -- -- --      1,94 -- -- --   72,87
013 --      9,39      2,26      1,44 --      8,13      2,40      2,07 --   78,84
014 --      9,39      2,26      1,44 --      8,13      2,40      2,07 --   78,84
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Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125

001   78,69   88,11   88,64   93,24   90,63   84,22   79,31   65,86   68,85
006   89,77   95,68  103,31  107,67  103,45   96,06   84,67   75,83   84,95
006   89,69   97,17  102,11  105,86  102,12   94,98   85,68   77,83   84,72
006   89,77   95,68  103,31  107,67  103,45   96,06   84,67   75,83   84,95
006   89,69   97,17  102,11  105,86  102,12   94,98   85,68   77,83   84,72

007   90,65   98,18  102,97  106,66  102,94   95,81   86,60   78,78   85,76
008   90,52   98,00  102,94  106,65  102,92   95,77   86,50   78,55   85,45
007   90,65   98,18  102,97  106,66  102,94   95,81   86,60   78,78   85,76
008   90,51   98,00  102,94  106,65  102,91   95,77   86,50   78,55   85,45
012   81,66   89,18   93,98   97,66   93,94   86,82   77,61   69,79   76,77

011   81,65   89,18   93,97   97,66   93,94   86,81   77,60   69,78   76,76
009   81,66   89,18   93,98   97,66   93,94   86,82   77,61   69,79   76,77
007   90,07   97,59  102,39  106,07  102,35   95,22   86,01   78,20   85,18
007   90,65   98,18  102,97  106,66  102,94   95,81   86,60   78,78   85,76
007   90,07   97,59  102,39  106,07  102,35   95,22   86,01   78,20   85,18

007   90,65   98,18  102,97  106,66  102,94   95,81   86,60   78,78   85,76
010   81,65   89,18   93,97   97,66   93,94   86,81   77,60   69,78   76,76
001   80,94   87,11   92,91   98,74   95,17   88,39   78,52   65,86   73,52
013   86,18   93,27   97,48  102,65   99,33   92,65   84,13   74,16   81,29
014   86,18   93,27   97,48  102,65   99,33   92,65   84,13   74,16   81,29
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Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
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 (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

001   73,02   82,17   87,85   84,56   77,84   67,46   58,31   61,31   65,47
006   90,92   98,84  103,88   99,66   92,18   80,64   73,16   82,13   88,05
006   91,87   97,80  102,00   98,17   90,90   81,00   74,98   82,27   89,93
006   90,92   98,84  103,88   99,66   92,18   80,64   73,16   82,13   88,05
006   91,87   97,80  102,00   98,17   90,90   81,00   74,98   82,27   89,93

007   93,00   98,66  102,78   98,97   91,72   81,96   75,91   83,22   90,91
008   92,62   98,51  102,68   98,86   91,59   81,72   75,67   82,95   90,60
007   93,00   98,66  102,78   98,97   91,72   81,96   75,91   83,22   90,91
008   92,62   98,50  102,68   98,86   91,59   81,72   75,67   82,95   90,60
012   84,01   89,67   93,78   89,98   82,73   72,97   66,92   74,23   81,91

011   84,00   89,67   93,78   89,97   82,72   72,97   66,92   74,23   81,91
009   84,01   89,67   93,78   89,98   82,73   72,97   66,92   74,23   81,91
007   92,42   98,08  102,19   98,39   91,14   81,38   75,33   82,64   90,32
007   93,00   98,66  102,78   98,97   91,72   81,96   75,91   83,22   90,91
007   92,42   98,08  102,19   98,39   91,14   81,38   75,33   82,64   90,32

007   93,00   98,66  102,78   98,97   91,72   81,96   75,91   83,22   90,91
010   84,00   89,67   93,78   89,97   82,72   72,97   66,92   74,23   81,91
001   78,35   86,47   94,15   90,50   83,65   72,55   58,31   65,98   70,80
013   88,03   93,02   98,69   95,29   88,56   79,44   71,41   78,74   86,04
014   88,03   93,02   98,69   95,29   88,56   79,44   71,41   78,74   86,04
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Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

001   74,62   80,31   77,02   70,29   59,91 -- -- -- --
006   95,73   99,15   94,89   87,59   76,38 -- -- -- --
006   94,40   97,46   93,79   86,80   78,07 -- -- -- --
006   95,73   99,15   94,89   87,59   76,38 -- -- -- --
006   94,40   97,46   93,79   86,80   78,07 -- -- -- --

007   95,31   98,28   94,62   87,66   79,00 -- -- -- --
008   95,10   98,16   94,49   87,50   78,76 -- -- -- --
007   95,31   98,28   94,62   87,66   79,00 -- -- -- --
008   95,10   98,16   94,49   87,50   78,76 -- -- -- --
012   86,31   89,29   85,63   78,67   70,01 -- -- -- --

011   86,31   89,29   85,63   78,66   70,00 -- -- -- --
009   86,31   89,29   85,63   78,67   70,01 -- -- -- --
007   94,72   97,70   94,04   87,08   78,42 -- -- -- --
007   95,31   98,28   94,62   87,66   79,00 -- -- -- --
007   94,72   97,70   94,04   87,08   78,42 -- -- -- --

007   95,31   98,28   94,62   87,66   79,00 -- -- -- --
010   86,31   89,29   85,63   78,66   70,00 -- -- -- --
001   78,93   86,60   82,95   76,10   65,00 -- -- -- --
013   90,01   94,39   91,12   84,49   76,59 -- -- -- --
014   90,01   94,39   91,12   84,49   76,59 -- -- -- --
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Invoergegevens wegen

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

001 -- -- -- --
006 -- -- -- --
006 -- -- -- --
006 -- -- -- --
006 -- -- -- --

007 -- -- -- --
008 -- -- -- --
007 -- -- -- --
008 -- -- -- --
012 -- -- -- --

011 -- -- -- --
009 -- -- -- --
007 -- -- -- --
007 -- -- -- --
007 -- -- -- --

007 -- -- -- --
010 -- -- -- --
001 -- -- -- --
013 -- -- -- --
014 -- -- -- --
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Invoergegevens grid

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

    1,50 <-->    7    7
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Invoergegevens grid

Model: 10 jaar na ontwikkeling 1.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

    1,50 <-->    7    7
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Invoergegevens grid

Model: 10 jaar na ontwikkeling 4.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

    4,50 <-->    7    7
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Invoergegevens grid

Model: 10 jaar na ontwikkeling 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

    7,50      0,00    7    7
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Bijlage 2 Resultaten plangebied fase 2 





































Bijlage 3 Invoergegevens Uitstralingseffect interne weg 





Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

013 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
014 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
013 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
014 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
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Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

013  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
014  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
013  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
014  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
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Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

013 --  50  50  50 --   1723,00   6,77   2,94   0,87 --
014 --  50  50  50 --   2297,00   6,77   2,94   0,87 --
013 --  50  50  50 --   2297,00   6,77   2,94   0,87 --
014 --  50  50  50 --   1723,00   6,77   2,94   0,87 --
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Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

013 -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20 --   5,23
014 -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20 --   5,23
013 -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20 --   5,23
014 -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20 --   5,23
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Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

013   3,56  10,37 -- -- -- -- --    103,50     47,17     12,36 --      7,05
014   3,56  10,37 -- -- -- -- --    137,98     62,88     16,47 --      9,39
013   3,56  10,37 -- -- -- -- --    137,98     62,88     16,47 --      9,39
014   3,56  10,37 -- -- -- -- --    103,50     47,17     12,36 --      7,05
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Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

013      1,69      1,08 --      6,10      1,80      1,55 --   77,59   84,93   92,02
014      2,26      1,44 --      8,13      2,40      2,07 --   78,84   86,18   93,27
013      2,26      1,44 --      8,13      2,40      2,07 --   78,84   86,18   93,27
014      1,69      1,08 --      6,10      1,80      1,55 --   77,59   84,93   92,02
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Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
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 (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

013   96,23  101,40   98,08   91,40   82,89   72,91   80,04   86,78   91,77
014   97,48  102,65   99,33   92,65   84,13   74,16   81,29   88,03   93,02
013   97,48  102,65   99,33   92,65   84,13   74,16   81,29   88,03   93,02
014   96,23  101,40   98,08   91,40   82,89   72,91   80,04   86,78   91,77
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Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

013   97,44   94,04   87,31   78,19   70,16   77,50   84,80   88,76   93,14
014   98,69   95,29   88,56   79,44   71,41   78,74   86,04   90,01   94,39
013   98,69   95,29   88,56   79,44   71,41   78,74   86,04   90,01   94,39
014   97,44   94,04   87,31   78,19   70,16   77,50   84,80   88,76   93,14
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Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k

013   89,87   83,24   75,35 -- -- -- -- --
014   91,12   84,49   76,59 -- -- -- -- --
013   91,12   84,49   76,59 -- -- -- -- --
014   89,87   83,24   75,35 -- -- -- -- --

11-5-2021 02:13:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, inclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect incl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

013 -- -- --
014 -- -- --
013 -- -- --
014 -- -- --
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Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

013 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
014 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
013 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
014 Ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

013  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
014  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
013  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
014  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

013 --  50  50  50 --    592,00   6,77   2,94   0,87 --
014 --  50  50  50 --   1185,00   6,77   2,94   0,87 --
013 --  50  50  50 --   1185,00   6,77   2,94   0,87 --
014 --  50  50  50 --    592,00   6,77   2,94   0,87 --

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

013 -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20 --   5,23
014 -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20 --   5,23
013 -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20 --   5,23
014 -- -- -- --  88,73  93,11  82,44 --   6,04   3,34   7,20 --   5,23

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

013   3,56  10,37 -- -- -- -- --     35,56     16,21      4,25 --      2,42
014   3,56  10,37 -- -- -- -- --     71,18     32,44      8,50 --      4,85
013   3,56  10,37 -- -- -- -- --     71,18     32,44      8,50 --      4,85
014   3,56  10,37 -- -- -- -- --     35,56     16,21      4,25 --      2,42

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

013      0,58      0,37 --      2,10      0,62      0,53 --   72,95   80,29   87,38
014      1,16      0,74 --      4,20      1,24      1,07 --   75,96   83,30   90,39
013      1,16      0,74 --      4,20      1,24      1,07 --   75,96   83,30   90,39
014      0,58      0,37 --      2,10      0,62      0,53 --   72,95   80,29   87,38

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
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 (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

013   91,59   96,76   93,44   86,76   78,25   68,27   75,40   82,15   87,13
014   94,60   99,77   96,45   89,77   81,26   71,29   78,42   85,16   90,14
013   94,60   99,77   96,45   89,77   81,26   71,29   78,42   85,16   90,14
014   91,59   96,76   93,44   86,76   78,25   68,27   75,40   82,15   87,13

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

013   92,80   89,40   82,67   73,55   65,52   72,86   80,16   84,12   88,50
014   95,81   92,41   85,69   76,57   68,53   75,87   83,17   87,13   91,52
013   95,81   92,41   85,69   76,57   68,53   75,87   83,17   87,13   91,52
014   92,80   89,40   82,67   73,55   65,52   72,86   80,16   84,12   88,50

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k

013   85,23   78,60   70,71 -- -- -- -- --
014   88,24   81,62   73,72 -- -- -- -- --
013   88,24   81,62   73,72 -- -- -- -- --
014   85,23   78,60   70,71 -- -- -- -- --

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens interne weg, exclusief fase 2

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

013 -- -- --
014 -- -- --
013 -- -- --
014 -- -- --

11-5-2021 02:14:04Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Invoergegevens grid

Model: Uitstralingseffect excl fase 2 op 7.5 m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

    7,50      0,00    7    7

11-5-2021 02:14:47Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 





Bijlage 4 Resultaten uitstralingseffect 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Gemeente Woudenberg is door PJ Milieu BV in december 2019 een 
verkennend (water)bodem- en asbest in grondonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie 
bevindt zich ter plaatse van de Hoevelaar (fase 2), nabij de Zegheweg te Woudenberg. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is een voorgenomen onroerende zaak 
transactie (aankoop). De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd met het oog op het 
toekomstige gebruik (wonen).  
 
Normering en verantwoording  
Voorafgaand aan het veld- en laboratoriumonderzoek is vooronderzoek uitgevoerd volgens de 
de NEN 57171 en NEN 57252, aanleiding A3.  
 
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 57404. 
Het uitgevoerde verkennend waterbodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 57205.  
Het uitgevoerde verkennend asbest in grondonderzoek is gebaseerd op de NEN 57076. 
 
Doelstelling 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van deze doelstelling is omschreven in paragraaf 2.3. 
 
Indeling rapport 
In de rapportage worden de wijze van uitvoering en de resultaten van het onderzoek 
besproken. Op de volgende pagina’s geven wij de resultaten van het vooronderzoek en het 
veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen. 
 
Verantwoording 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 
opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 
boringen en analyses uitgevoerd worden. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 
 
Een onderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van maximaal vijf jaar. De exacte 
geldigheidstermijn is afhankelijk van het gebruik van de locatie en het bevoegd gezag dat het 
onderzoek beoordeelt. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 
kwaliteit van de onderzochte locatie. 
 

                                           
1  NEN 5717, Bodem - Waterbodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en  
 nader onderzoek, Delft 2017 
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017 
3  De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van 

het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten 
behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

4  NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2016 
4 NEN 5720, Bodem - Waterbodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – 

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, Delft 2017 
6  NEN 5707+C2, Bodem. Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, Delft 2017 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 
bronnen zijn geraadpleegd:  

 het Kadaster; 
 de opdrachtgever; 
 de gemeente Woudenberg; 
 het Bodemloket en Topotijdreis.nl; 
 de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het 

DINOloket. 
Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 
omgeving geïnspecteerd. 
 
Voor de resultaten van het vooronderzoek wordt verwezen naar de foto op de voorpagina en 
de bijlagen 1 en 6. Onder bijlage 1 is het bodemloketrapport opgenomen. 
 
Onder bijlage 6 zijn opgenomen: 

 een kadastrale kaart; 
 het topografisch overzicht; 
 een situatietekening. 

 
In paragraaf 2.2 wordt het één en ander verwoord en geïnterpreteerd weergegeven. 
Daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verstrekt.  
 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 
Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 1.  
 
Tabel 1   Topografische en algemene gegevens locatie  
  

Algemeen  

Adres onderzoekslocatie Hoevelaar (fase 2) te Woudenberg 

Gemeente Woudenberg 

Kadastrale aanduiding Gemeente Woudenberg, sectie 169, perceel G 

Artikel 55 Ten aanzien van dit perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het 
artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het 
Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is 

Oppervlakte perceel 115.620 m² 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 81.700 m² 

X-coördinaat 158.706 

Y-coördinaat 454.886 
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Huidig gebruik 
Op Hoevelaar (fase 2) heeft de locatie een agrarische functie (weiland). De locatie maakt een 
verzorgde indruk. In bijlage 6 is een situatietekening opgenomen. 
 
Historisch gebruik  
Van de locatie is een archeologisch onderzoek bekend (Archeodienst, kenmerk: 815, d.d. 6 
april 2016). Uit dit onderzoek blijkt dat binnen de onderzoekslocatie voormalige watergangen 
aanwezig zijn. Hiervan wordt aangenomen dat deze zijn gedempt met gebiedseigen grond, 
waardoor er geen aanleiding is om bodemverontreiniging te verwachten als gevolg van de 
dempingen. 
 
Volgens de website topotijdreis.nl blijkt dat de locatie nooit bebouwd is geweest. Wel is bekend 
van bovengenoemd archeologisch onderzoek dat ooit een schaapskooi (ver voor 1945) op de 
locatie aanwezig is geweest. 
 
Toekomstig gebruik 
Men is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie nieuwbouw van een woonwijk te 
realiseren. 
 
Asbest 
Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid van 
asbest, zijn de volgende acties uitgevoerd:  

• globale inspecteren van de locatie (maaiveld); 
• bestuderen luchtfoto’s; 
• verzamelen informatie over ophogingen, dempingen en/of stort afval of puin. 

 
Op de locatie is een drietal dammen aanwezig. Van dammen is bekend dat deze mogelijk 
puinhoudende grond bevat. Dit kan aanleiding geven om verontreiniging met asbest te 
verwachten ter plaatse van de dammen.  
 

2.2.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 
De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en de directe omgeving tot een 
afstand van maximaal 25 meter. 
 
Gebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente. Het gebied wordt in 
hoofdzaak benut voor agrarische doeleinden. Voor zover bekend blijft dit gebruik ongewijzigd.  
 
Bodembedreigende activiteiten 
Van de directe omgeving zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten. Voorbeelden zijn (ondergrondse) 
brandstoftanks, een olie-benzine-afscheider of calamiteiten. Deze kunnen aanleiding geven 
om bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten.  
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Bodeminformatie 
Van de omgeving is een saneringsevaluatie bekend. In tabel 2 zijn gegevens uit dit rapport 
beknopt weergegeven. 
 
Tabel 2  Voorgaande bodemonderzoeken  
  

Adres Stationsweg Oost 

Type onderzoek Evaluatierapport bodemsanering 

Onderzoeksbureau Grondvitaal BV 

Datum rapport 5 augustus 2014 

Kenmerk rapport 1421087/EV 

Aanleiding Door een calamiteit met een olie-afscheider (welke zover bekend enkele 
tientallen meters ten oosten van onderhavige onderzoekslocatie was 
gesitueerd) is olie in de sloot terecht gekomen. 

Conclusies Vastgestelde verontreiniging is voldoende gesaneerd in het kader van de 
Wet bodembescherming 

  

 
De resultaten van het genoemde bodemonderzoek in de omgeving geven geen aanleiding 
relevante bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. 
  
Bodemopbouw en geohydrologie 
De locatie is opgenomen in rapport GWK 21 en gelegen op kaartblad 32 west. Regionaal 
bestaat de bodem tot 10 meter min maaiveld (m-mv) uit zand met stoorlagen (leem of veen). 
De regionale grondwaterstroming is oostelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich niet 
in een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Achtergrondgehalten 
De gemeente Woudenberg beschikt over een (regionale) bodemkwaliteitskaart. De 
uitkomsten van het onderzoek kunnen met de in deze kaart genoemde achtergrondgehalten 
worden vergeleken. Over het algemeen vindt dit echter alleen plaats als in de grondmonsters 
matig of sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond. 
  

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op een deel van de 
locatie sprake zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging (verdachte locaties). Het 
verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740.  
 
In onderstaande tabel zijn de te onderscheiden deellocaties beschreven. 
 
Tabel 3  Te onderscheiden deellocaties 

DL Omschrijving V/O Verwachte stoffen Oppervlakte (m²) 

     

A asbest V  3 x 10 

B waterbodem O  1.100 

C overige onverdacht terrein O  81.700 

     
DL = deellocatie 
V/O = verdachte of onverdachte locatie ten aanzien van bodemverontreiniging 
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Het algemene doel van verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Formeel (volgens de NEN 5740) is de doelstelling in deze situatie het 
aantonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen 
aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven respectievelijk de 
achtergrondwaarde en de streefwaarde. 
 
Het doel van het verkennend asbest in grondonderzoek is om met een relatief geringe 
onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking van verontreiniging van de vaste bodem 
met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de vaste 
bodem. 
 
Het doel van het waterbodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de waterbodem als onderdeel van het watersysteem. 
 
In de onderstaande tabellen zijn de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5707, NEN 5720 
en NEN 5740) en het daarop gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden per deellocatie 
schematisch weergegeven.  
 
Tabel 4  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie A 
A - asbest 
Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op 
schaal van monsterneming (VED-HE) 

Veldonderzoek 
 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

 Aantal gaten  Grond Verzamelmonsters 

    

     

 3  3 - 

   Asbest in grond  

      

 
Tabel 5  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie B  

Aantal vakken Aantal steken per vak  Aantal (meng)monsters voor laboratoriumonderzoek 
per vak 

   
3 10  1 standaardpakket regionale wateren7 

   (per laag van 50 cm wordt een mengmonster onderzocht) 
   

 
 
  

                                           
7  Het pakket omvat minimaal te analyseren parameters, wordt gehanteerd bij ‘waterbodem en baggerspecie 

uit regionale wateren’ en bevat de volgende parameters: droge stof, organische stof en lutum, metalen 
(barium, cadmium, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie (GC), PAK (10) en PCB (7) 

Strategie: overig water, normale onderzoeksinspanning (ON) 
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Tabel 6  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie C  
B - overige onverdacht terrein 
Onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-GR-NL) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 

0,5 m grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      

32 5 + 5* 9  5 5 9 

   Standaardpakket 
bodem8 

Standaard-
pakket bodem 

Standaardpakket 
grondwater 

       
* vijf boringen extra ten behoeve van slootdempingen 

                                           
8  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10) en PCB (7) 
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3 VERKENNEND ASBEST IN GRONDONDERZOEK 

3.1 Uitvoering veldonderzoek 

Op 5 december 2019 is het veldwerk uitgevoerd. Het veldonderzoek is uitgevoerd door 
minimaal één gecertificeerde persoon van PJ Milieu BV (bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid 
uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en het protocol 2018. 
  
De gaten (nrs. 1, 2 en 3) zijn handmatig gegraven. De afmetingen (globaal 0,3 bij 0,3 meter) 
zijn weergegeven op de profielen in bijlage 2. De situering van de gaten is aangegeven op de 
tekening in bijlage 6.  
 
Ten tijde van de maaiveldinspectie was sprake van voldoende zicht (meer dan 50 meter) en 
lichte neerslag. Echter het maaiveld is volledig begroeid met (hoog) gras, dus er is formeel 
geen maaiveld om te inspecteren.  
 
Ten behoeve van het asbest in grondonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd; 
• per dam is een mengmonster samengesteld ten behoeve van de bepaling van fijne 

fractie asbest; 
• de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd. 

 

3.2 Resultaten veldonderzoek 

In bijlage 2 zijn de profielen van het onderzoek opgenomen. In geen van de gaten is 
asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn conform de NEN 5898 onderzocht op het gehalte asbest bij het RvA-
geaccrediteerde laboratorium Eurofins Acmaa Testing te Deurningen.  
 
In tabel 7 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 
weergegeven.  
 
Tabel 7  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Gaten Traject Geanalyseerde parameters 

    

1-2 1 0,0 – 0,5 Asbest in grond  

2-2 2 0,0 – 0,45 Asbest in grond 

3-2 3 0,0 – 0,5 Asbest in grond 

    
MM = mengmonster  
 

3.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
In geen van de onderzochte mengmonsters is asbest aangetoond. De grenswaarde voor nader 
asbest (50 mg/kg d.s.) in grond/puinonderzoek wordt niet overschreden. 
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4 VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK 

4.1 Veldonderzoek 

4.1.1 Uitvoering 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door minimaal één gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV 
(bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn 
voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en protocol 20039. 
 
Het veldwerk is d.d. 5 december 2019 uitgevoerd conform de in paragraaf 2.3 beschreven 
onderzoeksopzet. De bemonstering is met behulp van een zuigerboor uitgevoerd (vanaf de 
kant).  
De situering van de boorpunten (nrs. 11 t/m 40) is aangegeven op tekening 1 (bijlage 6). Een 
uitgebreide omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 
 

4.1.2 Resultaten 

In bijlage 2 is van elk monsternamepunt een boorbeschrijving opgenomen. Daaruit blijkt dat 
de bemonsterde waterbodem humeus zand met plantenresten betreft. Hieronder bevindt zich 
zand. De dikte van de humeuze zandlaag varieert van 15 tot 35 centimeter dikte. 
 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn geen bijzonderheden (waaronder olie-indicaties) of 
bijmengingen (waaronder puin en asbestverdachte materialen) aangetroffen, die kunnen 
duiden op aanwezigheid van verontreiniging.  
 

4.2 Laboratoriumonderzoek 

4.2.1 Uitvoerde analyses 

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van Eurofins 
Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Het laboratorium is RvA-geaccrediteerd. 
 
De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te 
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 2.3).  
 
In tabel 8 zijn de monsteromschrijving en geanalyseerde parameters schematische 
weergegeven. 
 
  

                                           
9  Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
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Tabel 8  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-wb)* Geanalyseerde parameters 

    

MM-WB-1 11 t/m 20 0,0 - 0,3 standaardpakket regionale wateren 

MM-WB-2 21 t/m 30 0,0 – 0,35 standaardpakket regionale wateren 

MM-WB-3 31 t/m 40 0,0 – 0,25 standaardpakket regionale wateren 

    

    
MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte in meter minus waterbodem. Op het  

analysecertificaat is het monsternametraject per boring weergegeven 
 

4.2.2 Analyseresultaten en toetsing 

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 3. 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de voorwaarden voor de volgende generieke 
toetsingskaders: 

1) toepassen in oppervlaktewater; 
2) verspreiden over aangrenzend perceel; 
3) toepassing op landbodem. 

 
Ad1):  Inhoudend: het gericht plaatsen van bagger waarbij een nieuwe waterbodem ontstaat. 

Daarvoor wordt de waterbodemkwaliteit, met behulp van het toetsingsprogramma 
BoToVa10, onderverdeeld in de klassen ‘vrij toepasbaar’, A, B of ‘niet toepasbaar’11. 
Ook de kwaliteit van de ontvangende waterbodem is van belang. 

Ad2):  hiervoor wordt de msPAF-toets12 gebruikt tenzij al bekend is dat sprake is van ‘vrij 
toepasbare (verspreidbare) baggerspecie’(zie Ad 1). 

Ad3):  de waterbodemkwaliteit wordt in het kader van deze toepassing onderverdeeld in de 
klassen \ altijd toepasbaar, wonen, industrie of ‘niet toepasbaar’13. 

 
Tenslotte zijn er voor baggerspecie nog de opties ‘grootschalige toepassing’14, ‘verspreiding 
in oppervlaktewater’15, ‘tijdelijke uitname’ en ‘tijdelijke opslag in een weilanddepot’16. 
 
De genoemde informatie is afkomstig uit het Besluit bodemkwaliteit. Voor uitgebreidere 
informatie wordt verwezen naar het Besluit en bijlage 6 van dit rapport.  
                                           
10  Bodem Toets- en Validatieservice. Van kracht sinds 2014  
11  De normwaarden zijn afkomstig uit de Regeling Bodemkwaliteit 
12  ‘Vrij toepasbare bagger’ kan zonder aanvullende toetsingen onder meer verspreid worden op het 

aangrenzende perceel. Een aanvullende toetsing met behulp van msPAF is alleen noodzakelijk bij de klassen 
A of B 

msPAF  meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen. De msPAF-toets is een methode om 
ecologische risico’s te bepalen. De toets geeft een indicatie over het deel van de aanwezige organismen dat 
nadelige gevolgen kan ondervinden als gevolg van het aanwezige mengsel van verontreinigingen. Op basis 
van het criterium dat de verspreidbare hoeveelheid bagger minimaal gelijk moet blijven, is de norm gesteld 
op msPAF-metalen < 50% en msPAF-organisch <20%. Naast de msPAF zijn 5 stoffen individueel 
genormeerd te weten barium, cadmium, kobalt, molybdeen en minerale olie 

13  De analyseresultaten worden, na omrekening tot gehalten standaardbodem, getoetst aan de normwaarden 
voor toepassen van grond op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit) 

14  De normstelling is hierbij gebaseerd op emissiewaarden. Als emissietoetswaarden worden overschreden, is 
uitloogonderzoek noodzakelijk. Tevens mogen de interventiewaarden voor waterbodems niet overschreden 
worden 

15  Verspreiden van baggerspecie is alleen van toepassing op noodzakelijk onderhoudswerk waarbij het 
wenselijk is dat de specie in het systeem blijft. Er is geen sprake van een ontvangende waterbodem. In het 
generieke kader wordt onderscheid gemaakt tussen zoet en zout oppervlaktewater. Baggerspecie die voldoet 
aan de ‘Generieke Maximale Waarden voor verspreiding in oppervlaktewater’ mag altijd worden verspreid. 
Verspreiding van baggerspecie onder water vindt voornamelijk plaatst in de Noordzee, de Zeeuwse Delta en 
de Waddenzee. In het kader van dit onderzoek wordt daarom verder niet ingegaan op deze toepassingsoptie 

16  Ook deze opties zijn in deze situatie, voor zover bekend, niet van toepassing. In het kader van dit onderzoek 
wordt daarom verder niet ingegaan op deze opties 
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Het resultaat van de toetsingen is in bijlage 4 numeriek weergegeven. In tabel 9 zijn de 
conclusies samengevat weergegeven17. 
 
Tabel 9  Resultaat toetsing 

MM Verhoogde 
gehalten* 

Toepassen in 
oppervlaktewater** 

Verspreiden over 
aangrenzend 
perceel*** 

Toepassen 
landbodem**** 

     

MM-WB-1 Licht: kwik (0,11) Vrij toepasbaar Verspreidbaar Altijd toepasbaar 

MM-WB-2 Licht: cadmium 
(0,58), kwik (0,21) en 
zink (90) 

Vrij toepasbaar Verspreidbaar Altijd toepasbaar 

MM-WB-3 Licht: cadmium (0,43) 
en kwik (0,14) 

Vrij toepasbaar Verspreidbaar Altijd toepasbaar 

     
MM = mengmonster 
* = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalten in mg/kg d.s. 
** = klasse ‘Vrij toepasbaar’, A, B, of ‘Niet toepasbaar’ 
*** = (vrij) verspreidbaar/niet verspreidbaar (msPAF) 
**** = klasse ‘Altijd toepasbaar’, Wonen, Industrie of ‘Niet toepasbaar’ 
- = geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 

 

4.3 Deelconclusie 

Geconcludeerd wordt dat de onderzochte waterbodem (sliblaag) vrij toepasbaar is in 
oppervlaktewater, verspreidbaar op het aangrenzende perceel en altijd toepasbaar is op 
landbodem. 
 
Hierbij wordt wel opgemerkt dat de waterbodem niet onderzocht is op PFOA. 
 

                                           
• niet verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde niet; er is in principe sprake van een 

‘schoon’ monster 
• licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde 
• matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de maximale toelaatbare klasse A 
• sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 
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5 VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

5.1 VELDONDERZOEK 

5.1.1 Uitvoering 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV 
(bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn 
voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en de protocollen 200118 en 200219. 
 
Op 5 december 2019 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De verrichte 
boringen en de geplaatste peilbuizen zijn gecodeerd vanaf nr. 101.  
Het grondwater is bemonsterd op 17 december 2019. Gelijktijdig zijn per peilbuis de stand, 
de zuurgraad (pH), het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater 
bepaald. 
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). Een uitgebreide 
omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 
 

5.1.2 Resultaten 

In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in tabel 10 omschreven. 
 
Tabel 10  Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,5 Matig fijn, matig tot zwak siltig, matig tot zwak humeus zand 

0,5 – 1,3 Matig fijn, matig tot uiterst humeus, matig tot sterk siltig zand 

>1,3  Matig fijn, matig siltig zand (zwak zandig veen in gedempte sloten) 

  
m-mv = meter minus maaiveld 
 
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn geen bijzonderheden (waaronder olie-indicaties) of 
bijmengingen aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging. 
Op het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn ook geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen.  
 
Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid 
In tabel 11 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch 
weergegeven.  
 
  

                                           
18  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 
19  Het nemen van grondwatermonsters 
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Tabel 11  Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Datum 
monstername 

Grondwaterstand  
(m-mv) 

Zuurgraad  
(-) 

Geleidbaarheid 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

      

101 17 december 
2019 

0,04 - - - 

109 “ 0,05 7,5 690 13,5 

113 “ 0,12 - - - 

117 “ 0,01 7,6 500 7,65 

125 “ 0,13 6,9 430 7,85 

128 “ 0,12 7,5 670 12,6 

136 “ 0,21 7,4 520 45,8 

147 “ 0,05 6,6 700 112,8 

148 “ 0,16 7,1 300 8,96 

      
- niet genoeg grondwater voor het uitvoeren van een veldmeting 
 
De in tabel 11 genoemde waarden aan zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal 
beschouwd worden. De troebelheid van de peilbuizen 109, 128, 136 en 147 is hoger dan 10 
NTU. Ondanks goed voorpompen en een laag afpompdebiet is geen helder watermonster 
verkregen. Dit kan van invloed zijn op het analyseresultaat. 
 
Zintuiglijke waarnemingen grondwater 
In tabel 12 zijn de zintuiglijke waarnemingen bij de watermonstername schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 12  Zintuiglijke waarnemingen grondwater 

Peilbuis Bijzonderheden Goed-/slechtlopend Belucht 

    

101 Leeg Slechtlopend Ja 

109 - Goedlopend Nee 

113 Leeg Slechtlopend Ja 

117 - Goedlopend Nee 

125 - Goedlopend Nee 

128 - Goedlopend Nee 

136 - Goedlopend Nee 

147 - Goedlopend Nee 

148 - Goedlopend Nee 

    

 
De monsternemer heeft de flessen wel voldoende kunnen vullen (zonder aanzuiging van 
luchtbellen). Beluchting kan resulteren in lagere gehalten aan vluchtige stoffen in het monster. 
 

5.2 Laboratoriumonderzoek 

5.2.1 Uitvoering 

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  
 
De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te 
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 2.3). 
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In tabel 13 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 
onderzocht, schematisch weergegeven.  
 
Tabel 13  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

    

Grond    

MM-1 101, 102, 103, 
104, 106, 136, 
137, 138, 139, 
140 

0,0 - 0,5 Standaardpakket bodem20, lutum en organische stof 

MM-2 108, 113, 115, 
119, 122, 142, 
143, 144, 146, 2 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-3 120, 121, 123, 
124, 125, 126, 
128, 130, 147, 3 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-4 101, 114, 119, 
124, 125, 127, 
129, 132, 133, 
134 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-5 109, 110, 111, 
112, 116, 117, 
118, 145, 148 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-11 128, 138, 147 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-12 101, 103, 113, 
136, 142 

0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-13 114, 124, 125, 
130 

0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-14 109, 110, 117, 
118, 148 

0,5 – 1,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-15 112 en 133 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

    

Grondwater    

101-1-1 101 1,4 - 2,4 Standaardpakket grondwater21 

109-1-1 109 1,3 – 2,3 Standaardpakket grondwater 

113-1-1 113 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 

117-1-1 117 1,4 – 2,4 Standaardpakket grondwater 

125-1-1 125 1,4 – 2,4 Standaardpakket grondwater 

128-1-1 128 1,3 – 2,3 Standaardpakket grondwater 

136-1-1 136 1,4 – 2,4 Standaardpakket grondwater 

147-1-1 147 1,4 – 2,4 Standaardpakket grondwater 

148-1-1 148 1,4 – 2,4 Standaardpakket grondwater 

    
MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
 
  

                                           
20  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10) en PCB (7) 
21  Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), 

styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC) 
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5.2.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef22- en 
interventiewaarden. Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. De 
analyseresultaten van de grond zijn ook indicatief23 getoetst volgens het Besluit24 en de 
Regeling25 bodemkwaliteit. Deze toetsing geeft een indicatie van toepassingsmogelijkheden 
zodra grond wordt afgevoerd. De toetsing doet geen uitspraak over de (gezondheids)risico’s 
bij het gebruik van de grond.  
In onderstaande tabellen is het resultaat van de toetsing verwoord26 opgenomen voor 
respectievelijk de grond en het grondwater.  
 
Tabel 14  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse-
indeling**** 

      

Bovengrond     

MM-1 101, 102, 103, 104, 
106, 136, 137, 138, 
139, 140 

Grond - - Altijd 
toepasbaar 

MM-2 108, 113, 115, 119, 
122, 142, 143, 144, 
146, 2 

Grond - Licht: kwik (0,11) Altijd 
toepasbaar 

MM-3 120, 121, 123, 124, 
125, 126, 128, 130, 
147, 3 

Grond - Licht: kwik (0,14) Altijd 
toepasbaar 

MM-4 101, 114, 119, 124, 
125, 127, 129, 132, 
133, 134 

Zand - - Altijd 
toepasbaar 

MM-5 109, 110, 111, 112, 
116, 117, 118, 145, 
148 

Zand - Licht: kwik (0,14) Altijd 
toepasbaar 

      
MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
**** =  betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer  

en hergebruik van grond 
 
  

                                           
22  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 

bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
23  Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, ‘Klasse Industrie’, ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit 

toepasbaar’ 
24  Besluit van 22 november 2007 
25  Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de  

Regeling van toepassing 
26   

• niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 
een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen 
als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

• licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 
verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) 
noodzakelijk is 

• matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen 
om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

• sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 
omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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Vervolg tabel 15 

Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse-
indeling**** 

Ondergrond     

MM-11 128, 138, 147 Grond - - Altijd 
toepasbaar 

MM-12 101, 103, 113, 136, 
142 

Zand - - Altijd 
toepasbaar 

MM-13 114, 124, 125, 130 Zand - - Altijd 
toepasbaar 

MM-14 109, 110, 117, 118, 
148 

Grond - - Altijd 
toepasbaar 

MM-15 112 en 133 Zand - - Altijd 
toepasbaar 

      
MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
**** =  betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer  

en hergebruik van grond 
 
Tabel 15  Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing 

Monstercode Peilbuis Resultaat toetsing* 

   

101-1-1 101 - 

109-1-1 109 Licht: barium (200) en zink (88) 

113-1-1 113 Licht: barium (83) 

117-1-1 117 - 

125-1-1 125 Licht: zink (77) 

128-1-1 128 Licht: barium (140) en koper (17) 

136-1-1 136 Licht: barium (110), kobalt (21), koper (27), nikkel (24) en zink (99) 

147-1-1 147 Licht: barium (150) 

148-1-1 148 Licht: barium (52) 

   
* = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalten in µg/l 
- = geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden 
 
Zoals eerder aangegeven is de troebelheid van het grondwater formeel te hoog. Deze heeft 
de resultaten van het bodemonderzoek echter niet negatief beïnvloed. In het grondwater zijn 
namelijk geen sterk verhoogde gehalten aangetoond. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. De opzet van het 
bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740. 
 
Conclusies asbest in grondonderzoek 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. De opzet van het 
bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5707. 
 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' voor deellocatie A geen stand 
houdt. Asbest is in de vaste bodem niet verhoogd aangetoond.  
 
Conclusies waterbodembodem 
In tabel 16 zijn de uitvoering en de resultaten van de keuring schematisch weergegeven. 

 
Tabel 16  Onderzoeksresultaten 
  

Algemeen  

Type water Lintvormig 

Oppervlakte 1.100 m2 

Onderzoeksstrategie (NEN-5720) Lintvormig, normale onderzoeksinspanning 

Indeling in vakken Ja, 3 

Bijzonderheden Nee 

  

Zintuiglijke waarnemingen  

Grondsoort Humeus zand met daaronder zand 

Globale ligging bemonsterde laag 0,0-0,5 m-wb 

Globale dikte bemonsterde laag 0,35 m 

Globale omvang partij 175 m3 

Bijmengingen of bijzonderheden Geen* 

  

Klassen  Vak 1 
boring 11 t/m 20 

Vak 2 
boring 21 t/m 30 

Vak 3 
boring 31 t/m 40 

Toepassing in oppervlaktewater Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar 

Verspreiden over aangrenzend perceel Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

Toepassing op landbodem Altijd Toepasbaar Altijd Toepasbaar Altijd Toepasbaar 

  
* = aanvullend onderzoek naar asbest wordt niet noodzakelijk geacht 
 
Conclusies verkennend bodemonderzoek 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. De opzet van het 
bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740. 
 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' voor deellocatie C geen stand 
houdt. Kwik is in de vaste bodem licht verhoogd aangetoond en in het grondwater zijn barium, 
kobalt, koper, nikkel en zink licht verhoogd aangetoond.  
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Eindconclusie 
De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor een 
voorgenomen onroerende zaak transactie (aankoop). De onderzoekslocatie is geschikt voor 
het beoogde gebruik (wonen). 
 

6.2 Aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 
adviseren. 
 
Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. 
Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de 
locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten 
van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden.  
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Rapport Bodemloket

Geen locatiecode
Statonsweg Oost (calamiteit)

Datum: 27-11-2019

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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Geen locatiecode Statonsweg Oost (calamiteit) 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Statonsweg Oost (calamiteit)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

Locatiecode gemeentelijk BIS: UT035100090

Adres: Stationsweg Oost Woudenberg

Gegevensbeheerder: RUD Utrecht 2.0
  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende gesaneerd.

Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering 
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie grondvitaal 1421087/EV 2014-08-05

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Vaststellen rapportage OO

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

De verontreiniging in 
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de grond is volledig 
verwijderd, er heeft 
echter geen aanvulling 
plaatsgevonden

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

RUD Utrecht 2.0
bodemloket@rudutrecht.nl

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Projectcode: 19097501A

Locatie: Hoevelaar (fase 2) Woudenberg
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1 2

weiland0

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

50

Boring: 2
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1 2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, matig siltig,
neutraal beigebruin, Schep

45

Zand, matig fijn, matig siltig,
licht beigebruin, Schep

50

Boring: 3
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1 2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, matig siltig,
neutraal beigebruin, Schep

50

Boring: 11
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, zeer fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 12
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, zeer fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 13
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, zeer fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 14
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

30

Zand, zeer fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor

40

Boring: 15
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0

1

waterbodem0

Zand, zwak humeus, resten
planten, lichtbruin, Zuigerboor

20

Klei, zwak zandig, lichtgrijs,
Zuigerboor

40

Boring: 16
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0
1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

15

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 17
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor25

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 18
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0
1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

10

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor

30

Boring: 19
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 20
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0
1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

15

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 21
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Martijn Gorter

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 22
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 23
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

50

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

35

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor50
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Locatie: Hoevelaar (fase 2) Woudenberg
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 24
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

30

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor

40

Boring: 25
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

30

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor

40

Boring: 26
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 27
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

30

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor

40

Boring: 28
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

50

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

15

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor

50

Boring: 29
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

30

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor

40

Boring: 30
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

30

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor

40

Boring: 31
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 32
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 33
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0
1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

15

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 34
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0
1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

15

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 35
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor25

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 36
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor20

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 37
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0
1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

15

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 38
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0
1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor

15

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 39
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor25

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40
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Schaal: 1: 30
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Boring: 40
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

1

waterbodem0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, resten planten,
lichtbruin, Zuigerboor25

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor40

Boring: 101
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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weiland0

Zand, matig fijn, matig
humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor20

Zand, matig fijn, matig siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
licht grijsbeige, Zuigerboor

240

Boring: 102
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig
humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 103
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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weiland0

Zand, matig fijn, matig
humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraal beigebruin,
Edelmanboor
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Boring: 104
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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weiland0

Zand, matig fijn, matig
humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 105
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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weiland0

Zand, matig fijn, matig
humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

10

Zand, matig grof, zwak
grindig, zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 106
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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weiland0

Zand, matig fijn, matig
humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig grof, zwak
grindig, zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 107
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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weiland0

Zand, matig fijn, matig
humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

10

Zand, matig grof, zwak
grindig, zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

50
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Boring: 108
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, donker
beigebruin, Edelmanboor,
Geroerd
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Boring: 109
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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beigebruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, uiterst
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donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 110
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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humeus, zwak siltig, donker
beigebruin, Edelmanboor,
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Zand, matig fijn, matig
humeus, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 111
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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weiland0
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humeus, zwak siltig, donker
beigebruin, Edelmanboor,
Geroerd
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Boring: 112
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, donker
beigebruin, Edelmanboor,
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Zand, matig grof, zwak siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 113
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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licht beigebruin, Edelmanboor
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Zand, matig grof, matig
siltig, licht grijsbruin,
Edelmanboor
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Projectcode: 19097501A

Locatie: Hoevelaar (fase 2) Woudenberg
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 114
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, donker
beigebruin, Edelmanboor

10

Zand, matig grof, zwak siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 115
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, donker
beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 116
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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humeus, zwak siltig, donker
beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 117
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, neutraal
beigebruin, Edelmanboor,
Geroerd

40

Zand, matig fijn, uiterst
humeus, sterk siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Veen, sterk zandig, matig
siltig, donkerbruin,
Edelmanboor
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Boring: 118
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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humeus, zwak siltig, neutraal
beigebruin, Edelmanboor,
Geroerd
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Zand, matig fijn, uiterst
humeus, sterk siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 119
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig grof, zwak siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 120
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig grof, zwak siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 121
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig grof, zwak siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 122
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig grof, zwak siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 123
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Projectcode: 19097501A

Locatie: Hoevelaar (fase 2) Woudenberg
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 124
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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weiland0

Zand, matig grof, zwak
humeus, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor,
Geroerd
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Zand, matig fijn, matig siltig,
grijsbeige, Edelmanboor
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Boring: 125
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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humeus, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor20

Zand, matig fijn, matig siltig,
licht bruinbeige, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig,
licht grijsbeige, Zuigerboor
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Boring: 126
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor,
Geroerd
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Zand, matig grof, zwak siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 127
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Ruben van de Bunt
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humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig grof, zwak siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor
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Boring: 128
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar

0

50

100

150

200

250

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, donker bruinbeige,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige, Zuigerboor
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Boring: 129
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, sterk siltig, zwak
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige, Edelmanboor
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Projectcode: 19097501A

Locatie: Hoevelaar (fase 2) Woudenberg
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 130
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, donker bruinbeige,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Boring: 131
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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weiland0

Zand, sterk siltig, zwak
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor
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Boring: 132
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige, Edelmanboor
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Boring: 133
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal geelbeige,
Edelmanboor
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Boring: 134
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 135
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, sterk siltig, zwak
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor
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Boring: 136
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkerbruin,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
donker bruinbeige,
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige, Zuigerboor
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Boring: 137
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, sterk siltig, zwak
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50



Projectcode: 19097501A

Locatie: Hoevelaar (fase 2) Woudenberg
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 138
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraal
geelbeige, Edelmanboor
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Boring: 139
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Edelmanboor
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Boring: 140
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Edelmanboor
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Boring: 141
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Edelmanboor
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Boring: 142
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal geelbeige,
Edelmanboor

100

Boring: 143
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Edelmanboor
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Boring: 144
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Edelmanboor
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Boring: 145
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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zwak humeus, neutraalbeige,
Edelmanboor
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Projectcode: 19097501A

Locatie: Hoevelaar (fase 2) Woudenberg
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 146
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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zwak humeus, neutraalbeige,
Edelmanboor
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Boring: 147
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkerbruin,
Edelmanboor
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neutraalbeige, Zuigerboor
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Boring: 148
Datum: 5-12-2019
Boormeester: Gerben van Dasselaar
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Veen, zwak zandig,
donkerbruin, Edelmanboor
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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



 

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

 

 
 
 
Projectcode: 19097501A 
Locatie: Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Projectleider: Martijn Gorter 
 

 
 
BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 

 
 
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
 

 
 

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 
 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 

 
Naam: Handtekening: 
  
ing. M.J. Gorter 
 
 

 
 
 

  
R. van den Brink 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 



Bijlage | 3 
Analysecertificaten 



T.a.v. Martijn Gorter
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 12-Dec-2019

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Dec-2019

Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

19097501A
2019184161/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

1 2 3 4 5

Ruben van de Bunt 1/4

19097501A

Analysecertificaat

12-Dec-2019/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019184161/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.7% (m/m) 77.0 79.3 84.3 75.0Droge stof

S 4.1% (m/m) ds 4.8 3.1 <0.7 5.4Organische stof

95.6% (m/m) ds 95.0 96.7 99.3 94.4Gloeirest

S 4.6% (m/m) ds 2.2 3.5 2.9 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

S <0.20mg/kg ds 0.24 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

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

S 8.7mg/kg ds 9.2 6.4 <5.0 8.3Koper (Cu)

S 0.054mg/kg ds 0.11 0.14 <0.050 0.14Kwik (Hg)

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

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

S 13mg/kg ds 14 <10 <10 12Lood (Pb)

S 25mg/kg ds 34 <20 <20 32Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

5.7mg/kg ds 9.1 5.6 <5.0 9.3Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

1

2

3

4

5

MM-1

MM-2

MM-3

MM-4

MM-5 11093597

11093596

11093595

11093594

11093593

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

1 2 3 4 5

Ruben van de Bunt 2/4

19097501A

Analysecertificaat

12-Dec-2019/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019184161/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.20 <0.050 <0.050Fenanthreen

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

S <0.050mg/kg ds 0.057 0.31 <0.050 0.066Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.15 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.074 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.099 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.075 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.085 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.37 1.2 0.35 0.38PAK VROM (10) (factor 0,7)
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MM-5 11093597
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11093593

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

6 7 8 9 10

Ruben van de Bunt 3/4

19097501A

Analysecertificaat

12-Dec-2019/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019184161/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.1% (m/m) 82.4 82.5 83.5Droge stof

S % (m/m) 33.2Droge stof

S 2.8% (m/m) ds <0.7 <0.7 22.6 <0.7Organische stof

97.0% (m/m) ds 99.4 99.3 76.8 99.4Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 2.9 2.9 8.4 3.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 47 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.35 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 3.7 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 8.2 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.11 <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 6.0 <4.0Nikkel (Ni)

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

S <20mg/kg ds <20 <20 21 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <6.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <10 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <10 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 32 <11Minerale olie (C21-C30)

9.2mg/kg ds <5.0 <5.0 25 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <12 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <70 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

6

7

8

9

10

MM-11

MM-12

MM-13

MM-14

MM-15 11093602

11093601

11093600

11093599

11093598

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

6 7 8 9 10

Ruben van de Bunt 4/4

19097501A

Analysecertificaat

12-Dec-2019/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019184161/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

6

7

8

9

10

MM-11

MM-12

MM-13

MM-14

MM-15 11093602

11093601

11093600

11093599

11093598

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019184161/1

Pagina 1/2

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

 11093593 136  0  50 05378084611 MM-1

 11093593 106  0  15 05378071501 MM-1

 11093593 137  0  50 05378084591 MM-1

 11093593 138  0  50 05378084671 MM-1

 11093593 139  0  50 05378084641 MM-1

 11093593 140  0  50 05378084531 MM-1

 11093593 102  0  50 05378081161 MM-1

 11093593 103  0  50 05378081151 MM-1

 11093593 101  0  20 05378081131 MM-1

 11093593 104  0  50 05378080771 MM-1

 11093594 142  0  50 05378084541 MM-2

 11093594 143  0  50 05378084581 MM-2

 11093594 144  0  50 05378084571 MM-2

 11093594 146  0  50 05378084491 MM-2

 11093594 2  0  45 05378071511 MM-2

 11093594 115  0  45 05378081031 MM-2

 11093594 119  0  30 05378078941 MM-2

 11093594 108  0  50 05378081121 MM-2

 11093594 113  0  50 05378081051 MM-2

 11093594 122  0  45 05378079061 MM-2

 11093595 128  0  50 05378079001 MM-3

 11093595 130  0  50 05378079021 MM-3

 11093595 147  0  50 05378084471 MM-3

 11093595 3  0  50 05378071321 MM-3

 11093595 120  0  45 05378078951 MM-3

 11093595 121  0  45 05378078961 MM-3

 11093595 123  0  50 05378078991 MM-3

 11093595 124  0  20 05378078981 MM-3

 11093595 126  0  45 05378078241 MM-3

 11093595 125  0  20 05378079031 MM-3

 11093596 129  5  50 05378079051 MM-4

 11093596 132  0  50 05378079071 MM-4

 11093596 133  0  50 05378079041 MM-4

 11093596 134  0  50 05378078331 MM-4

 11093596 101  20  50 05378071542 MM-4

 11093596 114  10  50 05378081021 MM-4

 11093596 119  30  50 05378077372 MM-4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019184161/1

Pagina 2/2

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

 11093596 124  20  50 05378080832 MM-4

 11093596 127  5  50 05378078931 MM-4

 11093596 125  20  50 05378071562 MM-4

 11093597 145  0  50 05378084501 MM-5

 11093597 148  0  50 05378084481 MM-5

 11093597 116  0  50 05378071421 MM-5

 11093597 117  0  40 05378081011 MM-5

 11093597 118  0  50 05378078971 MM-5

 11093597 109  0  50 05378080931 MM-5

 11093597 110  0  50 05378081061 MM-5

 11093597 111  0  50 05378081071 MM-5

 11093597 112  0  50 05378081091 MM-5

 11093598 128  50  100 05378075492 MM-11

 11093598 138  50  100 05378084432 MM-11

 11093598 147  50  100 05378084522 MM-11

 11093599 136  50  100 05378084452 MM-12

 11093599 142  50  100 05378084422 MM-12

 11093599 101  50  100 05378071453 MM-12

 11093599 103  50  100 05378071362 MM-12

 11093599 113  50  100 05378071412 MM-12

 11093600 130  50  100 05378075362 MM-13

 11093600 114  50  100 05378071472 MM-13

 11093600 124  50  100 05378081043 MM-13

 11093600 125  50  100 05378071483 MM-13

 11093601 148  50  100 05378075472 MM-14

 11093601 117  50  100 05378071432 MM-14

 11093601 109  110  150 05378071463 MM-14

 11093601 110  50  100 05378071572 MM-14

 11093601 118  50  100 05378077332 MM-14

 11093602 133  50  100 05378084512 MM-15

 11093602 112  50  100 05378071402 MM-15

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019184161/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019184161/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

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

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

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Martijn Gorter
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 12-Dec-2019

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Dec-2019

Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

19097501A
2019184185/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

1 2 3

Martijn Gorter 1/3

19097501A

Analysecertificaat

12-Dec-2019/10:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Dec-2019

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2019184185/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 71.5% (m/m) 61.6Droge stof

S % (m/m) 46.9Droge stof

S 3.0% (m/m) ds 10.7 6.1Organische stof

Q 96.8% (m/m) ds 89.0 93.7Gloeirest

S 2.4% (m/m) ds 3.7 2.8Korrelgrootte < 2 µm

Metalen

S <4.0mg/kg ds 4.0 4.6Arseen (As)

S <0.20mg/kg ds 0.58 0.43Cadmium (Cd)

S <10mg/kg ds 14 <10Chroom (Cr)

S <5.0mg/kg ds 13 11Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.21 0.14Kwik (Hg)

S <4.0mg/kg ds 6.0 5.4Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 30 21Lood (Pb)

S 24mg/kg ds 90 52Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds 8.3 6.2Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 26 27Minerale olie (C21-C30)

14mg/kg ds 18 24Minerale olie (C30-C35)

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

S 40mg/kg ds 61 65Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

1

2

3

MM-WB-1

MM-WB-2

MM-WB-3 11093667

11093666

11093665
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

1 2 3

Martijn Gorter 2/3

19097501A

Analysecertificaat

12-Dec-2019/10:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Dec-2019

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2019184185/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds 0.0010 0.0023p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)1)

0.0028mg/kg ds 0.0028 0.0028HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.0017 0.0030DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0042mg/kg ds 0.0045 0.0058DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)

0.015mg/kg ds 0.016 0.017OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)

0.017mg/kg ds 0.017 0.018OCB (som) WB (factor 0,7)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Pentachloorbenzeen

1

2

3

MM-WB-1

MM-WB-2

MM-WB-3 11093667

11093666

11093665

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

1 2 3

Martijn Gorter 3/3

19097501A

Analysecertificaat

12-Dec-2019/10:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Dec-2019

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2019184185/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

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

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

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

S
1)1)1)

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

Fenolen

S <0.0030mg/kg ds <0.0030 <0.0030Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds 0.055 <0.050Fenanthreen

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

S <0.050mg/kg ds 0.17 0.12Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.097 0.069Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.13 0.072Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.059 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.069 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.091 0.064Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.090 0.066Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 0.84 0.57PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM-WB-1

MM-WB-2

MM-WB-3 11093667

11093666

11093665

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2019

05-Dec-2019

05-Dec-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019184185/1

Pagina 1/1

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

 11093665 11  0  20 05378086901 MM-WB-1

 11093665 20  0  15 05378086841 MM-WB-1

 11093665 12  0  20 05378086911 MM-WB-1

 11093665 13  0  20 05378086931 MM-WB-1

 11093665 15  0  20 05378086871 MM-WB-1

 11093665 16  0  15 05378086881 MM-WB-1

 11093665 17  0  25 05378086861 MM-WB-1

 11093665 18  0  10 05378086851 MM-WB-1

 11093665 19  0  20 05378086831 MM-WB-1

 11093665 0537808695 MM-WB-1

 11093666 21  0  20 05378086801 MM-WB-2

 11093666 22  0  20 05378086811 MM-WB-2

 11093666 23  0  35 05378086671 MM-WB-2

 11093666 24  0  30 05378086821 MM-WB-2

 11093666 25  0  30 05378086771 MM-WB-2

 11093666 26  0  20 05378086781 MM-WB-2

 11093666 27  0  30 05378086791 MM-WB-2

 11093666 28  0  15 05378086761 MM-WB-2

 11093666 29  0  30 05378075231 MM-WB-2

 11093666 30  0  30 05378075261 MM-WB-2

 11093667 31  0  20 05378075371 MM-WB-3

 11093667 32  0  20 05378075251 MM-WB-3

 11093667 33  0  15 05378075401 MM-WB-3

 11093667 34  0  15 05378075311 MM-WB-3

 11093667 35  0  25 05378075281 MM-WB-3

 11093667 36  0  20 05378075331 MM-WB-3

 11093667 37  0  15 05378075411 MM-WB-3

 11093667 38  0  15 05378075381 MM-WB-3

 11093667 39  0  25 05378075451 MM-WB-3

 11093667 40  0  25 05378075421 MM-WB-3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019184185/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019184185/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Metalen

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Metalen (8) 

(As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3210-6 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

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

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Gelijkw. NEN 6980GC-MSW0262Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3210-7 en gw. NEN 6980GC-MSW0262PCB (7)

Fenolen

Cf. pb 3260-1 en gw. NEN-EN 14154GC-MSW0267Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11093665
Certificate no.: 2019184185
Sample description.: MM-WB-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11093666
Certificate no.: 2019184185
Sample description.: MM-WB-2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11093667
Certificate no.: 2019184185
Sample description.: MM-WB-3
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T.a.v. Martijn Gorter
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 18-Dec-2019

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Dec-2019

Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

19097501A
2019190338/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

1 2 3 4 5

Renze van den Brink 1/4

19097501A

Analysecertificaat

18-Dec-2019/09:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Dec-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019190338/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 47µg/L 200 83 50 48Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 2.1µg/L <2.0 <2.0 <2.0 14Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 3.6 <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 60µg/L 88 41 52 77Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

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

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

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

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

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

1

2

3

4

5

101-1-1

109-1-1

113-1-1

117-1-1

125-1-1 11113648

11113647

11113646

11113645

11113644
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

1 2 3 4 5

Renze van den Brink 2/4

19097501A

Analysecertificaat

18-Dec-2019/09:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Dec-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019190338/1Certificaatnummer/Versie

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

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

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

S
1)1)1)1)1)

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

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

6 7 8 9

Renze van den Brink 3/4

19097501A

Analysecertificaat

18-Dec-2019/09:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Dec-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019190338/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 140µg/L 110 150 52Barium (Ba)

S 0.35µg/L 0.23 <0.20 0.23Cadmium (Cd)

S 2.9µg/L 21 <2.0 2.2Kobalt (Co)

S 17µg/L 27 3.6 8.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 6.9µg/L 24 3.1 5.7Nikkel (Ni)

S 2.4µg/L <2.0 8.4 5.6Lood (Pb)

S 21µg/L 99 29 45Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)

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

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

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

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

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen
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7
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019



Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

6 7 8 9

Renze van den Brink 4/4

19097501A

Analysecertificaat

18-Dec-2019/09:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Dec-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019190338/1Certificaatnummer/Versie

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

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

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

S
1)1)1)1)

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

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

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

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

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

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

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

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

S <50µg/L <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019

17-Dec-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019190338/1

Pagina 1/1

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

 11113644 101  140  240 06804368291 101-1-1

 11113644 101  140  240 06804368282 101-1-1

 11113644 101  140  240 08008466033 101-1-1

 11113645 109  130  230 08008466741 109-1-1

 11113645 109  130  230 06804368132 109-1-1

 11113645 109  130  230 06804368193 109-1-1

 11113646 113  150  250 06804368261 113-1-1

 11113646 113  150  250 06804368222 113-1-1

 11113646 113  150  250 08008466843 113-1-1

 11113647 117  140  240 08008466211 117-1-1

 11113647 117  140  240 06804368142 117-1-1

 11113647 117  140  240 06804368213 117-1-1

 11113648 125  140  240 06804368171 125-1-1

 11113648 125  140  240 06804368332 125-1-1

 11113648 125  140  240 08008467053 125-1-1

 11113649 128  130  230 06804368201 128-1-1

 11113649 128  130  230 06804368232 128-1-1

 11113649 128  130  230 08008465603 128-1-1

 11113650 136  140  240 08008465781 136-1-1

 11113650 136  140  240 06804368352 136-1-1

 11113650 136  140  240 06804368253 136-1-1

 11113651 147  140  240 06804368161 147-1-1

 11113651 147  140  240 06804368272 147-1-1

 11113651 147  140  240 08008466243 147-1-1

 11113652 148  140  240 08008465861 148-1-1

 11113652 148  140  240 06804368432 148-1-1

 11113652 148  140  240 06804368343 148-1-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019190338/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019190338/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V191200687 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 06-12-2019
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 05-12-2019
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 12-12-2019
Projectcode 19097501A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

Naam 1-2 Datum monstername 05-12-2019
Monstersoort Grond Datum analyse 11-12-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1-2 0 50 AM14244426

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 79,6 %
Massa monster (veldnat) 15,8 kg
Massa monster (droog) 12,6 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

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

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

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V191200687 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 06-12-2019
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 05-12-2019
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 12-12-2019
Projectcode 19097501A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

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

Zeven (g) 0 70 176 235 560 1101 10412 12554
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V191200688 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 06-12-2019
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 05-12-2019
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 12-12-2019
Projectcode 19097501A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

Naam 2-2 Datum monstername 05-12-2019
Monstersoort Grond Datum analyse 11-12-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 2-2 0 45 AM14244425

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 80,9 %
Massa monster (veldnat) 16,7 kg
Massa monster (droog) 13,5 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds

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

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

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V191200688 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 06-12-2019
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 05-12-2019
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 12-12-2019
Projectcode 19097501A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

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

Zeven (g) 0 42 172 224 486 862 11735 13521
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V191200689 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 06-12-2019
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 05-12-2019
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 12-12-2019
Projectcode 19097501A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

Naam 3-2 Datum monstername 05-12-2019
Monstersoort Grond Datum analyse 11-12-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 3-2 0 50 AM14244424

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 78,4 %
Massa monster (veldnat) 18,4 kg
Massa monster (droog) 14,5 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds

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

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

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V191200689 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 06-12-2019
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 05-12-2019
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 12-12-2019
Projectcode 19097501A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

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

Zeven (g) 0 0 23 48 134 447 13811 14463
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
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Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,7  77,7       
Organische stof % (m/m) ds  4,1  4,1       
Gloeirest % (m/m) ds  95,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,6  4,6       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  40,94   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,212  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  5,748  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  8,7  15,49  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,054  0,0732  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  6,712  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  13  18,82  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  25  50,04  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  5,122       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  8,537       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  8,537       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  18,78       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,7  13,9       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  10,24       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  59,76  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0119  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,6 % van droge stof en organische stof: 4,1 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,0  77,0       
Organische stof % (m/m) ds  4,8  4,8       
Gloeirest % (m/m) ds  95,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,2  2,2       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  52,93   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,24  0,365  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,225  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,2  17,25  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,11  0,1541  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,033  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  14  20,88  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  34  74,61  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,375       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  7,292       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  7,292       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  16,04       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,1  18,96       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  8,75       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  51,04  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0102  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,057  0,057       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,37  0,372  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,2 % van droge stof en organische stof: 4,8 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-3 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,3  79,3       
Organische stof % (m/m) ds  3,1  3,1       
Gloeirest % (m/m) ds  96,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,5  3,5       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  45,68   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  6,4  12,15  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1947  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,259  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,51  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  30,08  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  6,774       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  11,29       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  11,29       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  24,84       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,6  18,06       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  13,55       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  79,03  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0158  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,20  0,2       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,31  0,31       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,11  0,11       
Chryseen mg/kg ds  0,15  0,15       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,074  0,074       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,099  0,099       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,075  0,075       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,085  0,085       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,2  1,173  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-4 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  84,3  84,3       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2377  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,023  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,84  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,77  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-5 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  75,0  75,0       
Organische stof % (m/m) ds  5,4  5,4       
Gloeirest % (m/m) ds  94,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,8  2,8       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,32   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2062  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,789  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  8,3  15,0  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1933  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,656  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  12  17,53  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  32  67,37  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,889       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  14,26       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,3  17,22       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,778       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  45,37  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,009  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,066  0,066       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,38  0,381  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,8 % van droge stof en organische stof: 5,4 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-11 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,1  90,1       
Organische stof % (m/m) ds  2,8  2,8       
Gloeirest % (m/m) ds  97,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2294  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,84  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0492  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,68  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,16  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  7,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  12,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  12,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  27,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,2  32,86       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  15,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  87,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0175  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 2,8 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-12 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,4  82,4       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2377  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,023  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,84  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,77  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-13 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,5  82,5       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2377  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,023  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,84  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,77  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-14 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
           
Organische stof % (m/m) ds  22,6  22,6       
Gloeirest % (m/m) ds  76,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  8,4  8,4       
Droge stof % (m/m)  33,2  33,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  47  101,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,35  0,2944  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,7  7,652  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  8,2  8,786  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,11  0,1244  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,0  11,41  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  7,346  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  21  26,95  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <6,0  1,858       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <10  3,097       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <10  3,097       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  32  14,16       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  25  11,06       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <12  3,717       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <70  21,68  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0021  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,1549  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 8,4 % van droge stof en organische stof: 22,6 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-15 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  83,5  83,5       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,4  3,4       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  46,17   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2359  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,402  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,908  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0491  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,313  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,74  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,01  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,4 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-1 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,7  77,7       
Organische stof % (m/m) ds  4,1  4,1       
Gloeirest % (m/m) ds  95,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,6  4,6       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  40,94       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,212  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  5,748  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  8,7  15,49  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,054  0,0732  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  6,712  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  13  18,82  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  25  50,04  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  5,122       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  8,537       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  8,537       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  18,78       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,7  13,9       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  10,24       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  59,76  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0119  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,6 % van droge stof en organische stof: 4,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-2 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,0  77,0       
Organische stof % (m/m) ds  4,8  4,8       
Gloeirest % (m/m) ds  95,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,2  2,2       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  52,93       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,24  0,365  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,225  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,2  17,25  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,11  0,1541  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,033  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  14  20,88  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  34  74,61  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,375       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  7,292       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  7,292       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  16,04       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,1  18,96       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  8,75       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  51,04  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0102  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,057  0,057       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,37  0,372  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,2 % van droge stof en organische stof: 4,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-3 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,3  79,3       
Organische stof % (m/m) ds  3,1  3,1       
Gloeirest % (m/m) ds  96,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,5  3,5       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  45,68       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  6,4  12,15  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1947  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,259  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,51  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  30,08  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  6,774       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  11,29       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  11,29       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  24,84       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,6  18,06       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  13,55       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  79,03  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0158  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,20  0,2       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,31  0,31       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,11  0,11       
Chryseen mg/kg ds  0,15  0,15       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,074  0,074       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,099  0,099       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,075  0,075       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,085  0,085       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,2  1,173  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-4 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  84,3  84,3       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2377  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,023  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,84  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,77  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-5 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  75,0  75,0       
Organische stof % (m/m) ds  5,4  5,4       
Gloeirest % (m/m) ds  94,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,8  2,8       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,32       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2062  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,789  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  8,3  15,0  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1933  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,656  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  12  17,53  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  32  67,37  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,889       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  14,26       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,3  17,22       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,778       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  45,37  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,009  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,066  0,066       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,38  0,381  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,8 % van droge stof en organische stof: 5,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-11 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,1  90,1       
Organische stof % (m/m) ds  2,8  2,8       
Gloeirest % (m/m) ds  97,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2294  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,84  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0492  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,68  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,16  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  7,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  12,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  12,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  27,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,2  32,86       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  15,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  87,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0025       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0175  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 2,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-12 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,4  82,4       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2377  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,023  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,84  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,77  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-13 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,5  82,5       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2377  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,023  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,84  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,77  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-14 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
           
Organische stof % (m/m) ds  22,6  22,6       
Gloeirest % (m/m) ds  76,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  8,4  8,4       
Droge stof % (m/m)  33,2  33,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  47  101,2       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,35  0,2944  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,7  7,652  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  8,2  8,786  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,11  0,1244  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,0  11,41  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  7,346  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  21  26,95  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <6,0  1,858       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <10  3,097       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <10  3,097       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  32  14,16       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  25  11,06       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <12  3,717       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <70  21,68  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0021  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,0154       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,1549  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 8,4 % van droge stof en organische stof: 22,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184161 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-15 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  83,5  83,5       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,4  3,4       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  46,17       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2359  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,402  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,908  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0491  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,313  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,74  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,01  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,4 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2019190338 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 17-12-2019 
  

Parameter Eenheid 101-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  47  47,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  2,1  2,1  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  60  60,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2019190338 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 17-12-2019 
  

Parameter Eenheid 109-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  200  200,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  88  88,0  + 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2019190338 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 17-12-2019 
  

Parameter Eenheid 113-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  83  83,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  3,6  3,6  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  41  41,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2019190338 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 17-12-2019 
  

Parameter Eenheid 117-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  50  50,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  52  52,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2019190338 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 17-12-2019 
  

Parameter Eenheid 125-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  48  48,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  14  14,0  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  77  77,0  + 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2019190338 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 17-12-2019 
  

Parameter Eenheid 128-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  140  140,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  0,35  0,35  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  2,9  2,9  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  17  17,0  + 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  6,9  6,9  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  2,4  2,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  21  21,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2019190338 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 17-12-2019 
  

Parameter Eenheid 136-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  110  110,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  0,23  0,23  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  21  21,0  + 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  27  27,0  + 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  24  24,0  + 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  99  99,0  + 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2019190338 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 17-12-2019 
  

Parameter Eenheid 147-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  150  150,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  3,6  3,6  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  3,1  3,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  8,4  8,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  29  29,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2019190338 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 17-12-2019 
  

Parameter Eenheid 148-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  52  52,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  0,23  0,23  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  2,2  2,2  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  8,0  8,0  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  5,7  5,7  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  5,6  5,6  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  45  45,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184185 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-WB-1 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  71,5  71,5       
Organische stof % (m/m) ds  3,0  3,0       
Gloeirest % (m/m) ds  96,8        
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds  2,4  2,4       
           
  

Metalen 
Arseen (As) mg/kg ds  <4,0  4,732  -  20,0   27,0   76,0   76,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2291  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Chroom (Cr) mg/kg ds  <10  12,77  -  55,0   62,0   180,0   180,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,908  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,11  0,1558  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,903  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,74  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  24  54,46  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  7,0       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  11,67       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  11,67       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  15  50,0       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  14  46,67       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  14,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  40  133,3  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0023  -  0,001   0,001   0,5   17,0  
beta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0023  -  0,002   0,002   0,5   1,6  
gamma-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0023  -  0,003   0,04   0,5   1,2  
delta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
Hexachloorbenzeen mg/kg ds  <0,0010  0,0023  -  0,0085   0,027   1,4   2,0  
Heptachloor mg/kg ds  <0,0010  0,0023  -  0,0007   0,0007   0,1   4,0  
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,0010  0,0023  -  0,003     
Aldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0023       0,32  
Dieldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
Endrin mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
Isodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
Telodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0023  -  0,0009   0,0009   0,1   4,0  
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,0020  0,0046       
alfa-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
gamma-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
o,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
p,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
o,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
p,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
o,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
p,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0028        
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021  0,007  -  0,015   0,04   0,14   4,0  
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0046  -  0,002   0,002   0,1   4,0  
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0046  -  0,02   0,84   34,0   34,0  
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0046  -  0,1   0,13   1,3   2,3  
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0046  -  0,2   0,2   1,0   1,7  
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0042        
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0046  -  0,002   0,002   0,1   4,0  
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds  0,015  0,049  -  0,4     
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds  0,017        
Pentachloorbenzeen mg/kg ds  <0,0010  0,0023  -  0,0025   0,0025   5,0   6,7  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       



PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0163  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Fenolen 
Pentachloorfenol mg/kg ds  <0,0030  0,007  -  0,003   1,4   5,0   12,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,4 % van droge stof en organische stof: 3,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184185 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-WB-2 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Bodemkundige analyses 
           
Organische stof % (m/m) ds  10,7  10,7       
Gloeirest % (m/m) ds  89,0        
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds  3,7  3,7       
Droge stof % (m/m)  46,9  46,9       
  

Metalen 
Arseen (As) mg/kg ds  4,0  5,588  -  20,0   27,0   76,0   76,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,58  0,6998  +  0,6   1,2   4,3   13,0  
Chroom (Cr) mg/kg ds  14  24,39  -  55,0   62,0   180,0   180,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  13  19,8  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,21  0,2748  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,0  15,33  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  30  39,6  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  90  163,3  +  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  1,963       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  3,271       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  8,3  7,757       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  26  24,3       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  18  16,82       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  3,925       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  61  57,01  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0006  -  0,001   0,001   0,5   17,0  
beta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0006  -  0,002   0,002   0,5   1,6  
gamma-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0006  -  0,003   0,04   0,5   1,2  
delta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
Hexachloorbenzeen mg/kg ds  <0,0010  0,0006  -  0,0085   0,027   1,4   2,0  
Heptachloor mg/kg ds  <0,0010  0,0006  -  0,0007   0,0007   0,1   4,0  
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,0010  0,0006  -  0,003     
Aldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0006       0,32  
Dieldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
Endrin mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
Isodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
Telodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0006  -  0,0009   0,0009   0,1   4,0  
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,0020  0,0013       
alfa-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
gamma-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
o,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
p,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
o,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
p,p'-DDE mg/kg ds  0,0010  0,0009       
o,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
p,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0028        
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021  0,0019  -  0,015   0,04   0,14   4,0  
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0013  -  0,002   0,002   0,1   4,0  
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0013  -  0,02   0,84   34,0   34,0  
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0017  0,0015  -  0,1   0,13   1,3   2,3  
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0013  -  0,2   0,2   1,0   1,7  
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0045        
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0013  -  0,002   0,002   0,1   4,0  
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds  0,016  0,014  -  0,4     
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds  0,017        
Pentachloorbenzeen mg/kg ds  <0,0010  0,0006  -  0,0025   0,0025   5,0   6,7  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0006       



PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0006       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0045  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Fenolen 
Pentachloorfenol mg/kg ds  <0,0030  0,0019  -  0,003   1,4   5,0   12,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,0327       
Fenanthreen mg/kg ds  0,055  0,0514       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,0327       
Fluorantheen mg/kg ds  0,17  0,1589       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,097  0,0906       
Chryseen mg/kg ds  0,13  0,1215       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,059  0,0551       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,069  0,0644       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,091  0,085       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,090  0,0841       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,84  0,7766  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,7 % van droge stof en organische stof: 10,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2019184185 
Uw projectnummer 19097501A 
Uw projectnaam Hoevelaar (fase 2) Woudenberg 
Datum monstername 05-12-2019 
  

Parameter Eenheid MM-WB-3 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  61,6  61,6       
Organische stof % (m/m) ds  6,1  6,1       
Gloeirest % (m/m) ds  93,7        
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds  2,8  2,8       
           
  

Metalen 
Arseen (As) mg/kg ds  4,6  7,188  -  20,0   27,0   76,0   76,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,43  0,6163  +  0,6   1,2   4,3   13,0  
Chroom (Cr) mg/kg ds  <10  12,59  -  55,0   62,0   180,0   180,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  11  19,47  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1923  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,4  14,77  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  21  30,31  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  52  107,8  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,443       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  5,738       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  6,2  10,16       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  27  44,26       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  24  39,34       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  6,885       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  65  106,6  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0011  -  0,001   0,001   0,5   17,0  
beta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0011  -  0,002   0,002   0,5   1,6  
gamma-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0011  -  0,003   0,04   0,5   1,2  
delta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
Hexachloorbenzeen mg/kg ds  <0,0010  0,0011  -  0,0085   0,027   1,4   2,0  
Heptachloor mg/kg ds  <0,0010  0,0011  -  0,0007   0,0007   0,1   4,0  
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,0010  0,0011  -  0,003     
Aldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0011       0,32  
Dieldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
Endrin mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
Isodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
Telodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0011  -  0,0009   0,0009   0,1   4,0  
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,0020  0,0022       
alfa-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
gamma-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
o,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
p,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
o,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
p,p'-DDE mg/kg ds  0,0023  0,0037       
o,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
p,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0028        
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021  0,0034  -  0,015   0,04   0,14   4,0  
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0022  -  0,002   0,002   0,1   4,0  
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0022  -  0,02   0,84   34,0   34,0  
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0030  0,0049  -  0,1   0,13   1,3   2,3  
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0022  -  0,2   0,2   1,0   1,7  
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0058        
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0022  -  0,002   0,002   0,1   4,0  
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds  0,017  0,0267  -  0,4     
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds  0,018        
Pentachloorbenzeen mg/kg ds  <0,0010  0,0011  -  0,0025   0,0025   5,0   6,7  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       



PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,008  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Fenolen 
Pentachloorfenol mg/kg ds  <0,0030  0,0034  -  0,003   1,4   5,0   12,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,069  0,069       
Chryseen mg/kg ds  0,072  0,072       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,064  0,064       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,066  0,066       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,57  0,566  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,8 % van droge stof en organische stof: 6,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



19097501A
Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

05-12-2019
Martijn Gorter
2019184185
06-12-2019
12-12-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

3
2,4

% (m/m) 71,5 71,5
% (m/m) ds 3 3
% (m/m) ds 96,8
% (m/m) ds 2,4 2,4

mg/kg ds <4,0 4,732 <=AW 4 20 29 85
mg/kg ds <0,20 0,2291 <=AW 0,2 0,6 4 14
mg/kg ds <10 12,77 <=AW 10 55 120 380
mg/kg ds <5,0 6,908 <=AW 5 40 96 190
mg/kg ds 0,11 0,1558 A 0,05 0,15 1,2 10
mg/kg ds <4,0 7,903 <=AW 4 35 50 210
mg/kg ds <10 10,74 <=AW 10 50 138 580
mg/kg ds 24 54,46 <=AW 20 140 563 2000

mg/kg ds <3,0 7
mg/kg ds <5,0 11,67
mg/kg ds <5,0 11,67
mg/kg ds 15 50
mg/kg ds 14 46,67
mg/kg ds <6,0 14
mg/kg ds 40 133,3 <=AW 35 190 1250 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,001 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,002 0,0065
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,003 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0085 0,044
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0007 0,004 4
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,003 0,0075
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0008 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,008 0,008
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0035 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0005
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0009 0,0021 4
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0020 0,0046
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds 0,0028 0,0093 <=AW 0,001 0,01 0,01 2
mg/kg ds 0,0021 0,007 <=AW 0,001 0,015 0,015 4
mg/kg ds 0,0014 0,0046 <=AW 0,001 0,002 0,004 4
mg/kg ds 0,0014
mg/kg ds 0,0014
mg/kg ds 0,0014
mg/kg ds 0,0042 0,014 <=AW 0,001 0,3 0,3 4
mg/kg ds 0,0014 0,0046 <=AW 0,001 0,002 4
mg/kg ds 0,015 0,4
mg/kg ds 0,017 0,056 <=AW

mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0025 0,007

mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0015 0,014
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,002 0,015
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0015 0,023
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0045 0,016
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,004 0,027
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0035 0,033
mg/kg ds <0,0010 0,0023 <=AW 0,001 0,0025 0,018
mg/kg ds 0,0049 0,0163 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

mg/kg ds <0,0030 0,007 <=AW 0,003 0,003 0,016 5

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11093665

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM-WB-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Fenolen
Pentachloorfenol

Pentachloorbenzeen
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118

DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)

alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE

Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat

Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen

Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



19097501A
Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

05-12-2019
Martijn Gorter
2019184185
06-12-2019
12-12-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

10,7
3,7

% (m/m) ds 10,7 10,7
% (m/m) ds 89
% (m/m) ds 3,7 3,7
% (m/m) 46,9 46,9

mg/kg ds 4 5,588 <=AW 4 20 29 85
mg/kg ds 0,58 0,6998 A 0,2 0,6 4 14
mg/kg ds 14 24,39 <=AW 10 55 120 380
mg/kg ds 13 19,8 <=AW 5 40 96 190
mg/kg ds 0,21 0,2748 A 0,05 0,15 1,2 10
mg/kg ds 6 15,33 <=AW 4 35 50 210
mg/kg ds 30 39,6 <=AW 10 50 138 580
mg/kg ds 90 163,3 A 20 140 563 2000

mg/kg ds <3,0 1,963
mg/kg ds <5,0 3,271
mg/kg ds 8,3 7,757
mg/kg ds 26 24,3
mg/kg ds 18 16,82
mg/kg ds <6,0 3,925
mg/kg ds 61 57,01 <=AW 35 190 1250 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,001 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,002 0,0065
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,003 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0085 0,044
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0007 0,004 4
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,003 0,0075
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0008 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,008 0,008
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0035 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0005
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0009 0,0021 4
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0020 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds 0,001 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds 0,0028 0,0026 <=AW 0,001 0,01 0,01 2
mg/kg ds 0,0021 0,0019 <=AW 0,001 0,015 0,015 4
mg/kg ds 0,0014 0,0013 <=AW 0,001 0,002 0,004 4
mg/kg ds 0,0014
mg/kg ds 0,0017
mg/kg ds 0,0014
mg/kg ds 0,0045 0,0042 <=AW 0,001 0,3 0,3 4
mg/kg ds 0,0014 0,0013 <=AW 0,001 0,002 4
mg/kg ds 0,016 0,4
mg/kg ds 0,017 0,0159 <=AW

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0025 0,007

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0015 0,014
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,002 0,015
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0015 0,023
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0045 0,016
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,004 0,027
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0035 0,033
mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0025 0,018
mg/kg ds 0,0049 0,0045 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

mg/kg ds <0,0030 0,0019 <=AW 0,003 0,003 0,016 5

mg/kg ds <0,050 0,0327
mg/kg ds 0,055 0,0514
mg/kg ds <0,050 0,0327
mg/kg ds 0,17 0,1589
mg/kg ds 0,097 0,0906
mg/kg ds 0,13 0,1215
mg/kg ds 0,059 0,0551
mg/kg ds 0,069 0,0644
mg/kg ds 0,091 0,085
mg/kg ds 0,09 0,0841
mg/kg ds 0,84 0,7766 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11093666

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM-WB-2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Fenolen
Pentachloorfenol

Pentachloorbenzeen
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118

DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)

alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE

Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat

Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen

Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm
Bodemkundige analyses
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm
Droge stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



19097501A
Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

05-12-2019
Martijn Gorter
2019184185
06-12-2019
12-12-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

6,1
2,8

% (m/m) 61,6 61,6
% (m/m) ds 6,1 6,1
% (m/m) ds 93,7
% (m/m) ds 2,8 2,8

mg/kg ds 4,6 7,188 <=AW 4 20 29 85
mg/kg ds 0,43 0,6163 A 0,2 0,6 4 14
mg/kg ds <10 12,59 <=AW 10 55 120 380
mg/kg ds 11 19,47 <=AW 5 40 96 190
mg/kg ds 0,14 0,1923 A 0,05 0,15 1,2 10
mg/kg ds 5,4 14,77 <=AW 4 35 50 210
mg/kg ds 21 30,31 <=AW 10 50 138 580
mg/kg ds 52 107,8 <=AW 20 140 563 2000

mg/kg ds <3,0 3,443
mg/kg ds <5,0 5,738
mg/kg ds 6,2 10,16
mg/kg ds 27 44,26
mg/kg ds 24 39,34
mg/kg ds <6,0 6,885
mg/kg ds 65 106,6 <=AW 35 190 1250 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,001 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,002 0,0065
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,003 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0085 0,044
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0007 0,004 4
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,003 0,0075
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0008 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,008 0,008
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0035 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0005
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0009 0,0021 4
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0020 0,0022
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds 0,0023 0,0037
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds 0,0028 0,0045 <=AW 0,001 0,01 0,01 2
mg/kg ds 0,0021 0,0034 <=AW 0,001 0,015 0,015 4
mg/kg ds 0,0014 0,0022 <=AW 0,001 0,002 0,004 4
mg/kg ds 0,0014
mg/kg ds 0,003
mg/kg ds 0,0014
mg/kg ds 0,0058 0,0095 <=AW 0,001 0,3 0,3 4
mg/kg ds 0,0014 0,0022 <=AW 0,001 0,002 4
mg/kg ds 0,017 0,4
mg/kg ds 0,018 0,0301 <=AW

mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0025 0,007

mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0015 0,014
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,002 0,015
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0015 0,023
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0045 0,016
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,004 0,027
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0035 0,033
mg/kg ds <0,0010 0,0011 <=AW 0,001 0,0025 0,018
mg/kg ds 0,0049 0,008 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

mg/kg ds <0,0030 0,0034 <=AW 0,003 0,003 0,016 5

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds 0,069 0,069
mg/kg ds 0,072 0,072
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,064 0,064
mg/kg ds 0,066 0,066
mg/kg ds 0,57 0,566 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11093667

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM-WB-3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Fenolen
Pentachloorfenol

Pentachloorbenzeen
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118

DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)

alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE

Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat

Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen

Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



19097501A
Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

05-12-2019
Martijn Gorter
2019184185
06-12-2019
12-12-2019

Eenheid 1 GSSD-msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW

3
2,4

% (m/m) 71,5 71,5
% (m/m) ds 3 3
% (m/m) ds 96,8
% (m/m) ds 2,4 2,4

mg/kg ds <4,0 0 4 20 27 27 76 76
mg/kg ds <0,20 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13
mg/kg ds <10 0 10 55 62 62 180 180
mg/kg ds <5,0 0 5 40 54 54 190 190
mg/kg ds 0,11 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36
mg/kg ds <4,0 0 4 35 70 100 100
mg/kg ds <10 0 10 50 100 210 530 530
mg/kg ds 24 0 20 140 200 200 720 720

mg/kg ds <3,0 7
mg/kg ds <5,0 11,67
mg/kg ds <5,0 11,67
mg/kg ds 15 50
mg/kg ds 14 46,67
mg/kg ds <6,0 14
mg/kg ds 40 133,3 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0082 0,001 0,001 0,001 0,001 0,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,0167 0,001 0,002 0,002 0,002 0,5 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,8318 0,001 0,003 0,006 0,04 0,5 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,0102
mg/kg ds <0,0010 0,002 0,001 0,0085 0,017 0,027 1,4 2
mg/kg ds <0,0010 0,1292 0,001 0,0007 0,0007 0,0007 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0 0,001 0,003 0,006
mg/kg ds <0,0010 0,0003 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,3467 0,001
mg/kg ds <0,0010 1,041 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,128 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 1,053 0,001 0,0009 0,0009 0,0009 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0020 0,0854
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0,0023
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds <0,0010 0,0001
mg/kg ds <0,0010 0,0003
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds 0,0028 0,001
mg/kg ds 0,0021 0,007 0,001 0,015 0,03 0,04 0,14 4
mg/kg ds 0,0014 0,1851 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,0014 0,0046 0,001 0,02 0,04 0,84 34 34
mg/kg ds 0,0014 0,0046 0,001 0,1 0,13 0,13 1,3 2,3
mg/kg ds 0,0014 0,0046 0,001 0,2 0,2 0,2 1 1,7
mg/kg ds 0,0042 0,001
mg/kg ds 0,0014 0,0173 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,015 0,4 0,8
mg/kg ds 0,017
mg/kg ds <0,0010 0,0267 0,001 0,0025 0,0025 0,0025 5 6,7

mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds 0,0049 0,0163 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,0030 0,0004 0,003 0,003 0,006 1,4 5 12

mg/kg ds <0,050 0,0314
mg/kg ds <0,050 0,0209
mg/kg ds <0,050 0,0143
mg/kg ds <0,050 0,0016
mg/kg ds <0,050 0,0005
mg/kg ds <0,050 0,0008
mg/kg ds <0,050 0,0002
mg/kg ds <0,050 0,0033
mg/kg ds <0,050 0,0019
mg/kg ds <0,050 0,0078
mg/kg ds 0,35 0,35 0,5 1,5 3 6,8 40 40

% 4,5451 Verspreidbaar
% 5,5511 Verspreidbaar

Nr. Analytico-nr Monster
1 11093665 MM-WB-1

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
Vereiste rapportagegrens
Gestandaardiseerd gehalte of msPAf percentage
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen
<= AW
RG Eis
GSSD-msPAf
IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)
Extra parameters
msPAF organisch
msPAF metalen

Legenda

Eindoordeel: Verspreidbaar

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

Pentachloorfenol
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Fenolen

OCB (som) WB (factor 0,7)
Pentachloorbenzeen
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE

Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin

Chromatogram olie (GC)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



19097501A
Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

05-12-2019
Martijn Gorter
2019184185
06-12-2019
12-12-2019

Eenheid 2 GSSD-msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW

10,7
3,7

% (m/m) ds 10,7 10,7
% (m/m) ds 89
% (m/m) ds 3,7 3,7
% (m/m) 46,9 46,9

mg/kg ds 4 0 4 20 27 27 76 76
mg/kg ds 0,58 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13
mg/kg ds 14 0 10 55 62 62 180 180
mg/kg ds 13 0 5 40 54 54 190 190
mg/kg ds 0,21 0,0014 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36
mg/kg ds 6 0 4 35 70 100 100
mg/kg ds 30 0 10 50 100 210 530 530
mg/kg ds 90 0 20 140 200 200 720 720

mg/kg ds <3,0 1,963
mg/kg ds <5,0 3,271
mg/kg ds 8,3 7,757
mg/kg ds 26 24,3
mg/kg ds 18 16,82
mg/kg ds <6,0 3,925
mg/kg ds 61 57,01 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,0022 0,001 0,002 0,002 0,002 0,5 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,1913 0,001 0,003 0,006 0,04 0,5 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,0012
mg/kg ds <0,0010 0,0002 0,001 0,0085 0,017 0,027 1,4 2
mg/kg ds <0,0010 0,0223 0,001 0,0007 0,0007 0,0007 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0 0,001 0,003 0,006
mg/kg ds <0,0010 0 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,0693 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,2485 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,0221 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,2521 0,001 0,0009 0,0009 0,0009 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0020 0,0139
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0,0006
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds 0,001 0
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds 0,0028 0,001
mg/kg ds 0,0021 0,0019 0,001 0,015 0,03 0,04 0,14 4
mg/kg ds 0,0014 0,0336 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,0014 0,0013 0,001 0,02 0,04 0,84 34 34
mg/kg ds 0,0017 0,0015 0,001 0,1 0,13 0,13 1,3 2,3
mg/kg ds 0,0014 0,0013 0,001 0,2 0,2 0,2 1 1,7
mg/kg ds 0,0045 0,001
mg/kg ds 0,0014 0,0023 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,016 0,4 0,8
mg/kg ds 0,017
mg/kg ds <0,0010 0,0037 0,001 0,0025 0,0025 0,0025 5 6,7

mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds 0,0049 0,0045 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,0030 0 0,003 0,003 0,006 1,4 5 12

mg/kg ds <0,050 0,0013
mg/kg ds 0,055 0,0028
mg/kg ds <0,050 0,0005
mg/kg ds 0,17 0,0037
mg/kg ds 0,097 0,0002
mg/kg ds 0,13 0,0009
mg/kg ds 0,059 0
mg/kg ds 0,069 0,0006
mg/kg ds 0,091 0,0008
mg/kg ds 0,09 0,0034
mg/kg ds 0,84 0,7766 0,5 1,5 3 6,8 40 40

% 1,414 Verspreidbaar
% 0,0014 Verspreidbaar

Nr. Analytico-nr Monster
2 11093666 MM-WB-2

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
Vereiste rapportagegrens
Gestandaardiseerd gehalte of msPAf percentage
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen
<= AW
RG Eis
GSSD-msPAf
IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)
Extra parameters
msPAF organisch
msPAF metalen

Legenda

Eindoordeel: Verspreidbaar

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

Pentachloorfenol
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Fenolen

OCB (som) WB (factor 0,7)
Pentachloorbenzeen
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE

Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin

Chromatogram olie (GC)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Droge stof
Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm
Bodemkundige analyses

Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



19097501A
Hoevelaar (fase 2) Woudenberg

05-12-2019
Martijn Gorter
2019184185
06-12-2019
12-12-2019

Eenheid 3 GSSD-msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW

6,1
2,8

% (m/m) 61,6 61,6
% (m/m) ds 6,1 6,1
% (m/m) ds 93,7
% (m/m) ds 2,8 2,8

mg/kg ds 4,6 0 4 20 27 27 76 76
mg/kg ds 0,43 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13
mg/kg ds <10 0 10 55 62 62 180 180
mg/kg ds 11 0 5 40 54 54 190 190
mg/kg ds 0,14 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36
mg/kg ds 5,4 0 4 35 70 100 100
mg/kg ds 21 0 10 50 100 210 530 530
mg/kg ds 52 0 20 140 200 200 720 720

mg/kg ds <3,0 3,443
mg/kg ds <5,0 5,738
mg/kg ds 6,2 10,16
mg/kg ds 27 44,26
mg/kg ds 24 39,34
mg/kg ds <6,0 6,885
mg/kg ds 65 106,6 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0026 0,001 0,001 0,001 0,001 0,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,0055 0,001 0,002 0,002 0,002 0,5 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,3767 0,001 0,003 0,006 0,04 0,5 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,0032
mg/kg ds <0,0010 0,0005 0,001 0,0085 0,017 0,027 1,4 2
mg/kg ds <0,0010 0,0499 0,001 0,0007 0,0007 0,0007 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0 0,001 0,003 0,006
mg/kg ds <0,0010 0 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,1452 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,4812 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,0494 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,4876 0,001 0,0009 0,0009 0,0009 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0020 0,0319
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0,0011
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds 0,0023 0,001
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds <0,0010 0
mg/kg ds 0,0028 0,001
mg/kg ds 0,0021 0,0034 0,001 0,015 0,03 0,04 0,14 4
mg/kg ds 0,0014 0,0735 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,0014 0,0022 0,001 0,02 0,04 0,84 34 34
mg/kg ds 0,003 0,0049 0,001 0,1 0,13 0,13 1,3 2,3
mg/kg ds 0,0014 0,0022 0,001 0,2 0,2 0,2 1 1,7
mg/kg ds 0,0058 0,001
mg/kg ds 0,0014 0,0057 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,017 0,4 0,8
mg/kg ds 0,018
mg/kg ds <0,0010 0,0091 0,001 0,0025 0,0025 0,0025 5 6,7

mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds <0,0010 0 0,001
mg/kg ds 0,0049 0,008 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,0030 0 0,003 0,003 0,006 1,4 5 12

mg/kg ds <0,050 0,0058
mg/kg ds <0,050 0,0037
mg/kg ds <0,050 0,0024
mg/kg ds 0,12 0,0064
mg/kg ds 0,069 0,0004
mg/kg ds 0,072 0,0008
mg/kg ds <0,050 0
mg/kg ds <0,050 0,0004
mg/kg ds 0,064 0,0014
mg/kg ds 0,066 0,0065
mg/kg ds 0,57 0,566 0,5 1,5 3 6,8 40 40

% 2,4119 Verspreidbaar
% 5,5511 Verspreidbaar

Nr. Analytico-nr Monster
3 11093667 MM-WB-3

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
Vereiste rapportagegrens
Gestandaardiseerd gehalte of msPAf percentage
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen
<= AW
RG Eis
GSSD-msPAf
IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)
Extra parameters
msPAF organisch
msPAF metalen

Legenda

Eindoordeel: Verspreidbaar

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

Pentachloorfenol
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Fenolen

OCB (som) WB (factor 0,7)
Pentachloorbenzeen
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE

Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin

Chromatogram olie (GC)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



Bijlage | 5 
Achtergrondinformatie 

 
1 Toelichting bij verschillende onderzoeken/onderzoeksstappen 
 
Vooronderzoek: Ook wel bekend als historisch onderzoek. Het betreft het verzamelen van informatie 
over de locatie middels archiefonderzoek, historisch bronnen en kaarten en een locatie-inspectie. Het 
vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725.  
 
Verkennend bodemonderzoek: Op basis van de gekozen strategie (onverdachte of verdachte locatie) 
worden een aantal boringen en/of peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordt 
geanalyseerd op de relevante parameters. In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënische 
kwaliteit voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Het 
verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740.  
 
Nader bodemonderzoek: Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard, oorzaak, mate, omvang 
en ligging van een verontreiniging. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven. Over 
het algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). 
Uitvoering (behoudens voor asbest) conform de NTA 5755.  
 
Verkennend asbest in grondonderzoek: Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50 
gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte 
aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5707. 
 
Verkennend asbest in puinonderzoek: Onderzoek naar asbest in funderingslagen, stortlocaties en wegen 
met meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het 
asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5897.  
 
Nader asbest in grond- of puinonderzoek: onderzoek naar de oorzaak, mate, omvang en ligging van een 
asbestverontreiniging. In de rapportage worden de verontreinigingssituatie omschreven. Over het 
algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering 
conform de NEN 5707 of NEN 5897.  
 
Partijkeuring: Ook wel bekend als AP04. Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassen 
van grond of bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord.  
 
 
2 Toetsingskader 
 
De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd. Voor parameters anders dan asbest 
geschiedt dit middels BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). In de toetstabellen zijn ook de 
normwaarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven.  
 
De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage B en de Circulaire 
Bodemsanering bijlage 1. De meest recente versies zijn te raadplegen via wetten.overheid.nl.  
 
De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 
 
Achtergrondwaarde 
Voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede 
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. 
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’.  
 
Interventiewaarde 
Waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt 
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 
 
  



Streefwaarden grondwater 
Aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 
risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. 
 
Tussenwaarde  
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, 
omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 
 
Naast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook (indicatief) getoetst worden aan 
bodemkwaliteitsklassen (Altijd Toepasbaar, Wonen, Industrie, Niet of Nooit Toepasbaar). 
 
 
3 Betrouwbaarheid van onderzoeken 
 
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO 
9001 kwaliteitssysteem. Analyses vinden, tenzij anders vermeld, plaats in geaccrediteerde laboratoria.  
 
PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. 
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het 
nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de 
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren 
zijn gekomen. 
 
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid 
te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 



Bijlage | 6 
Kadastrale kaart, topografisch overzicht en tekening 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 19097501A

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 december 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:4000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=G&perceelnummer=1940&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 19097501A

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Woudenberg G 1940
CC-BY Kadaster.
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1 I n l e i d i n g

In  opdracht  van  Rho  Adviseurs  is  een  onderzoek  uitgevoerd  naar  de  geurbelasting  ten
gevolge van het rioolgemaal  aan de Zegheweg te Woudenberg op korte afstand van het
woningbouwplan Hoevelaar (fase 2) te Woudenberg.
Op basis van de richtafstanden uit de de VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' geldt
voor een rioolgemaal een hindercontour van 30 m voor het aspect geur.

Binnen deze afstand zijn in het plangebied woningen geprojecteerd.  In  het kader van de
vaststelling  van  het  bestemmingsplan  dient  aldus  nadere  onderbouwing  te  worden
gegeven,  dat  realisatie  van  de  geprojecteerde  woningen  op  kortere  afstand  dan
voornoemde richtafstanden toelaatbaar is.

In  figuur  1.1 is  de  locatie  van  de  (geprojecteerde)  woningbouw  en  het  plangebied
weergegeven met de ligging van het rioolgemaal.

f1.1 Plangebied en de ligging van het rioolgemaal

De geuremissie is bepaald aan de hand van geurkentallen uit de Activiteitenregeling en is de
geurimmissie  bepaald  middels  verspreidingsberekeningen.  De  berekende  geurimmissie  is
vervolgens  getoetst  aan  het  acceptabele  geurhinderniveau  zoals  opgenomen  in  het
Activiteitenbesluit.

F 22486-2-RA   4

C o n c e p t



2 G r e n s w a a r d e n

Uit de handreiking 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' volgt dat er in het geval van
een rioolgemaal voor het aspect geur een richtwaarde van 30 meter wordt aangehouden
waarbinnen  de  geuremissie  tot  geurhinder  zou  kunnen  leiden.  Hierbij  dient  echter
opgemerkt te worden dat dit een algemene richtafstand betreft en geen harde afstandseis.
Hiervan afwijken is derhalve, mits goed onderbouwd, mogelijk. Binnen deze afstand zijn in
het plangebied woningen geprojecteerd. In figuur 2.1 is het rioolgemaal weergegeven.

f2.1 Rioolgemaal Zegheweg (bron: google maps , opnamedatum sep. 2021) 

In  voorliggende  situatie  wordt  getoetst  aan  de  in  het  Activiteitenbesluit  milieubeheer
opgenomen  mogelijk  te  hanteren  grenswaarde  van  0,5 ouE/m3 als  98-percentiel  voor
zuiveringstechnische werken.  Bij  een dergelijke  concentratie  is  de  kans  op geurhinder  te
verwaarlozen.
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3 U i t g a n g s p u n t e n

3.1 O m s c h r i j v i n g  r i o o l g e m a a l

Onderstaande gegevens zijn aangeleverd door Waterschap Vallei en Veluwe. Het rioolgemaal
bestaat uit een verdiept gelegen ontvangstkelder (bassin) met een inhoud van 264,4 m3 en
een oppervlakte van 43,7 m2.

Het  rioolgemaal  krijgt  vanuit  het  gemeentelijk  stelsel  Woudenberg  alles  via  vrij  verval
binnen. Middels één of twee pompen (of de aanwezige back-up pomp) wordt het vervolgens
via een persleiding naar de RWZI Woudenberg getransporteerd. De capaciteit bedraagt bij
droog weer circa 340 m3/u en bij regen (maximaal) circa 800 m3/u.

Bij  het vollopen van de ontvangstkelder ontstaat geurende verdringingslucht die  via een
geurreducerende Aspatec AS100 filter,  voorzien van vier cassettes OdorOxidizer,  afmeting
60 x 60 centimeter het rioolgemaal verlaat.

3.2 A a n p a k

Op  basis  van  de  door  Waterschap  Vallei  en  Veluwe  aangeleverde  gegevens  van  het
rioolgemaal  en  de  geurkentallen  uit  de  Activiteitenregeling  is  de  geuremissie  van  het
rioolgemaal vastgesteld. Vervolgens is met behulp van een geurverspreidingsberekening de
geurbelasting ter hoogte van het plangebied berekend.

De berekeningen zijn verricht conform de van toepassing zijnde NTA 9065 'Luchtkwaliteit –
Geurmetingen – Meten en rekenen geur'. Gebruik is gemaakt van het Nieuw Nationaal Model
zoals dat is geïmplementeerd in Geomilieu V2022.1 G-stacks. 

In  de  Activiteitenregeling milieubeheer  (bijlage 5)  zijn  de  onderbouwde emissiekentallen
opgenomen  voor  diverse  procesonderdelen  van  rioolwaterzuiveringsinstallaties.  Het
rioolgemaal valt onder het onderdeel ontvangwerk. Hieronder worden namelijk onderdelen
verstaan zoals putten, vijzels en dergelijke die overeenkomen met een rioolgemaal.

De  emissiekentallen  voor  een  ontvangwerk  bedragen  volgens  bijlage  5  van  de  Regeling
65 ouE/s per m2 voor een percentage aanvoer vrij verval van 0-25% en 9,5 ouE/s per m2 voor
een  percentage  aanvoer  vrij  verval  van  76-100%.  Het  rioolstelsel  van  de  gemeente
Woudenberg  betreft  een  stelsel  onder  vrij  verval.  Derhalve  wordt  gerekend  met  een
emissiekental van 9,5 ouE/s per m2, hetgeen met een oppervlakte van 43,7 m2 resulteert in
een emissie van circa 415 ouE/s. 
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De  emissie  vindt  hierbij  plaats  via  de  één ventilatieroosters  voorzien  van  een
geurreducerend  filter  (Aspatec  AS  100  met  OdorOxidizer).  Volgens  de  filterleverancier
(Aspatec  Holland  B.V.)  heeft  een  dergelijk  filter,  mits  goed  onderhouden,  een
geurverwijderingsrendement van ten minste 99% (bijlage 1).

Op basis van het bovenstaande is voor het rioolgemaal uitgegaan van een geuremissie van
4,15 ouE/s.  Voorts  vindt de geuremissie van het gemaal  continu plaats.  Derhalve is  in het
geurmodel uitgegaan van een bedrijfsduur van 8.760 uur per jaar.

Daarnaast vindt 6 à 8 keer per jaar reiniging/onderhoud van het gemaal plaats. Hierbij staan
maximaal vijf  luiken met een totale oppervlakte van 5 m2  open en treedt gedurende circa
3 uur per keer relevante geuremissie op ter hoogte van de luiken. Voor de emissie wordt
aansluiting gezocht bij  geurmetingen uitgevoerd tijdens reiniging en onderhoud aan een
vergelijkbaar rioolgemaal.  De gemiddelde concentratie  in  de lucht die  het gemaal  onder
invloed van wind kan verlaten bedraagt 111 ouE/m3.

Tijdens  de werkzaamheden is  de wind de  drijvende kracht  wat  een debiet1 oplevert  van
10 m3/s. Dit resulteert in een emissie van circa 1.110 ouE/s gedurende 24 uur per jaar. Deze
emissie vindt ongereinigd plaats.

1 5 m2 x 2 m/s = 10 m3/s 
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4 B e r e k e n i n g e n

4.1 M o d e l v o r m i n g

De  verspreidingsberekeningen  zijn  verricht  volgens  het  Nieuwe  Nationale  Model  (NNM)
zoals  geïmplementeerd  in  Geomilieu  V2022.1.  Met  behulp  van  dit  rekenpakket  zijn  de
geurverspreidingsberekeningen verricht, volgens de zogenaamde uur-bij-uur-methode.

Op  basis  van  de  verkregen  gegevens  is  een  rekenmodel  opgesteld.  Hierbij  is  gebruik
gemaakt  van de volgende  aannamen c.q.  gegevens  waarbij  aansluiting is  gezocht  bij  de
NTA 9065:2012 nl – NEN:
− voor de meteogegevens is uitgegaan van de jaren 2005–2014;
− de gebruikte preSRM versie is 2.102;
− de middelingsduur bedraagt 1 uur;
− emissiehoogte en -snelheid zijn minimaal  vanwege hoogteligging en wijze  van vulling

kelder.

De toetspunten zijn gesitueerd circa 10, 20 of 30 meter vanaf de inrichtingsgrens van het
gemaal.  In  figuur  4.1 zijn  de  toetspunten  in  het  plangebied  weergegeven.  De
beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter.

f4.1 Situering rekenposities

De invoergegevens van het geurmodel zijn in bijlage 2 opgenomen. 
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4.2 R e k e n r e s u l t a t e n

In  tabel  4.1 zijn  de  98-percentiel  resultaten  van  de  geurberekeningen  opgenomen.  De
volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

t4.1 Optredende geurbelasting 

Positie Omschrijving Geurbelasting [ouE/m3] 

als 98-percentiel

T01 10 meter van de inrichtingsgrens 0,05

T02 20 meter van de inrichtingsgrens 0,03

T03 30 meter van de inrichtingsgrens 0,02

T04 10 meter van de inrichtingsgrens 0,06

T05 20 meter van de inrichtingsgrens 0,03

T06 30 meter van de inrichtingsgrens 0,02

T07 10 meter van de inrichtingsgrens 0,02

T08 20 meter van de inrichtingsgrens 0,01

In figuur 1 is de geurcontour als 98-percentiel weergegeven.
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5 B e o o r d e l i n g  e n  c o n c l u s i e

Uit  de  berekening  blijkt  dat  de  grenswaarde  van  0,5 ouE/m3 als  98-percentiel  voor
zuiveringstechnische  werken  niet  wordt  overschreden.  Hierbij  is  het  essentieel  dat  het
geurreducerend  filter  goed  onderhouden  is  en  een  rendement  heeft  van  99%  zoals
gegarandeerd door de leverancier.

Zoetermeer,
Dit rapport bevat 10 pagina's, 1 figuur en 3 bijlagen.
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Aspatec Holland B.V. Productsheet
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Aspatec holland BV 

Handelsweg 8, 2404 CD Alphen aan den Rijn | Postbus 2024, 2400 CA Alphen aan den Rijn 

T: +31(0)172-474960 | E: info@aspatec.nl | W: www.aspatec.nl 

                                                  Productsheet   
Odoroxidizer  
Adsorbent media 

 
Description: 
Aspatec holland OdorOxidizer has been developed to have roughly twice the capacity of Aspatec holland 
8-10 media. This second generation adsorbent media was developed in order to provide customers with 
the maximum adsorption benefit at the minimum cost.  
 
Aspatec holland OdorOxidizer targets a broad range of gases which cause corrosion, odour, and other 
undesirable gases. Aspatec holland starts with the highest grade super smooth activated alumina. This 
ensures that the greatest possible adsorption capacity is reached. Also the smooth spherical shape of this 
pellet has got a exceptionally surface. This alumina is the impregnated / coated with several special 
ingredients’ and  potassium permanganate while being formed into a pellet. Aspatec holland adds a 
proprietary additive during the process in order to keep all ingredients to maximum then percent of the 
permanganate available for reaction. 
 
Aspatec holland OdorOxidizer performs exceptionally well in scrubbers manufactured by our company.  
Available pellet diameters: 3-6mm pellet and broken chills  
 
Available packaging: 
Big bag (super sacks) 1000L 
Filtermediabag of 25L (est.), D900mm / 800x800m 
Transport Bucket of 25L (est.) 
 
General description:  
Spherical or cylindrical porous pellets formed from a combination of powdered alumina and other binders, 
suitably impregnated with potassium permanganate to provide optimum adsorption, absorption, and 
oxidation of a wide variety of gaseous contaminants.  
 
Removal Capacity: 
Hydrogen Sulfide : 0.13 / 0.16 g/cc min (15 / 18% by weight) 
Sulfur Dioxide : 0.09 g/cc min (5% by weight) 
Nitric Oxide : 0,12 g/cc min (7% by weight) 
Nitrogen Dioxide : 0,016 g/cc min (1% by weight) 
Formaldehyde : min (9% by weight) 
Ethylene  : 7% by weight 
Ethanol : 16% by weight 
Benzene : 0.11 g/cc c.a. (11/ 12% by weight) 
Butane : 0.11 g/cc c.a. (11/ 12% by weight) 
Ammonia : 7% by weight 
Chlorine (CL2) : 8% min by weight 
Total HydroCarbon : 18% by weight  
 
Manufacturing Quality Assurance Standards: 
Leach Test : 180 minute or less (indication of porosity) 
Permanganate Content : maximum impregnated 16%, minimum 8% 
Moisture Content : 20% maximum 
Crush Strength : 40 to 60% 
Abrasion Loss : 3.0% maximum  
Nominal Pellet Diameter : approximately 4 mm, 85% after screening 
 
Media Remaining Life Testing:  
Aspatec Holland provides free quarterly media testing for the life of the media installation. This testing 
provides critical data including remaining carbon life, remaining reagent content, total life prediction, and 
projected replacement date. All analyses are performed at our laboratory.  
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Invoergegevens rekenmodel
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Model: F 22486-2-RA

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Hoogte Geur Gas temp Bedr. uren Int.diam. Ext.diam. Flux X Y

1 ventilatierooster     1,50        4,15  285,0 8760,00  0,60  0,70   0,100     158527,31     454904,87

30-03-2022 16:43:16Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv
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Model: F 22486-2-RA

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Hoogte Geur Bedr. uren X-1 Y-1 Oppervlak

2 Onderhoud gemaal     1,50     1110,00   24,00     158523,36     454910,68            25,60

30-03-2022 16:43:30Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv
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Model: F 22486-2-RA

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Vorm

Grid Hoevelaar fase 2     158514,25     455082,89          1659,59        168436,08 Rechthoek

30-03-2022 16:43:39Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv
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Model: F 22486-2-RA

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. ISO_H

10,00m (Buiten)      0,00

20,00m (Buiten)      0,00

30,00m (Buiten)      0,00

30-03-2022 16:43:53Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Bijlage 2

F 22486 2.5



Model: F 22486-2-RA

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Oppervlak Omtrek Min.lengte Max.lengte

    158512,16     454916,47     0,00           563,73            96,07             1,13            27,36

30-03-2022 16:44:02Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv
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Model: F 22486-2-RA

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. X Y Rel.H

T01 10m van de inrichtingsgrens     158525,35     454924,48      1,50

T02 20m van inrichtingsgrens     158530,88     454933,71      1,50

T03 30m van inrichtingsgrens     158529,18     454944,12      1,50

T04 10m van inrichtingsgrens     158542,08     454897,95      1,50

T05 20m van inrichtingsgrens     158551,50     454893,67      1,50

T06 30m van inrichtingsgrens     158560,79     454888,63      1,50

T07 10m van inrichtingsgrens     158520,54     454877,50      1,50

T08 20m van inrichtingsgrens     158520,76     454867,26      1,50

30-03-2022 16:44:09Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Bijlage 2

F 22486 2.7



    

2
1

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

T01

Lay-out tekenmodel Geur Peutz bv

STACKS-G, [F 22486-2-RA - F 22486-2-RA ] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

  

158480 158520 158560

454960

454920

454880

  

  

Oppervlaktebronnen

  

Schoorstenen

  

Grids

  Toetspunten

  

Meteo data: 2005 - 2014
Contouren:
Waarde: 98%

  

  

0 m

  

20 m

schaal = 1 : 570

Bijlage 2

F 22486 2.8



Rekenresultaten
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Rapport: Resultatentabel
Model: F 22486-2-RA
Resultaten voor model: F 22486-2-RA

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat 98% [OU/m³]

T01 10m van de inrichtingsgre 158525,35 454924,48 0,05
T02 20m van inrichtingsgrens 158530,88 454933,71 0,03
T03 30m van inrichtingsgrens 158529,18 454944,12 0,02
T04 10m van inrichtingsgrens 158542,08 454897,95 0,06
T05 20m van inrichtingsgrens 158551,50 454893,67 0,03

T06 30m van inrichtingsgrens 158560,79 454888,63 0,02
T07 10m van inrichtingsgrens 158520,54 454877,50 0,02
T08 20m van inrichtingsgrens 158520,76 454867,26 0,01

30-03-2022 16:47:04Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv
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Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: aan de noordwestzijde van 

het plangebied staat een bomenrij van eik.
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1. INLEIDING & ONDERZOEK

1.1 Aanleiding

Deze toetsing wordt aangevraagd voor een 

bestemmingsplanwijziging. Er dient daarom 

onderzocht te worden of met de voorgenomen 

(ruimtelijke) ontwikkeling sprake is van 

overtreding van de geldende natuurwet en 

-regelgeving. 

Indien na het onderzoek geen overtredingen 

worden verwacht, kan de ontwikkeling vanuit de 

ecologie zonder beperkingen doorgang vinden. 

Indien wij vervolgonderzoek adviseren, kan 

een voorgenomen ontwikkeling doorgaans nog 

steeds plaatsvinden na het verkrijgen van een 

ontheffing of vergunning.

1.2 Doel en centrale vraag

Dit rapport dient voor de initiatiefnemer als 

bewijsstuk dat een ecologisch onderzoek is 

verricht. 

In dit rapport wordt een voorgenomen 

ontwikkeling getoetst aan de Wet natuur-

bescherming. De centrale vraag luidt:

Is de voorgenomen ontwikkeling in strijd met 

de soort- of gebiedsbescherming uit de Wet 

natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal 

beleid? En welke vervolgstappen dienen genomen te 

worden voor met de uitvoering gestart kan worden? 

1.3 Criteria

Op dit onderzoek zijn de volgende criteria van toepassing:

• Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige 

ecologen met een hbo of wo opleiding op 

ecologisch gebied, zoals, (toegepaste) biologie, 

dierecologie of bos -en natuurbeheer.

• Het onderzoek is uitgevoerd door een 

onafhankelijk adviesbureau. Habitus verklaart 

hierbij geen enkel belang te hebben bij de 

uitkomst van het onderzoek. Ook heeft iedere 

vaste medewerker de ethische gedragscode 

ondertekend en beloofd hiernaar te handelen. 

• Het onderzoek voldoet aan onze eigen proces- 

en kwaliteitseisen. Bekijk deze hier. 

• Dit onderzoek is maximaal drie jaar geldig 

na de opleverdatum (zie colofon) of zo lang 

dit realistisch is, gezien de ecologie van de 

betreffende soort(en).

• Voor het opsporen, vangen (met toegestane 

vangmiddelen) of bemachtigen van beschermde 

dier- of plantensoorten is een geldige ontheffing 

aanwezig. 

1.4 Werkwijze

De werkwijze is te vinden in Bijlage 4.

https://habitus.nl/ethische-gedragscode
https://habitus.nl/EisenEcologischOnderzoek
https://habitus.nl/Ontheffingnatuuronderzoek
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1.5 Reikwijdte

Onderstaand is beschreven aan welke wetten, 

artikelen en aan welk beleid de voorgenomen 

ontwikkeling wordt getoetst in dit rapport.

1.5.1 Soortbescherming 

Er wordt getoetst aan de volgende artikelen uit de 

Wet natuurbescherming:

• 3.1    Vogelrichtlijn(soorten)

• 3.5    Habitatrichtlijn(soorten)

• 3.10  Andere soorten

• 1.11  Zorgplicht

In Bijlage 1 zijn de verbodsartikelen opgenomen. In 

Bijlage 2 zijn de beschermde soorten te vinden. De 

vrijgestelde soorten zijn opgenomen in Bijlage 3. 

Vrijgestelde soorten worden niet beoordeeld bij 

ruimtelijke ontwikkelingen, want door de vrijstelling 

is er geen kans op het overtreden van de Wet 

natuurbescherming. Bij (éénmalige) activiteiten 

vindt wel een effect beoordeling plaats, omdat de 

vrijstelling dan niet geldt. Indien van toepassing 

worden wel altijd maatregelen voorgesteld om 

rekening te houden met de vrijgestelde soorten.

1.5.2 Gebiedsbescherming 

Voor gebiedsbescherming wordt getoetst 

aan de volgende onderdelen van de Wet 

natuurbescherming:

• Natura 2000-gebieden (Wnb artikel 2.7, dit 

wordt vanaf 2021 de Omgevingswet met de 

artikelen 2.4 en 4.1).

• Bijzondere nationale gebieden. In de 

Omgevingswet die naar verwachting in gaat 

op 1 januari 2022 betreft dit: artikel 7.8 lid 

2 Bkl.

1.5.3 Provinciaal beleid

Daarnaast wordt getoetst aan provinciaal 

beschermde gebieden, beschermd via de Wet 

Ruimtelijke Ordening. Het betreft gebieden die 

in de Verordening Ruimte zijn aangewezen als 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Aan overige 

beleidsgebieden wordt in principe niet getoetst. 

Tenzij dit specifiek overeengekomen is. 

Indien uit de toetsing naar voren komt dat er 

mogelijk sprake is van een overtreding, dan 

is veelal vervolgonderzoek benodigd. Hierbij 

valt te denken aan een soortgericht onderzoek 

(soortbescherming), een NNN-toetsing of 

Voortoets Natura 2000 (gebiedsbescherming). 

Deze nadere onderzoeken zijn een vervolg 

op dit onderzoek. Zie Bijlage 10 voor een 

processchema. 

Kader Omgevingswet (Ow)

Naar verwachting zal in de nabije toekomst de Omgevingswet (Ow) met de 

huidige Wet natuurbescherming verweven worden (Rijksoverheid, 2020). De 

exacte datum van invoering is echter nog niet bekend.

Meer informatie over hoe dit voor flora- en fauna-activiteiten geregeld wordt, 

is hier te vinden.

Het bevoegd gezag is in de regel de provincie. Provincies regelen in de 

omgevingsverordening of en welke vrijstellingen van de omgevingsvergunning 

voor een flora- en fauna-activiteit gelden. Dit zal in het aanvullingsbesluit 

Natuur worden geregeld.

https://habitus.nl/vogelsBern2
https://habitus.nl/beschermdedieren
https://habitus.nl/AndereSoorten
https://habitus.nl/zorgplichtWetnatuurbescherming
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/flora-fauna/vergunningplicht/
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2. PLANGEBIED & WERKZAAMHEDEN

2.1 Huidige situatie

Het plangebied is gelegen ten westen van Stationsweg Oost 239 te Woudenberg en is gelegen in de 

provincie Utrecht. De begrenzing van het plangebied is weergegeven in Figuur 1. In de huidige situatie 

bestaat het plangebied uit intensief beheerd grasland, sloten en bomenrijen langs de rand van het 

perceel. 

De omgeving van het plangebied bestaat uit grasland ten noorden en noordwesten, sloten, wegen, 

bomen, een bosschage ten noordwesten van het gebied, boerderijen, schuren, leegstaande panden 

ten zuidoosten van het gebied en nieuwbouwwoningen ten westen en zuiden van het gebied. De 

werkzaamheden beperken zich tot het grasland, de sloten en de bomen op het perceel.

2.2 Werkzaamheden en planning

In het plangebied worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 1. rooien van bomen;

 2. sloten dempen;

 3. bouw van nieuwbouwwijk met 275 woningen. 

Een kaart van het plangebied is weergegeven in Bijlage 5.

De door de opdrachtgever aangeleverde informatie is te vinden in Bijlage 6. Voor de effectbeoordeling 

wordt uitgegaan van een (redelijkerwijs te verwachten) worstcasescenario. Verwacht wordt dat er 

lichte trillingen en harde geluiden zullen ontstaan tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld door de inzet van 

grote machines. Er wordt in de uitvoeringsfase mogelijk extra verlichting geplaatst ten opzichte van de 

huidige situatie. In de gebruiksfase wordt vrijwel zeker extra verlichting (straatlantaarns)geplaatst ten 

opzichte van de huidige situatie. In de winter is het mogelijk dat de werkzaamheden voor zonsopkomst 

starten. Er kan water onttrokken worden of water worden opgespoten. Er wordt in het water en langs 

de oever gewerkt. Er kunnen zanddepots ontstaan.

De precieze planning van de werkzaamheden is ten tijde van de uitvoering van deze quickscan nog 

niet bekend. 

Figuur 1: het plangebied is rood omrand en het onderzoeksgebied is blauw omrand (PDOK, 2021).

Plangebied

Onderzoeksgebied

Legenda

Algemene opmerking:

In dit rapport maken we onderscheid tussen het plangebied en het onderzoeksgebied. Het 

plangebied is het gebied waar de te beoordelen ingrepen plaatsvinden. Het onderzoeksgebied 

is het gebied wat onderzocht is tijdens het veldbezoek en tevens het gebied tot waar de 

effecten van de ingreep kunnen reiken.



Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: aan de noordwestzijde van 

het plangebied is een bosschage aanwezig.
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3. RESULTATEN

3.1 Beschermde gebieden

In Tabel 1 zijn de afstanden van het plangebied tot de beschermde gebieden in provincie Utrecht 

benoemd. In Figuur 2 op de volgende pagina, is de ligging van het plangebied weergegeven ten opzichte 

van de beschermde gebieden. 

Tabel 1: afstanden van het plangebied tot beschermde gebieden

Beschermd gebied Afstand tot plangebied (in meters) 

Natura 2000-gebied*: 'Kolland en Overlangbroek'
Dit gebied is gevoelig voor stikstofdepositie.

9.125

Natuurnetwerk Nederland 310

*In paragraaf 3.1.1 is een hyperlink opgenomen naar de effectenindicator (Ministerie van Economische Zaken, 2017).
Daar is ook meer informatie opgenomen over habitattypen.

Algemene opmerking:

Een grote afstand tussen het plangebied en een beschermd gebied betekent niet dat negatieve 

effecten per definitie uitgesloten kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een 

negatief effect op een soort die buiten een beschermd gebied verblijft óf van depositie. Ook de 

onttrekking van grondwater kan effecten veroorzaken op grote afstand.

Binnen het plangebied bevinden zich geen gebieden behorend tot Natura 2000. Aangezien er geen 

Natura 2000-gebieden aanwezig zijn binnen zeven kilometer, wordt het dichtstbijzijnde gebied 

beoordeeld. Binnen het plangebied bevinden zich ook geen gebieden behorend tot Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).
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Plangebied

Beschermde gebieden

Natuurnetwerk Nederland

Legenda

Figuur 2a: ligging plangebied (rood kader) ten opzichte van Natuurnetwerk Nederland (PDOK, 2021; 

provincie Utrecht, 2021). 

3.1.1 Effecttoetsing Natura 2000-gebieden

In de effectenindicator Natura 2000-gebieden (Ministerie van Economische Zaken, 2017) is gekozen 

voor de activiteit ’woningbouw’, omdat deze activiteit het best vergelijkbaar is met de ontwikkeling. De 

effectenindicator geeft aan dat mogelijke effecten van ’woningbouw’ op Natura 2000-gebied ‘Kolland en 

Overlangbroek’ worden veroorzaakt door oppervlakteverlies; versnippering; verontreiniging; verdroging; 

optische verstoring en verstoring door mechanische effecten. Van deze effecten is in het huidige project 

geen sprake, aangezien de effecten zeker niet tot het Natura 2000-gebied zullen reiken. Het Natura 

2000-gebied ligt daarvoor op een te grote afstand met daarnaast tussenliggende demping van landschap 

en bebouwing. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende gebied zijn niet aan 

de orde. 

3.1.2 Effecttoetsing NNN

Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op 310 meter. Er vindt geen ruimtebeslag plaats op een NNN-

gebied. De werkzaamheden zullen niet leiden tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. 

Er vindt geen externe werking plaats op het NNN-gebied of op kwalificerende soorten vanwege de 

afstand en de demping van het tussengelegen landschap. Negatieve effecten worden daarom 

uitgesloten. 

3.1.3 Effecttoetsing (stikstof)depositie

Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand (> 9 km) tussen het plangebied en stikstofgevoelige 

Natura 2000-gebieden, zijn depositie-effecten onwaarschijnlijk. Effecten worden daarom niet verwacht. 

Het bevoegd gezag kan echter altijd om een aeriuscalculatie vragen ter bevestiging. 

Plangebied

Beschermde gebieden

Natura 2000-gebied

Natuurnetwerk Nederland

Legenda

Figuur 2b: ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk 

Nederland (PDOK, 2021; provincie Utrecht, 2021). 

https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=81&selectActiviteit=Woningbouw&submit=Toon+effecten&subj=effectenmatrix


Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: het plangebied is gelegen ten 

westen van een boerderij. De bijbehorende schuren 

zijn tijdens het veldbezoek ook geïnspecteerd.
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3.2 Beschermde soorten

Het bureau-onderzoek is uitgevoerd op 22 maart 2021 voorafgaand aan het veldbezoek. Het veldbezoek 

is uitgevoerd op 23 maart 2021. Het veld- en het bureau-onderzoek zijn verricht door een deskundig 

ecoloog, namelijk Ank Lubberink BSc. Op onze website zijn alle cv's opgenomen van onze collega's om 

deze deskundigheid aantoonbaar te maken.

De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek zijn niet van invloed op de potentiebepaling. Wel 

kunnen de weersomstandigheden van invloed zijn op de aangetroffen soorten. De potentiebepaling 

blijft daarom leidend. Omdat de omgeving ook beïnvloed kan worden door de voorgenomen 

ontwikkeling, is deze ook meegenomen in de beoordeling tot zo ver de invloedssfeer van het project 

reikt.

In Tabel 2 op de volgende pagina is te zien welke soorten (mogelijk) in het plangebied voorkomen en 

welke functies er verwacht worden. Ook is weergegeven welke ecologische risico’s dit project met zich 

meebrengt met betrekking tot de Wet natuurbescherming (Wnb). De soorten genoemd in de tabel 

worden zowel op basis van het bureau- als veldonderzoek verwacht. Een overzicht van de soorten die 

uit het bureau-onderzoek komen, zijn te zien in Bijlage 7. Soorten die wel uit het bureau-onderzoek 

komen maar op basis van het veldbezoek zijn uitgesloten, zijn te vinden in Bijlage 8.

https://habitus.nl/deskundige-ecologen


Toelichting op Tabel 2:

In deze tabel staan enkel de soorten 

waarvoor een overtreding verwacht wordt 

óf een effect niet uitgesloten kan worden. 

Hier hebben we voor gekozen om de 

leesbaarheid van het rapport te vergroten. 

De soorten waarvoor geen effect wordt 

verwacht, zijn opgenomen in Bijlage 8. 

Daar is een nadere onderbouwing 

te vinden over waarom een soort of 

beschermde functie is uitgesloten.

Legenda Tabel 2:

a = beschermde functie aangetroffen

m = beschermde functie mogelijk aanwezig

vm = vestiging van deze soort is mogelijk

Verblijfplaatsen

n = nest (vogels)

Overig en omgeving

lg = leefgebied
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Tabel 2: relevante resultaten bureau- en veldonderzoek. Zie Bijlage 8 voor een totaaloverzicht van de uitgesloten soorten. Zie Bijlage 9 voor relevante foto’s. 

Zie Figuur 3 voor een kaart met het plangebied, geschikte biotopen en relevante waarnemingen. 

Resultaten Toetsing aan de Wnb

Te verwachten soort 
op basis van bureau- 
en veldonderzoek 

a/m/
vm

Te ver-
wachten 
functies

Onderbouwing en locatie(s) in het plangebied Werkzaamheid1 Kans op 
overtreding 
Wnb2

Vogels zonder 
jaarrond beschermd 
nest

Inclusief cat. 5-soorten 
zonder zwaarwegende 
ecologische redenen voor 
bescherming.

m, vm n • Er zijn geen vogels met nestindicerend gedrag aangetroffen binnen het plangebied tijdens het veldbezoek. 
• Categorie 5-soorten met een 'matig ongunstige' staat van instandhouding zoals de spreeuw en huiszwaluw worden 

niet verwacht binnen het plangebied, omdat geschikte holtes ontbreken (spreeuw) en er geen bebouwing aanwezig is 
(huiszwaluw). Binnen het onderzoeksgebied kunnen deze soorten wel aanwezig zijn.

• Witte kwikstaart en zwarte roodstaart kunnen zich vestigen op bouwterreinen en kunnen broeden in hopen afval of 
bouwmateriaal. 

• Oeverzwaluw kan zich vestigen indien er tijdens de werkzaamheden steilwanden ontstaan in de periode april t/m juni 
in de vorm van zanddepots en afgravingen.

• De volgende biotopen zijn aanwezig: bebouwing; bomen of bos; intensief beheerd grasland; bomenrij en open, in 
verbinding staand water. Zie Tabel 3 voor voorbeelden van vogelsoorten die verwacht worden.

• Duiven, zoals de houtduif, kunnen vrijwel het gehele jaar broeden in bomen en bosschages en daar dient rekening 
mee gehouden te worden. Zie 5.1.1 voor de te nemen maatregelen voor vogels.

1 t/m 3 Artikel 3.1 lid 
1, 2 en 4 

en/of

Artikel 1.11

Huismus m n Er is geen bebouwing aanwezig binnen het plangebied. Er worden daarom geen nesten verwacht. Er zijn echter wel 
huismussen waargenomen in de nieuwbouwwijk 30 meter ten westen van het plangebied. Indien hier huismussen 
tot broeden komen kunnen de nesten verstoord worden door trillingen en harde geluiden, onder andere door 
bouwwerkzaamheden en een toename in het aantal verkeersbewegingen. Er zijn geen wintergroene struiken aanwezig 
binnen het plangebied die de huismus gebruikt als plaats om te overnachten in de winter. Er worden geen (houtige) 
elementen verwijderd die onderdeel uit kunnen maken van de functionele leefomgeving, zoals struweel/hagen 
(schuilplaats), watertjes (drinkfunctie) of zandige stukjes (zandbad). Deze elementen zijn wel aanwezig in de woonwijk ten 
westen van het plangebied en zullen intact blijven. Effecten op de functionele leefomgeving worden daarom uitgesloten.

3 Artikel 3.1 lid 
1 en 4

Steenuil en kerkuil m n, lg Nabij het plangebied zijn verschillende (vervallen) gebouwen en (open) schuren aanwezig die als verblijfplaats van steenuil 
en kerkuil kunnen dienen. De gebouwen hebben verschillende openingen door het ontbreken van ramen, dakdelen of 
gaten in muren. Deze gebouwen en schuren zullen niet worden gesloopt. Wel kan er verlichting geplaatst worden die 
deze gebouwen beschijnt. Daarnaast kan het plangebied deel uitmaken van essentieel jachtgebied van steenuil en kerkuil. 
De nieuw te bouwen woonwijk kan er door lichteffecten voor zorgen dat jachtterreinen ten noorden van het plangebied 
niet bereikbaar zijn vanaf de vervallen gebouwen ten zuidwesten van het plangebied. Daarnaast kunnen er tijdens de 
werkzaamheden trillingen en harde geluiden ontstaan die een negatieve invloed kunnen hebben op de verblijfplaatsen 
van steenuil en kerkuil. Tevens worden de knotbomen rondom het perceel gerooid welke door steenuil gebruikt kunnen 
worden om in te broeden. Er zijn waarnemingen bekend van steenuil en kerkuil op respectievelijk 135 en 650 meter van 
het plangebied.

1 t/m 3 Artikel 3.1 lid 
1 en 4

¹ Zoals omschreven in paragraaf 2.2. 
2 De beschermingsregimes zijn toegelicht in Bijlage 1.



Toelichting op Tabel 2:

In deze tabel staan enkel de soorten 

waarvoor een overtreding verwacht wordt 

óf een effect niet uitgesloten kan worden. 

Hier hebben we voor gekozen om de 

leesbaarheid van het rapport te vergroten. 

De soorten waarvoor geen effect wordt 

verwacht, zijn opgenomen in Bijlage 8. 

Daar is een nadere onderbouwing 

te vinden over waarom een soort of 

beschermde functie is uitgesloten.

Legenda Tabel 2:

a = beschermde functie aangetroffen

m = beschermde functie mogelijk aanwezig

vm = vestiging van deze soort is mogelijk

Verblijfplaatsen

z = zomerverblijfplaats

w = winterverblijfplaats

p = paarverblijfplaats

k = kraamverblijfplaats

Overig en omgeving

vl = essentiële vliegroute
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Tabel 2: relevante resultaten bureau- en veldonderzoek. Zie Bijlage 8 voor een totaaloverzicht van de uitgesloten soorten. Zie Bijlage 9 voor relevante foto’s. 

Zie Figuur 3 voor een kaart met het plangebied, geschikte biotopen en relevante waarnemingen. 

Resultaten Toetsing aan de Wnb

Te verwachten soort 
op basis van bureau- 
en veldonderzoek 

a/m/
vm

Te ver-
wachten 
functies

Onderbouwing en locatie(s) in het plangebied Werkzaamheid1 Kans op 
overtreding 
Wnb2

Ruige dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
laatvlieger

Franjestaart, 
baardvleermuis, 
watervleermuis

m

m

z, p, w, 
k, vl

vl

Verblijfplaatsen: binnen het plangebied worden geen verblijfplaatsen van vleermuizen verwacht. In de omgeving van 
het plangebied zijn echter verscheidene gebouwen aanwezig met openingen en kieren waar vleermuizen verblijfplaatsen 
kunnen hebben. De gewone grootoorvleermuis is gebonden aan bos en kleinschalig landschap en kan verblijfplaatsen 
hebben in oude schuren en boerderijen. Vanwege de nabijheid van de Utrechtse heuvelrug en andere bosschages in 
de omgeving en de aanwezigheid van geschikte bebouwing wordt deze soort ook verwacht in het onderzoeksgebied. 
Er worden geen werkzaamheden aan de bebouwing verricht. Echter, er wordt mogelijk wel verlichting geplaatst tijdens 
de werkzaamheden en in de gebruiksfase die bebouwing en beplanting beschijnt waardoor negatieve effecten kunnen 
optreden. Daarnaast kunnen trillingen negatieve effecten op verblijfplaatsen veroorzaken. Negatieve effecten kunnen 
daarom niet worden uitgesloten. Massawinterverblijven kunnen uitgesloten worden, omdat er geen gebouwen vanaf vier 
etages aanwezig zijn. 
Essentiële vliegroute: er zijn bomenrijen langs de rand van het plangebied aanwezig die mogelijk deel uitmaken van een 
essentële vliegroute voor vleermuizen. Deze zullen worden gekapt. Verder worden mogelijk ook de watergangen langs 
de bomenrijen gedempt of geblokkeerd (fysiek en door lichteffecten), welke deel uit kunnen maken van een essentiële 
vliegroute voor vleermuizen. In de gebruiksfase kan (straat)verlichting negatieve effecten sorteren op vliegroutes tussen 
verblijfplaatsen en foerageergebied. Effecten op een essentiële vliegroute kunnen daarom niet uitgesloten worden.
Essentieel foerageergebied: er wordt geen groot oppervlak aan houtige beplanting verwijderd of water gedempt. Effecten 
op essentieel foerageergebied kunnen daarom uitgesloten worden.

1 t/m 3 Artikel 3.5 lid 
1, 2 en 4

HR-soorten

¹ Zoals omschreven in paragraaf 2.2. 
2 De beschermingsregimes zijn toegelicht in Bijlage 1.
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vogels* = vogels zonder jaarrond beschermd nest; VM = vleermuizen; KU = kerkuil; SU = steenuil; lg = leefgebied; 

vl = essentiële vliegroute.

Figuur 3: kaart met het plangebied, biotopen waar diersoorten in verwacht worden en relevante 

waarnemingen. Alleen biotopen waar beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, zijn weergegeven in deze 

figuur. In Tabel 3 wordt per biotoop beschreven welke broedvogels er kunnen voorkomen. Dit is echter 

slechts een indicatie, er kunnen altijd nog andere vogels aanwezig zijn in dit biotoop. Het plangebied bestaat 

grotendeels uit intensief beheerd grasland. Dit kan deel uitmaken van het leefgebied van steenuil en kerkuil. 

Het plangebied is omringd door sloten, rijen knotelzen en eiken. Dit kan een essentiële vliegroute vormen 

voor vleermuizen. Ook kunnen knotelzen gebruikt worden door steenuil om in te broeden. In het oosten van 

het onderzoeksgebied bevindt zich een erf met een woonhuis en bijbehorende schuren. Deze schuren zijn 

toegankelijk voor vleermuizen, steenuil en kerkuil. Daarnaast zijn er verscheidene kieren en openingen in het 

woonhuis aangetroffen waar vleermuizen verblijfplaatsen kunnen hebben. Ten zuidoosten van het perceel 

staan vervallen gebouwen. Hier kunnen vleermuizen, steenuil en kerkuil verblijfplaatsen hebben. Eventuele 

verblijfplaatsen zullen intact blijven, maar kunnen wel negatief beïnvloed worden door de werkzaamheden. 

Tevens zijn er huismussen waargenomen in de nieuwbouwwijk ten westen van het plangebied. De functionele 

leefomgeving van huismus overlapt niet met het plangebied, er worden derhalve geen effecten op verwacht.

Plangebied

Onderzoeksgebied

Biotopen

Schuren (vogels*, VM, SU, KU)

Woonhuis (vogels*, VM)

Vervallen gebouwen (vogels*, SU, KU, VM)

Bomen of bos (vogels*)

Bomenrij (vogels*, SU)

Intensief beheerd grasland (vogels*, lg SU, lg KU)

Open, in verbinding staand water (vogels*)

Functionele leefomgeving huismus (tuinen)

Potentiële essentiële vliegroute vleermuizen

Waarnemingen

Huismus, 5 exemplaren, aanwezig

Legenda

Aanwezige biotopen Beschrijving biotoop Vogels zonder jaarrond 
beschermd nest die 
te verwachten zijn 
(indicatief, het betreft 
geen volledige lijst):

Bebouwing woonhuis, schuren en vervallen 
gebouwen

spreeuw, kauw, zwarte 
roodstaart, merel, 
boerenzwaluw

Bomen of bos boomgaard met fruitbomen, solitaire 
bomen en bosje

pimpelmees, houtduif, 
putter, vink

Intensief beheerd grasland voedselrijk grasland scholekster, graspieper, 
kievit

Bomenrij bomenrijen van zwarte els
(knotbomen) en eik

ekster, zwarte kraai, putter, 
groenling, vink, houtduif

Open, in verbinding staand water sloten aan weerszijden en in het mid-
den van het perceel

fuut, meerkoet, 
knobbelzwaan, canadese 
gans

Tabel 3: Beschrijving van de biotopen en te verwachten vogels zonder jaarrond beschermd nest



Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: tijdens het veldbezoek is onder andere 

haas waargenomen in het grasland. Dit is een zorgplichtsoort.
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3.3 Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen (zie Bijlage 1). Uit de zorgplicht volgt dat 

nadelige gevolgen voor flora of fauna voorkomen worden of dat noodzakelijke maatregelen getroffen 

worden. 

Planten

De volgende plantensoorten zijn onder andere binnen het plangebied aangetroffen: zwarte els, 

gestreepte witbol, gewone paardenbloem, hondsdraf, paarse dovenetel, ooievaarsbek spec. en riet. 

Voor deze algemene planten zijn geen maatregelen benodigd. Er zijn geen bedreigde planten van de 

Rode Lijst aangetroffen.

Dieren

In het plangebied kunnen verschillende diersoorten aanwezig zijn welke relevant zijn om rekening 

mee te houden tijdens de voorgenomen ontwikkeling. Deze worden hieronder per biotoop benoemd. 

Grasland

In het grasland kunnen soorten aanwezig zijn, zoals: haas, aardmuis, veldmuis en gewone pad.

Water en oever

In het water worden soorten verwacht, zoals: bastaardkikker, meerkikker, kleine watersalamander, 

tiendoornige stekelbaars en kleine modderkruiper. Ook overige waterfauna kan aanwezig zijn, zoals 

grote spinnende watertor en gewone poelslak.
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4. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN

4.1 Conclusie

De conclusie geeft antwoord op de centrale vraag:

Is de voorgenomen ontwikkeling in strijd met de soort- of gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming 

(Wnb) of het provinciaal beleid? En welke vervolgstappen dienen genomen te worden voor met de uitvoering 

gestart kan worden?

Hieronder volgt een antwoord op de centrale vraag. In tabel 4 is de conclusie samengevat.

De voorgenomen ontwikkeling is naar verwachting in strijd met het onderdeel soortbescherming uit 

de Wet natuurbescherming. Er is een potentiële essentiële vliegroute voor vleermuizen aanwezig in 

het plangebied en er kan verstoring op verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied 

optreden. Daarnaast kan het plangebied deel uitmaken van het leefgebied van steenuil en kerkuil. 

Ook kunnen er negatieve effecten optreden op nesten en functionele leefomgeving van huismus in 

de nieuwbouwwijk ten westen van het plangebied. Tevens kunnen zich in de toekomst 'vogels zonder 

jaarrond beschermd nest' binnen het plangebied vestigen, als er geen voorzorgsmaatregelen worden 

genomen. De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met het onderdeel gebiedsbescherming uit 

de Wet natuurbescherming. Verder zijn de plannen niet in strijd met provinciale gebiedsbescherming.

Tabel 4: Samenvatting conclusie

Soort(groep)/gebied Maatregel Onderzoek Overig/opmerking

Vogels zonder jaarrond beschermd nest x zie paragraaf 5.1.1

Huismus x (x) Zie paragraaf 5.1.2

Steenuil en kerkuil x zie paragraaf 4.2

Vleermuizen x x zie paragraaf 5.1.3 en 4.2

x = maatregel of onderzoek is benodigd, (x) = onderzoek is enkel benodigd als de maatregelen niet uitgevoerd kunnen 
worden. 

Zie paragraaf 5.1 voor informatie over hoe om te gaan met soorten waarvoor geen onderzoek 

benodigd is, maar waarvoor wel maatregelen benodigd zijn. In Bijlage 10 is een stroomschema te 

vinden waarin de vervolgstappen zijn opgenomen met een indicatieve doorlooptijd.

4.2 Nader onderzoek is nodig voor de volgende soorten

Voor iedere soort waarvoor de Wet Natuurbescherming en/of het natuurbeleid van de provincie  

(mogelijk) wordt overtreden, wordt hieronder de vervolgstap beschreven. 

• Huismus: nesten. Onderzoek naar huismus is alleen benodigd indien niet kan worden voldaan 

aan de maatregel in paragraaf 5.1.2. Dit onderzoek dient bij voorkeur plaats te vinden door het 

uitvoeren van minimaal twee veldbezoeken in de periode april t/m 20 juni.

• Steenuil en kerkuil: dit onderzoek dient bij voorkeur plaats te vinden door het uitvoeren van 

minimaal vier veldbezoeken in de periode begin februari tot half juli, waarbij er minimaal 1 

maand zit tussen het eerste en het laatste bezoek. 

• Vleermuizen: essentiële vliegroutes. Dit onderzoek dient uitgebreid te worden met een 

onderzoek naar verblijfplaatsen in de omgeving wanneer niet voldaan kan worden aan de 

maatregelen in paragraaf 5.1.3. Het onderzoek naar de genoemde soorten in tabel 2 dient 

globaal plaats te vinden tussen half mei en half augustus volgens het Vleermuisprotocol 2021.

Algemene opmerking:

In 4.1 is de conclusie weergegeven. Voor de volledigheid én om een verkeerde interpretatie 

te voorkomen, dient het gehele rapport gelezen te worden. Zo geeft hoofdstuk 1 belangrijke 

informatie over de opzet en afbakening van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt informatie 

gegeven over de begrenzing van het plangebied en welke werkzaamheden getoetst zijn. 

Hoofdstuk 3 geeft nadere informatie over de aanwezigheid van soorten en gebieden. Ook de 

bijlagen zijn onlosmakelijk met de inhoud verbonden, met name Bijlage 8.
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Hieronder volgen de te nemen maatregelen om overtreding van wetsartikelen te voorkomen tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden. De maatregelen zijn opgedeeld in:

• 5.1 Maatregelen beschermde soorten (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10);

• 5.2 Zorgplichtmaatregelen (artikel 1.11);

• 5.3 Bovenwettelijke maatregelen.

Daarnaast wordt in paragraaf 5.4 besproken wat u kunt doen bij een wijziging van de ontwikkeling of 

wanneer de gegeven adviezen niet passen in de uitvoering of planning.

5.1 Maatregelen beschermde soorten 

Er zijn maatregelen nodig voor de volgende beschermde soorten: vogels zonder jaarrond beschermd 

nest, huismus en vleermuizen.

5.1.1 Vogels zonder jaarrond beschermd nest

Voorkom vernietiging van vogelnesten óf een verstoring die van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van een in Europa inheemse vogelsoort. Nesten van deze soorten mogen niet 

beschadigd, weggehaald of vernietigd worden. Ook verstoringen die leiden tot het verlaten van het 

nest zijn verboden. De meeste vogels broeden globaal tussen half maart en half augustus. Echter, alle 

broedende in Europa inheemse vogelsoorten zijn te allen tijde beschermd.

Maatregel 1: verricht de werkzaamheden buiten de broedperiode van de aanwezige soorten. Op 

basis van het veldbezoek waarin we op aanwezige vogelsoorten hebben gelet én op basis van de 

aanwezige biotopen, verwachten wij dat de broedperiode loopt van half maart t/m half augustus. 

Indien het niet mogelijk is om buiten deze broedperiode te werken, kan maatregel 2 uitkomst bieden.

5. MAATREGELEN

Algemene opmerking:

Verricht geen werkzaamheden voordat de nadere onderzoeken zijn afgerond, maatregelen 

zijn genomen en/of (indien aan de orde) een ontheffing of vergunning is verkregen. Of treed 

voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met een deskundig ecoloog over welke 

werkzaamheden wél mogelijk zijn. Afwijkingen dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden om 

aantoonbaar volgens de wet te werken (omgekeerde bewijslast). Zie ook paragraaf 5.4.

Maatregel 2: laat voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie uitvoeren door een 

ecoloog. Indien er geen broedende vogels worden vastgesteld, kunnen de werkzaamheden alsnog 

doorgang vinden. Let op: in de aangegeven broedperiode is er veelal een grote kans op het aantreffen 

van broedende vogels. Een gunstige uitkomst van de inspectie is vooraf niet te geven. 

Oeverzwaluw

Voorkom vestiging van oeverzwaluw door in de periode april t/m juni steilwanden te voorkomen (in 

de vorm van zanddepots en afgravingen). Of zorg voor geleidelijke overgangen met een minimale 

verhouding van 1:3 óf dek de zandhopen af met een stevig zeil. 

Witte kwikstaart en zwarte roodstaart 

Vogelsoorten zoals de witte kwikstaart en zwarte roodstaart kunnen aanwezig zijn op bouwterreinen 

en broeden in hopen afval of bouwmateriaal. Als de soort tot broeden komt op het terrein is het nest 

beschermd en zal hier rekening mee gehouden moeten worden.

Maatregel: voorkom vestiging van deze soorten door in de broedperiode (globaal van half maart t/m 

eind juli) bouwmateriaal, hopen houtafval of stenen direct te verwijderen uit het plangebied. Of dek de 

bouwmaterialen geheel af met een stevig zeil of doek.

5.1.2 Huismus

Huismussen zijn koloniebroeders met een jaarrond beschermd nest. Er zijn tijdens het veldbezoek 

huismussen waargenomen op 30 meter ten westen van het plangebied. De woningen waarbij 

huismussen zijn waargenomen zijn geschikt als nestlocatie. Om verstoring door trillingen en harde 

geluiden op nesten te voorkomen kan de volgende maatregel worden genomen: 

Maatregel: verricht de werkzaamheden buiten de broedperiode van huismus. Deze loopt van eind 

maart tot en met augustus.

Indien niet aan deze maatregel kan worden voldaan is nader onderzoek naar huismus benodigd, zie 

paragraaf 4.2
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5.2.1 Zoogdieren

In het plangebied kunnen soorten voorkomen zoals benoemd in paragraaf 3.3. De volgende 

maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:

• Indien er verstoring plaatsvindt, dient er een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit 

geldt in het bijzonder voor vogels en grondgebonden zoogdieren (zoals muizen, egels) om 

verkeersslachtoffers te voorkomen. Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar 

een rustige locatie toe, zoals een open veld of ruigte.  Werk ook op een aangepast tempo, zodat 

dieren kunnen vluchten. 

• Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet 

tussen zonsondergang en zonsopkomst. 

• Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten 

de projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken of groenelementen, 

zoals bosschages en ruigtes. 

5.2.2 Amfibieën

In het plangebied kunnen soorten voorkomen zoals benoemd in paragraaf 3.3. De volgende 

maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:

• Verplaats individuen die aanwezig zijn binnen het werkterrein naar een vergelijkbare, veilige 

plek buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

• Werk bij voorkeur in september of oktober in de oever of watergang. Werk bij voorkeur niet 

in de oever of het water bij temperaturen beneden de 10 graden. Neem contact op met een 

ecoloog om negatieve effecten te voorkomen als niet aan (één van) beide maatregelen voldaan 

kan worden.

5.2.3 Algemene waterfauna

In het plangebied kunnen algemene zorgplichtsoorten voorkomen, zoals genoemd in paragraaf 3.3. 

De volgende maatregelen zijn nodig om schade aan individuen of populaties te voorkomen:

• Bij het droogleggen van sloten dient ervoor gezorgd te worden dat geen vissen, amfibieën en 

andere waterfauna achterblijven. Dit kan door deze soorten weg te vangen en in een naburige 

watergang uit te zetten. Dit dient altijd te gebeuren altijd onder begeleiding van een ecoloog. 

• Werkzaamheden in de watergangen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in de 

maanden september-oktober. Dit is na de voortplantingsperiode en vóór de winterrust van 

vissen en amfibieën. Bovendien hebben in deze periode vrijwel alle water- en oeverplanten 

zaad gezet. Voor vissen geldt: werk van een dood einde van een watergang naar een verbinding. 

5.1.3 Vleermuizen (lichteffecten voorkomen)

Verblijfplaatsen: voorkom dat gebouwen buiten het plangebied beschenen worden door verlichting 

tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie. De geschikte gebouwen die aanwezig zijn, dienen 

geheel onbeschenen te blijven (zie Figuur 3).

Omgeving: verricht geen werkzaamheden tussen zonsondergang en zonsopkomst én zorg dat er 's 

nachts geen bouwplaatsverlichting aanwezig is. Vleermuizen zijn van zonsondergang tot zonsopkomst 

actief en kunnen door het gebruik van verlichting verstoord worden, waardoor zij hun verblijfplaats of 

foerageergebied niet kunnen bereiken. 

Indien niet aan deze maatregelen kan worden voldaan dient het nader onderzoek uit paragraaf 4.2 

uitgebreid te worden met onderzoek naar verblijfplaatsen in de omgeving. Onderzoek naar essentiële 

vliegroutes is sowieso benodigd.

5.2 Zorgplichtmaatregelen

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen (zie Bijlage 1). Uit de zorgplicht volgt dat 

nadelige gevolgen voor flora of fauna voorkomen worden óf dat noodzakelijke maatregelen getroffen 

worden. Hieronder volgt de strategie om met deze soorten om te gaan, zie kader. 

Strategie zorgplicht:

Om invulling te geven aan de zorgplicht wordt de volgende strategie gevolgd: 

1. In eerste instantie worden alle vaste rust- of verblijfplaatsen waar mogelijk gespaard of worden 

de werkzaamheden verricht buiten de verstoringsafstand van de betreffende soorten. 

2. Indien dit niet mogelijk is, vinden de werkzaamheden plaats buiten de kwetsbare perioden 

voor de betreffende soorten. De voortplantingsperiode en de winterrust zijn hier voorbeelden 

van. In paragraaf 3.3 zijn per biotoop de zorgplichtsoorten opgenomen die in het plangebied 

verwacht worden.

Indien niet voldaan kan worden aan de strategie in bovenstaand kader, dan zijn de volgende 

maatregelen minimaal benodigd om nadelige gevolgen te voorkomen.
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5.3 Bovenwettelijke of aanvullende maatregelen

Dit rapport is opgesteld om aan de wettelijke eisen uit de Wet natuurbescherming te voldoen. In het 

rapport wordt dus in principe geen rekening gehouden met aanwezige natuurwaarden die niet wettelijk 

beschermd zijn. Maar ook niet-beschermde natuurwaarden zijn waardevol om te behouden. Daarnaast 

zijn er vaak ecologische kansen aanwezig die eenvoudig te realiseren zijn. Wij vinden het belangrijk om 

ook daar aandacht aan te geven.

Biodiversiteit

Wil je met een onafhankelijke en herhaalbare meting weten hoe het met de biodiversiteit gesteld 

is in jouw plangebied? En wil je daarnaast aanbevelingen om gericht maatregelen te nemen die 

de biodiversiteit verhogen? Vraag ons dan om een Quickscan Biodiversiteit uit te voeren! 

Met de Quickscan Biodiversiteit wordt aantoonbaar gemaakt wat de huidige biodiversiteit is. 

Bij een vervolgmeting kan de bijdrage dan objectief worden bepaald. Vraag de projectadviseur 

gerust om de folder of om meer informatie.

5.3.1 Ecologische kansen

Binnen het plangebied zijn de volgende ecologische kansen of mogelijkheden aanwezig: 

Nieuwbouw

• Raadpleeg de 'checklist groen bouwen' om te zien welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden 

bij nieuwbouw. 

• In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van vleermuizen. Wij adviseren 

om in de nieuwbouw voorzieningen te treffen voor vleermuizen, zoals een toegankelijke (dubbele) 

spouw. Denk ook aan vleermuisvriendelijke verlichting en biotoopverbeterende maatregelen, zoals 

aanplant van inheemse struiken en bomen of leg een (grote) poel aan. Op vleermuis.net is meer 

informatie beschikbaar ter inspiratie.

• Denk aan de huismus als er een vogelschroot wordt geplaatst. Doe dit dan ter hoogte van de derde 

dakpan, dit biedt voldoende nestgelegenheid. Ook kunnen nestvoorzieningen geplaatst worden. 

Via Stichting de witte mus zijn tekeningen beschikbaar om zelf een nestkast te bouwen of plaats een 

goedwerkend model. Mussenflats (te weinig ruimte) en vogelvides (werken in de praktijk slechts 

zelden) zijn ongeschikt. 

Nieuwe aanplant of vegetatie-ontwikkeling

• Kies voor de beplanting voor inheemse bomen en struiken. Deze planten hebben voor insecten, 

vlinders en vogels een hogere waarde dan uitheemse planten. Kies bij aanplant voor streekeigen 

soorten van autochtoon materiaal. Vermijd daarnaast te allen tijde de aanplant van invasieve 

exoten, zoals japanse duizenknoop, watercrassula en grote waternavel.

• Realiseer een rand of plek met ruigtekruiden. Door een plek met ruigtekruiden te realiseren en 

deze slechts éénmaal per twee jaar te maaien, ontstaat een overgang in de vegetatie. Deze rand 

is waardevol voor bijvoorbeeld planten, vlinders en kleine zoogdieren. Spontane ontwikkeling is de 

eenvoudigste manier. Indien toch voor inzaaien wordt gekozen, dan dient bij voorkeur gekozen te 

worden voor biologisch zaad van inheemse kruiden met een regionale herkomst.

Parkeerplaatsen

• Gebruik grastegels voor het aanleggen van de parkeerplaatsen, waardoor grassen en kruiden 

alsnog kunnen groeien en hemelwater beter afgevoerd wordt.

Takkenrillen

• In de nieuw te bouwen woonwijk kunnen op verscheidene plaatsen takkenrillen aangelegd 

worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afschermen van parkeerplaatsen, speeltuinen of 

andere groenvoorzieningen. Takkenrillen bieden schuil- en verblijfplaatsen voor grondgebonden 

zoogdieren, maar ook voor vogels, amfibieën en insecten. Hoe meer variatie er aanwezig is 

binnen de takkenril (soort hout, dikte van de gebruikte takken) hoe meer verschillende soorten 

ervan zullen profiteren. Enkele dikke stronken ertussen zijn een goede toevoeging. Zeer veel 

soorten geleedpotigen zijn afhankelijk van dood hout, evenals mossen en paddenstoelen. Voor 

geleedpotigen en paddenstoelen is loofhout belangrijk. Voor mossen en paddenstoelen is ook 

naaldhout waardevol (Jagers op Akkerhuis, 2005). Takkenrillen dienen één keer per jaar aangevuld 

te worden met wat verse takken. Wanneer er oude en jongere takken door elkaar liggen, trekt dit 

meer soorten aan dan wanneer alle takken in een zelfde stadium van verval zitten. Bovendien 

kunnen takkenrillen gecreëerd worden uit hout en takken van de te kappen bomen in het 

plangebied. Hierdoor hoeft het hout niet afgevoerd te worden, wat kostenbesparend werkt en 

tevens goed is voor het milieu. 

https://www.checklistgroenbouwen.nl/maatregelen/
http://www.vleermuis.net/bescherming/voorzieningen-aan-huis-o-a-kasten
http://www.stichtingwittemus.nl/
http://www.huismusbescherming.nl/pdfs/nestBoxHouseSparrows_huismusBeschermingNederland_witteMus_basisModel.pdf
http://www.huismusbescherming.nl/pdfs/nestBoxHouseSparrows_teKoop_huismusBeschermingNederland_witteMus_2016.pdf
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/zaden-en-plantmateriaal/feiten-en-cijfers-zaden-plantmateriaal/feiten-en-cijfers-biodiversiteit
https://www.wur.nl/upload_mm/4/7/3/e488260b-8007-44f5-8ee5-a38f38b782f9_AlterraRapport1320.pdf


Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: tijdens het veldbezoek is ook gekeken 

naar de aanwezige plantensoorten. Er is onder andere paarse 

dovenetel aangetroffen. Deze soort is niet beschermd.
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5.4 Wat te doen bij een wijziging van de ontwikkeling of bij het afwijken van het advies?

De adviezen in dit rapport zijn opgesteld om te werken volgens de geldende natuurwetgeving. Wij 

zijn hierbij uitgegaan van de voorgenomen ontwikkeling zoals aangeleverd door de opdrachtgever of 

tussenpersoon. Indien de geplande ontwikkeling wijzigt, bijvoorbeeld doordat het plangebied groter 

wordt of de werkzaamheden veranderen, dan is de kans aanwezig dat ook het voorliggende advies 

wijzigt. Neem in dat geval contact op met een adviseur (zie colofon) om te onderzoeken of er passende 

maatregelen zijn waarbij conform de geldende natuurwetgeving kan worden gewerkt. 

Vervolgstappen niet inpasbaar?

Ook kan het zijn dat wij maatregelen of vervolgstappen adviseren die niet goed in te passen zijn in 

de planning of uitvoering. Afwijken van het plan of advies is sommige gevallen mogelijk, maar altijd 

onder begeleiding van een deskundig ecoloog. Het is mogelijk dat in een vervolgtraject beschermde 

planten uitgestoken moeten worden of beschermde dieren gevangen moeten worden. Hiervoor is een 

ontheffing benodigd. Dit dient daarom altijd onder begeleiding plaats te vinden van een deskundig 

ecoloog met kennis van de betreffende soorten.

Algemene opmerking:

Indien er een wijziging plaatsvindt in het plan of de uitvoering, dient de effectbeoordeling 

opnieuw uitgevoerd te worden. Dit geldt in het bijzonder voor (extra) licht, geluid, trillingen 

of nachtelijke werkzaamheden. Dit geldt ook in gevallen waarbij het werkterrein groter wordt, 

werkroutes wijzigen of op andere plekken wordt gewerkt binnen het plangebied, zoals een 

watergang, bosschage of oever. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer/uitvoerder.

Andere beschermde soorten aangetroffen?

Indien er beschermde soorten worden aangetroffen die niet in dit rapport benoemd zijn, dient direct 

contact opgenomen te worden met een ecoloog om te bepalen hoe gehandeld dient te worden.
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BIJLAGE 1 - WET NATUURBESCHERMING

Wet natuurbescherming (Wnb)

In de Wet natuurbescherming zijn meerdere oude wetten samengevoegd. 

Relevant zijn de samenvoegingen van de Natuurbeschermingwet 1998 die 

over beschermde gebieden gaat, de Boswet die over bescherming van 

houtopstanden gaat en de Flora- en faunawet die over de bescherming 

van soorten gaat. Al deze regels zijn al dan niet aangepast overgenomen 

in de Wnb. Wij toetsen een ingreep in aan de Wnb en daardoor aan wat 

eerst drie wetten waren. Hiernaast is weergegeven waar wij aan toetsen.

Soortbescherming

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes waarin de 

voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern 

en Bonn) zijn geïmplementeerd. Aanvullende voorschriften zijn gesteld voor 

de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, 

maar wel bescherming behoeven, dat zijn de andere soorten. In de Wet  

natuurbescherming zijn de beschermingsregimes in drie aparte paragrafen 

neergelegd. Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden 

en onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden verleend 

door het bevoegd gezag. In de tabel hiernaast is weergegeven op welke 

beschermingsregimes welke verboden van toepassing zijn.

Elke provincie heeft de mogelijkheid soorten die onder de andere soorten 

vallen vrij te stellen. De vrijgestelde soorten zijn in Bijlage 3 weergegeven.

Omgevingswet 

Het kabinet heeft besloten dat de natuurbeschermingsregels overgaan 

in het stelsel van de Omgevingswet. De Aanvullingswet natuur voorziet 

in deze wijzigingen van de Omgevingswet, zodat die wet straks over de 

nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt om regels te stellen en 

maatregelen te treffen voor de bescherming van de natuur. Vermoedelijk zal 

de wet in 2021 in werking treden.

Verbodsartikel Lid Toelichting

3.1 Vogelrichtlijn Lid 1 Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

Lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadi-
gen, of nesten van vogels weg te nemen.

Lid 3 Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.

Lid 4 Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

Lid 5 Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

3.5 Habitatrichtlijn Lid 1 Het is 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.

Lid 2 Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

Lid 3 Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

Lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 
vernielen.

Lid 5 Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag 
van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.

Artikel 3.10 andere 
soorten

Lid 1 Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet:
a: opzettelijk te doden of te vangen; 
b: de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen,  
c: vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/aanvullingswetten/aanvullingswet-natuur
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Beschermde nesten

*Het verbod van het vernietigen of wegnemen van nesten geldt alleen tijdens het broedseizoen van 

de soorten die elk jaar een nieuw nest maken. De soorten die jaarlijks terug komen op het zelfde nest 

zijn jaarrond beschermd. Specifiek gaat dit om vogels van categorie 1t/m 4 en de nesten van soorten in 

categorie 5 als er onvoldoende alternatieven zijn.

• Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik 

zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

• 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.

• Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broe-

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

voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

• Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat 

zijn een nest te bouwen.

• 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.

De soorten die beschermd zijn staan in Bijlage 2 weergegeven, hierbij wordt ook aangegeven welke 

vogels onder de categorieën vallen. 

Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen:

Artikel 1.11, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Artikel 1.11, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet 

of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden  

veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild 

levende dieren en planten:

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft 

om die gevolgen te voorkomen, of

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Beschermde gebieden

In Europa is een netwerk van beschermde gebieden opgezet. Dit zijn de zogenoemde Natura 2000- 

gebieden. Deze gebieden zijn in de Wnb zwaar beschermd. Volgens de Wnb is het volgens artikel 2.7 lid 2 

verboden zonder vergunning projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of 

de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

Dit geld ook voor projecten die fysiek buiten het Natura 2000-gebied gelegen zijn maar wel een effect 

kunnen hebben op het gebied (externe werking).

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen  

natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet 

natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. 

In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;

• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;

• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;

• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 

Waddenzee;

• alle Natura 2000-gebieden. 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. De ligging en 

bescherming van de NNN is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie, welke door de gemeentes wordt 

uitgewerkt in bestemmingsplannen, conform de Wet Ruimtelijke Ordening.
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Natuurwaarden buiten het Natuurnetwerk Nederland

Ook buiten het NNN zijn grote natuurwaarden aanwezig. Behoud, herstel en verdere ontwikkeling 

van deze natuurwaarden dragen substantieel bij aan de biodiversiteit. Wij beoordelen ook eventuele 

effecten op beschermde beleidsgebieden. 

Zuid-Holland (enkel relevant voor plangebieden in Zuid-Holland): strategische reservering natuur en 

belangrijke weidevogelgebieden

Het realiseren van een natuurmantel in de vorm van een groenblauwe dooradering rondom de 

natuurkernen in het NNN. Deze mantel wordt de ‘Strategische reservering natuur’ genoemd. Het in 

stand houden van de belangrijke leefgebieden voor weidevogels in blijvend agrarisch gebied door 

agrarisch natuurbeheer. Weidevogelgebieden worden gerekend tot categorie 2 in het handelingskader 

ruimtelijke kwaliteit. Deze gebieden worden ‘Belangrijke weidevogelgebieden’ genoemd.

Beschermde houtopstanden

In de Wnb is het conform artikel 4.2 verboden houtopstanden te kappen buiten de bebouwde kom  

houtopstanden grenzen zonder hier vooraf een melding van te maken aan het bevoegd gezag. 

Deze regel geldt niet voor:

a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;

b. houtopstanden op erven of in tuinen;

c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;

e. kweekgoed;

f. uit populieren of wilgen bestaande:

1°. wegbeplantingen;

2°. beplantingen langs waterwegen, en12

3°. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

g. het dunnen van een houtopstand;

h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de 

productie van houtige biomassa, indien zij:

1°. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;

2°. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten 

beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en

3°. zijn aangelegd na 1 januari 2013.



Legenda tabel

Categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)

Categorie 2: Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing

Categorie 3: Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen 

kolonie)

Categorie 4: Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest

Categorie 5: Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel. Enkel 

beschermd bij zwaarwegende ecologische redenen, zoals een zeer 

ongunstige SvI (zie tekst onder kader).
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BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN

Tabellen Wet Natuurbescherming

Aan de indeling van de regels van de Wnb (bijlage 1) zitten verschillende soortenlijsten 

gekoppeld, namelijk 3.1. vogelrichtlijnsoorten, 3.5 habitatrichtlijnsoorten en 3.10 

andere soorten.

Artikel 3.1 Vogelrichtlijnsoorten

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten in 

artikel  1 van de Vogelrichtlijn. Deze worden hieronder niet allemaal specifiek 

benoemd. Hieronder wordt alleen ingegaan op de uitzonderingen en dat zijn de 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten van de categorieën 1 t/m 4 en 

bij uitzondering categorie 5-vogels. In de provincie Limburg gelden afwijkende 

provinciale beleidsregels passieve soortenbescherming. Zie daarvoor deze 

website. 

Nederlandse naam Categorie SvI* (als broedvogel)

Steenuil 1 matig ongunstig

Gierzwaluw 2 gunstig

Huismus 2 matig ongunstig

Roek 2 matig ongunstig

Grote gele kwikstaart 3 gunstig

Kerkuil 3 gunstig

Oehoe 3 gunstig

Ooievaar 3 gunstig

Slechtvalk 3 gunstig

Boomvalk 4 matig ongunstig

Buizerd 4 gunstig

Havik 4 gunstig

Ransuil 4 zeer ongunstig

Sperwer 4 gunstig

Wespendief 4 gunstig

Zwarte wouw 4 onbekend, vermoedelijk 
gunstig

Blauwe reiger 5 matig ongunstig

Boerenzwaluw 5 gunstig

Bonte vliegenvanger 5 gunstig

Boomklever 5 gunstig

Boomkruiper 5 gunstig

Bosuil 5 gunstig

Brilduiker 5 zeer ongunstig

Draaihals 5 zeer ongunstig

Eidereend 5 zeer ongunstig

Ekster 5 zeer ongunstig (in het 
buitengebied)

Nederlandse naam Categorie SvI (als broedvogel)

Gekraagde roodstaart 5 matig ongunstig

Glanskop 5 matig ongunstig

Grauwe vliegenvanger 5 matig ongunstig

Groene specht 5 gunstig

Grote bonte specht 5 gunstig

Hop 5 onbekend, vermoedelijk 
ongunstig

Huiszwaluw 5 matig ongunstig

IJsvogel 5 gunstig

Kleine bonte specht 5 gunstig

Kleine vliegenvanger 5 onbekend, vermoedelijk 
geen broedvogel

Koolmees 5 gunstig

Kortsnavelboomkruiper 5 gunstig

Oeverzwaluw 5 gunstig

Pimpelmees 5 gunstig

Raaf 5 gunstig

Ruigpootuil 5 onbekend, vermoedelijk 
geen vaste broedvogel

Spreeuw 5 matig ongunstig

Tapuit 5 zeer ongunstig

Torenvalk 5 matig ongunstig

Zeearend 5 gunstig

Zwarte kraai 5 gunstig

Zwarte mees 5 matig ongunstig

Zwarte roodstaart 5 gunstig

Zwarte specht 5 matig ongunstig

Vetgedrukte soorten (uit cat. 5) hebben een zeer ongunstige staat van 

instandhouding en hebben daarom een zwaarwegende ecologische reden 

om als jaarrond beschermd aangemerkt te worden.

*SvI: Staat van Instandhouding

De SvI is bepaald op basis van (a) de ontwikkeling in de populatie, (b) 

ontwikkeling in verspreiding, (c) ontwikkeling in kwaliteit van het leefgebied, en (d) 

toekomstperspectief. 

De meest sombere score bij een van de vier elementen (verspreiding, populatie, 

leefgebied, toekomstperspectief) bepaalt de indicatieve SvI. Indien twee of meer 

keer ‘onbekend’ is aangegeven, gecombineerd met ‘groen’ (gunstig), dan is de SvI 

‘onbekend’.

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Limburg/CVDR604161.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Limburg/CVDR604161.html
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Artikel 3.5 Habitatrichtlijnsoorten

Onder artikel 3.5 vallen naast habitatrichtlijnsoorten ook soorten uit 

Bern I, Bern II en Bon I. Vogels vallen echter niet* onder artikel 3.5.

* In de officiële wettekst, gepubliceerd in het Staatsblad op 19 januari 

2016, is in artikel 3.5 verwezen naar de Conventie van Bern, Bijlage I en 

II en de Conventie van Bonn, Bijlage I. Met betrekking tot de in Bijlage II 

Conventie van Bern en Bijlage I Conventie van Bonn genoemde vogelsoorten, 

geldt volgens de wettekst artikel 3.5 ook de verbodsbepalingen en het 

beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. De MvT van de wet gaf juist 

aan dat de Vogelrichtijn de rechtsbasis vormt en dat de bescherming van 

vogels is geregeld in de Vogelrichtlijn, dat is uitgewerkt in art. 3.1. Er is lang 

verwarring geweest bij de verschillende bevoegde gezagen of de vogels 

genoemd in Bijlage II van de Conventie van Bern en Bijlage I Conventie 

van Bonn conform art. 3.5 waren beschermd of niet. Onlangs, op 1 juli 

2018, is echter een verzamelwet inwerking getreden waarin is aangegeven 

dat art. 3.5 niet van toepassing is op soorten, bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn.

Soort Soort Soort Soort Soort

Apollovlinder Gestreepte dolfijn Heikikker Noordse vinvis Tijmblauwtje

Bataafse stroommossel Gestreepte waterroofkever Heldenbok Noordse vleermuis Tuimelaar

Bechsteins vleermuis Gevlekte witsnuitlibel Hille Noordse winterjuffer Tweekleurige vleermuis

Bever Gewone baardvleermuis Houting Noordse woelmuis Vale vleermuis

Boomkikker Gewone dolfijn Ingekorven vleermuis Oostelijke witsnuitlibel Vermiljoenkever

Bosvleermuis Gewone dwergvleermuis Juchtleerkever Orca Vroedmeesterpad

Boszandoog Gewone grootoorvleermuis Kamsalamander Otter Walrus

Brandts vleermuis Gewone spitsdolfijn Kemps’ zeeschildpad Pimpernelblauwtje Watervleermuis

Brede geelrandwaterroofkever Gewone vinvis Kleine dwergvleermuis* Platte schijfhoren Wilde kat*

Bronslibel Gladde slang Kleine hoefijzerneus Poelkikker Witflankdolfijn

Bruinvis Griend Kleine zwaardwalvis Potvis Witsnuitdolfijn

Bultrug Grijze dolfin Knoflookpad Rivierrombout Witte dolfijn

Dikkopschildpad Grijze grootoorvleermuis Kruipend moerasscherm Rosse vleermuis Wolf*

Donker pimpernelblauwtje Groene glazenmaker Laatvlieger Rugstreeppad Zandhagedis

Drijvende waterweegbree Groenknolorchis Lederschildpad Ruige dwergvleermuis Zilverstreephooibeestje

Dwergpotvis Grote hoefijzerneus Lynx Sierlijke witsnuitlibel Zomerschroeforchis

Dwergvinvis Grote rosse vleermuis Meervleermuis Soepschildpad Oeveraas**

Franjestaart Grote vuurvlinder Mopsvleermuis Spitsdolfijn van Gray Walrus**

Gaffellibel Hamster Muurhagedis Steur

Geelbuikvuurpad Hazelmuis Narwal Teunisbloempijlstaart

*= niet opgenomen in Bijlage 2 Memorie van Toelichting, maar wel op lijst Habitatrichtlijn Bijlage IV.

** = niet genoemd in Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I, staat wel in Bijlage II van de Conventie van Bern.

BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN (VERVOLG)
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Artikel 3.10 Andere soorten

Hieronder vallen soorten genoemd in onderdeel A en onderdeel B bij de Wnb. Sommige van deze soorten zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en 

onderhoud. Dat verschilt per provincie. In Bijlage 3 is hiervan een overzicht te vinden.

Soort Soort Soort Soort Soort Soort Soort

Aardbeivlinder Bruine kikker Gewone bosspitsmuis Karthuizeranjer Naaldenkervel Veenbesblauwtje Molmuis

Aardmuis Bruinrode wespenorchis Gewone bronlibel Karwijselie Ondergrondse woelmuis Veenbesparelmoervlinder Oeveraas

Adder Bunzing Gewone pad Kempense heidelibel Pijlscheefkelk Veenbloembies Mercuurwaterjuffer

Akkerboterbloem Damhert Gewone zeehond Kleine ereprijs Pimpernelblauwtje Veenhooibeestje

Akkerdoornzaad Das Glad biggenkruid Kleine heivlinder Ree Veldmuis 

Akkerogentroost Dennenorchis Gladde zegge Kleine ijsvogelvlinder Ringslang Veldparelmoervlinder

Alpenwatersalamander Donker pimpernelblauwtje Grijze zeehond Kleine Schorseneer Roggelelie Veldspitsmuis 

Beekdonderpad Donkere waterjuffer Groene nachtorchis Kleine watersalamander Rood peperboompje Vinpootsalamander 

Beekkrombout Dreps Groensteel Kleine wolfsmelk Rosse woelmuis Vliegend hert

Beekprik Duinparelmoervlinder Groot spiegelklokje Kluwenklokje Rozenkransje Vliegenorchis

Beklierde ogentroost Dwergmuis Grote bosaardbei Knollathyrus Ruw parelzaad Vos 

Berggamander Dwergspitsmuis Grote bosmuis Knolspirea Scherpkruid Vroege ereprijs

Bergnachtorchis Echte gamander Grote leeuwenklauw Kommavlinder Schubvaren Vuursalamander 

Blaasvaren Edelhert Grote modderkruiper Konijn Schubzegge Waterspitsmuis

Blauw guichelheil Eekhoorn Grote parelmoervlinder Korensla Sleedoornpage Wezel 

Bokkenorchis Egel Grote vos Kranskarwij Smalle raai Wild zwijn 

Boommarter Eikelmuis Grote vuurvlinder Kruiptijm Speerwaterjuffer Wilde averuit

Bosbeekjuffer Elrits Grote weerschijnvlinder Kwabaal Spiegeldikkopje Wilde ridderspoor

Bosboterbloem Europese rivierkreeft Haas Lange zonnedauw Spits havikskruid Wilde weit

Bosdravik Franjegentiaan Hazelworm Levendbarende hagedis Steenbraam Woelrat

Bosmuis Geelgroene wespenorchis Hermelijn Liggende ereprijs Steenmarter Wolfskers

Bosparelmoervlinder Gentiaanblauwtje Honingorchis Meerkikker Stijve wolfsmelk Zandwolfsmelk

BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN (VERVOLG)
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Aardmuis x x x x x x x x x x x x

Bastaardkikker x x x x x x x x x x x x

Bruine kikker x x x x x x x x x x x x

Bosmuis x x x x x x x x x x x x

Bunzing x x x x x x

Dwergmuis x x x x x x x x x x x x

Dwergspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Egel x x x x x x x x x x x

Gewone bosspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Gewone pad x x x x x x x x x x x x

Haas x x x x x x x x x x x

Hermelijn x x x x x x

Huisspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Kleine watersalamander x x x x x x x x x x x x

Konijn x x x x x x x x x x x

Meerkikker x x x x x x x x x x x x

Ondergrondse woelmuis x x x x x x x x x x

Ree x x x x x x x x x x x x

Rosse woelmuis x x x x x x x x x x x x

Steenmarter x

Tweekleurige bosspitsmuis x x x x x x x x x x x

Veldmuis x x x x x x x x x x x x

Vos x x x x x x x x x x x x

Wezel x x x x x x

Wild zwijn x

Woelrat x x x x x x x x x x x x

BIJLAGE 3 - VRIJGESTELDE SOORTEN

In afwijking van artikel 3.10, eerste lid, van de wet gelden 

de in dat lid opgenomen verboden niet voor de soorten 

hiernaast genoemd, mits het gaat om handelingen die 

worden verricht in verband met:

a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;

b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader 

van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, 

watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 

oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 

in het kader van natuurbeheer;

c. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of 

bosbouw;

d. bestendig gebruik.

Deze vrijstelling geldt dus niet voor (eenmalige) 

activiteiten, zoals evenementen of (sport)wedstrijden.

1 Per 1 december 2019 zijn bunzing, egel, hermelijn, 

ondergrondse woelmuis en wezel niet meer vrijgesteld 

in provincie Overijssel (bron).
2 Per 28 januari 2021 zijn bunzing, hermelijn en wezel 

niet meer vrijgesteld in provincie Flevoland (bron).

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9923.phVerordening006-va01/b_NL.IMRO.9923.phVerordening006-va01_882.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-590.html
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BIJLAGE 4 - WERKWIJZE ONDERZOEK

Werkwijze

Dit onderzoek bestaat uit een bureau-onderzoek, een veldonderzoek en een toetsing. Daarna volgen de conclusie en de aanbevelingen. Hieronder volgt per onderdeel een toelichting op de methode.

Soortbescherming

Als eerste wordt het bureau-onderzoek uitgevoerd. Hieruit volgt een lijst met soorten die in de omgeving aanwezig zijn. Deze lijst is weergegeven in Bijlage 7 en Bijlage 8 en is een samenstelling van:

• Soorten die naar voren komen uit een analyse van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Er wordt standaard gekozen voor een tijdreeks van vijf jaar en een afstand van drie kilometer rond de grens 

van het plangebied. Alle waarnemingen van soorten met relevant gedrag worden bekeken en beoordeeld. 

• Soorten die niet uit te sluiten zijn op basis van verspreiding. Deze zijn in Bijlage 8 weergegeven met een *. Dit betreft soorten die zeer mobiel zijn (zoals de rivierrombout), vrij algemeen voorkomen (zoals de 

gewone dwergvleermuis) of soorten waarvan vestiging in de nabije toekomst verwacht wordt (zoals de bataafse stroommossel). 

Na het bureau-onderzoek wordt een veldonderzoek uitgevoerd. Bij dit veldonderzoek onderzoekt een deskundig ecoloog of er geschikt biotoop aanwezig is voor beschermde soorten. Het veldonderzoek is een 

potentiebepaling, en is geen onderzoek naar de daadwerkelijke aanwezigheid van soorten. De beoordeling wordt verricht aan de hand van een lijst met alle beschermde soorten, dus niet alleen de soorten die uit het bureau-

onderzoek komen. Er kunnen namelijk altijd soorten in het plangebied aanwezig zijn, die niet uit het bureau-onderzoek komen. 

De beoordeling van de biotopen wordt uitgevoerd op basis van de kennis van de ecoloog, eventueel aangevuld met een literatuurstudie, welke wordt vermeld in de bronnenlijst. Daarnaast wordt gezocht naar individuen, 

sporen of verblijfplaatsen van beschermde soorten, zoals (poot)afdrukken, holen, haren, braakballen, wissels en uitwerpselen. Alle aangetroffen geschikte biotopen, individuen, sporen en verblijfplaatsen worden in het veld 

geregistreerd met Waarneming Pro (WrnPro) en in het rapport weergegeven (zie Fig.4. in paragraaf 3.2).

Als de ecoloog tijdens het veldonderzoek geschikt biotoop heeft gevonden voor een bepaalde soort, maar er niet zeker van is of deze soort op de betreffende locatie voor kan komen, dan wordt vastgesteld of de soort wel 

of niet in het plangebied voor kan komen door te kijken naar: 

• verspreiding;

• dispersie-afstand (vogels die zich naar broedplaatsen verplaatsen);

• mate waarin een soort onderzocht is;

• aanwezigheid van obstakels.

Obstakels, zoals snelwegen en grote wateren, kunnen het plangebied mogelijk isoleren. Het uitsluiten van soorten wordt altijd beargumenteerd in Bijlage 8.
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BIJLAGE 4 - WERKWIJZE ONDERZOEK VERVOLG

Gebiedsbescherming

• De begrenzingen van beschermde (beleids)gebieden worden via provinciale kaartmachines geraadpleegd, dit is altijd de meest actuele stand van zaken. Via de website kunnen diverse provinciale kaartmachines 

vlot geraadpleegd worden. De effectbeoordeling voor Natura 2000-gebieden wordt verricht door de effectenindicator in te vullen. Eerst wordt de meest passende activiteit gekozen, daarna beoordeelt de ecoloog 

of de effecten compleet zijn én of een effect relevant is voor de voorgenomen ontwikkeling. De informatie over de ontwikkeling wordt aangeleverd door de opdrachtgever (zie Bijlage 5). De effectbeoordeling voor 

Natuurnetwerk Nederland wordt uitgevoerd door te kijken naar de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. Indien deze kenmerken en waarden niet bekend zijn, worden effecten bepaald op basis van het 

beheertype en/of kenmerkende soorten. Op deze manier kan er altijd een indicatie worden verkregen of de wezenlijke kenmerken en waarden worden aangetast. Aangezien deze beoordeling per situatie verschilt, 

wordt op basis van bronnen of expert judgement beoordeeld of een effect te verwachten is. 

Toetsing, conclusie en aanbevelingen

Nadat alle benodigde informatie over soorten en gebieden is verzameld, wordt getoetst aan de natuurwet- en regelgeving zoals gespecificeerd in paragraaf 1.4. Dit wordt gedaan door de effecten van de werkzaamheden 

(zie paragraaf 2.2) op de (mogelijk) aanwezige beschermde soorten en gebieden te bepalen. Op basis van de resultaten van de toetsing worden aanbevelingen gedaan. Per mogelijke overtreding wordt geadviseerd 

hoe hiermee omgegaan kan worden. Het uitgangspunt hierbij is dat een overtreding wordt voorkomen (door een aangepaste werkwijze) of pas kan worden begaan na ontvangst van een ontheffing of vergunning. Als 

een soort mogelijk aanwezig is en overtreding op deze soort niet kan worden uitgesloten, dan wordt nader onderzoek geadviseerd. In een enkel geval zal er voldoende informatie aanwezig zijn om direct een ontheffing 

of vergunning aan te vragen, dan zal uiteraard geen nader onderzoek geadviseerd worden.

Bovenwettelijke maatregelen

Dit rapport is opgesteld om aan de wettelijke eisen uit de geldende natuurwetgeving te voldoen. Echter, ook niet-beschermde natuurwaarden zijn waardevol om te behouden. Er zijn vaak ecologische kansen aanwezig 

voor een waardevolle verhoging van de plaatselijke biodiversiteit. Deze maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de leef- en projectomgeving. Daarom benoemen wij in hoofdstuk 5 de 

bovenwettelijke maatregelen.

https://habitus.nl/NuttigeLinks
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1
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BIJLAGE 5 - KAART PLANGEBIED

Figuur: kaart plangebied zoals aangeleverd door de opdrachtgever. Inzoomen vergroot de leesbaarheid.
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BIJLAGE 6 - INGEVULDE GEGEVENS
Hieronder is de ingevulde vragenlijst weergegeven die door de opdrachtgever is ingevuld.

RHOA vragenlijst 2020

1 / 2

V1

Graag hier het adres van het projectgebied opgeven.

Zegheweg te Woudenberg

V2

Welke werkzaamheden zullen plaatsvinden in het plangebied? Waar vinden deze werkzaamheden plaats? Graag de
ontwikkeling zo uitgebreid mogelijk beschrijven.

Op het agrarische terrein komt een nieuwe woonwijk.

V3

Vink aan wat van toepassing is (wanneer bekend). Indien
niet bekend, gaan wij uit van een 'worst-case scenario'.

Respondent heeft deze vraag overgeslagen

V4

Geef hieronder eventueel een toelichting op bovenstaande
vraag. Geef hier ook aan als het zeker is als één of
meerdere bovenstaande effecten zeker niet niet van
toepassing zijn.

Respondent heeft deze vraag overgeslagen

V5

Het projectgebied (inclusief gebouwen, stallen, terreinen
e.d.) dient geheel geïnspecteerd te kunnen worden voor
een correcte beoordeling. Moeten wij voorafgaand aan het
veldbezoek contact opnemen voor de toegang?

Nee, het projectgebied is vrij toegankelijk (dus geen hek
of slot!) en alle gebouwen/opstallen zijn volledig
inspecteerbaar.

V6

Toegang: geef hier de naam en het (mobiele) nummer van de persoon op waar wij contact mee op moeten nemen. Laat
deze vraag onbeantwoord als de vorige vraag met 'nee' is beantwoord.

Dtum van veldbezoek willen wij graag horen, ivm huidige agrariers

#49#49
VOLTOOIDVOLTOOID

Verzamelprogramma:Verzamelprogramma:   RHOA2021-42 RHOA2021-42 (Webkoppeling)(Webkoppeling)
Begonnen:Begonnen:   maandag 15 maart 2021 13:49:45maandag 15 maart 2021 13:49:45
Laatst gewijzigd:Laatst gewijzigd:   maandag 15 maart 2021 13:52:53maandag 15 maart 2021 13:52:53
Bestede tijd:Bestede tijd:   00:03:0800:03:08
IP-adres:IP-adres:   145.131.195.174145.131.195.174

Pagina 1: Vragen over de voorgenomen ontwikkeling, omgeving en informatievoorziening.

RHOA vragenlijst 2020

2 / 2

V7

Zijn er nog risico's aanwezig waar wij rekening mee
moeten houden? Denk bijvoorbeeld aan gevaren in het
projectgebied, zoals een stier in het land, een gebouw dat
(deels) op instorten staat of een open put.

Respondent heeft deze vraag overgeslagen

V8

Upload hier aanvullende technische- of bouwtekeningen,
ecologische rapporten of andere relevante documenten die
nog niet eerder zijn aangeleverd. Ook eigen tekeningen die
de ontwikkeling verduidelijken zijn welkom! Met
betere informatie, kunnen wij beter adviseren.

Respondent heeft deze vraag overgeslagen

V9

Welk factuur- of inkoopnummer kunnen wij vermelden op de factuur?

20201245
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BIJLAGE 7 - RESULTATEN BUREAU-ONDERZOEK

Amfibieën Reptielen Vissen Vlinders Vogels* Vleermuizen Overige zoogdieren

Bastaardkikker 363 Hazelworm 2 Grote modderkruiper 9 Grote vos 1 Huiszwaluw 2 Baardvleermuis 7 Boommarter 3 Hermelijn 1

Bruine kikker 185 Ringslang 35 Kleine karekiet 1 Franjestaart 1 Bosmuis 6 Konijn 29

Gewone pad 96 Gewone dwergvleermuis 395 Bunzing 2 Ree 293

Kleine watersalamander 39 Gewone grootoorvleermuis 11 Das 117 Rosse woelmuis 1

Poelkikker 47 Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis 7 Dwergmuis 1 Veldmuis 2

Laatvlieger 38 Eekhoorn 27 Vos 13

Rosse vleermuis 33 Egel 22 Wezel 2

Ruige dwergvleermuis 5 Haas 313

Tweekleurige vleermuis 1

Watervleermuis 1

* = vogelsoorten worden beoordeeld binnen 100 meter van het plangebied. Deze afstand is gekozen omdat er daarbuiten geen effect wordt verwacht op broedvogels.

Voor de volgende soortgroepen zijn geen resultaten gevonden: kevers, libellen, planten, mossen en weekdieren.

In deze tabel zijn de soorten opgenomen die binnen een straal van drie kilometer van de projectlocatie zijn waargenomen (bron: NDFF). Er is een periode van vijf jaar aangehouden. Dit zijn arbitraire grenzen die in 

de meeste situaties toereikend zullen zijn. Wij houden altijd rekening met uitzonderlijke gevallen, zoals bijzondere biotopen of soorten. De getallen achter een soortnaam in de tabel staan voor het aantal bekende 

waarnemingen. 

Waarom kiezen wij voor een afstand van drie km in het bureau-onderzoek?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld, omdat dit vrij ruim lijkt. En dit is natuurlijk ook vrij ruim voor soorten die niet heel mobiel zijn, zoals wolfskers (beschermde plant) of de nauwe korfslak (een weekdier). 

Er zijn echter veel meer beschermde soorten die wel heel mobiel zijn, denk aan de meervleermuis, rugstreeppad of sierlijke witsnuitlibel. Wij vinden het daarom niet meer dan logisch om minimaal drie 

kilometer rond het plangebied te kijken naar bekende waarnemingen van beschermde soorten. Dit levert een meer kwalitatieve beoordeling op. 

Daarnaast beoordelen wij de mobiele, beschermde soorten altijd, omdat de afwezigheid van een (NDFF-)waarneming onvoldoende informatie biedt om een soort uit te sluiten. Zie Bijlage 8.
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BIJLAGE 8 - TABEL UITGESLOTEN SOORTEN (GEEN EFFECT ÉN GEEN BESCHERMDE FUNCTIES VERWACHT)

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

Amfibieën 

Heikikker* Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de vorm van ondiep, stilstaand, enigszins zuur (pH 4 tot 5,5) voedselarm water met oevervegetatie. Verder is er geen geschikt 
terrestrisch biotoop aanwezig binnen 300 meter van geschikt voortplantingswater waar de heikikker tijdens de actieve fase verblijft, zoals vochtige heideterreinen, veengebieden, vochtige 
schraallanden, uiterwaarden of komkleigebieden (met struweel en kruidenvegetatie). Ook is er geen geschikt overwinteringsbiotoop aanwezig in de vorm van vorstvrije plekken op het land, 
zoals (afgetrapte) slootkanten of bosschages in de nabijheid (500 meter) van terrestrisch- of voortplantingsbiotoop.Daarnaast zijn er geen waarnemingen bekend binnen drie kilometer van 
het plangebied.

Ravon: Heikikker

Kamsalamander* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk wat diepere, vegetatie- en licht voedselrijke, niet verzuurde poelen en plassen op landgoederen, in beekdalen, in het rivierengebied, in 
loofbossen of in kleinschalige cultuurlandschappen. Kamsalamanders verblijven op het land onder stenen, hout, bladafval, in gaten onder wortels en in holen van kleine zoogdieren, meestal 
binnen 100 meter van het voortplantingswater. Wanneer geschikt landbiotoop ontbreekt kunnen ze 1000 meter afleggen op zoek naar geschikt biotoop. Overwintering van dieren in het 
water komt zelden voor.

Ravon: Kamsalamander

BIJ12: Kennisdocument kam-
salamander

Poelkikker* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk zwak zuur, onbeschaduwde wateren met een goed begroeide oeverzone, zoals vennen, poelen, watergangen in hoogveengebied of 
uiterwaarden. Ook worden geen landschapselementen verwijderd of aangetast, zoals bosschages, struweel of hoger gelegen verlandingsvegetaties, waarin de poelkikker kan overwinteren. 
Daarnaast zijn er geen bekende waarnemingen van poelkikker binnen 1.000 meter van het plangebied.

Ravon: Poelkikker
BIJ12: Kennisdocument

Rugstreeppad* De aanwezigheid van rugstreeppad kan uitgesloten worden volgens het Kennisdocument rugstreeppad (BIJ12, 2017), omdat in het plangebied: 
• geen geschikte combinatie van biotopen aanwezig zijn (zomer-, voortplantings- én winterverblijfplaatsen).
• er geen recente aanwezigheid van rugstreeppad is aangetoond binnen één kilometer van het plangebied, in de afgelopen drie jaar. 

Vestiging van rugstreeppad is ook niet mogelijk, omdat:
• er geen waarnemingen van rugstreeppad bekend zijn binnen vijf kilometer van het plangebied in de afgelopen tien jaar; 

Voorbeelden voortplantingbiotoop: (tijdelijke) ondiepe wateren, die snel opwarmen, zoals vegetatie-arme poeltjes, karresporen, recent geschoonde sloten of ondiepe slootjes.
Voorbeelden geschikt terrestrisch biotoop: (teelt)akkers, zandafgravingen. 
Zomerverblijfplaatsen: kassen, muizen- of konijnenholen, pallets en tegels. 
Voorbeelden winterverblijfplaatsen: (vorstvrije) hopen vergraafbaar zand, bosschages/struwelen boven het grondwater. 

Ravon: Rugstreeppad

BIJ12: Kennisdocument Rug-
streeppad

Vinpootsalamander* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk poelen, sloten, vennen, waterbakken of karrensporen op hogere gronden en in of in de nabijheid van bossen in de provincies Noord-Brabant 
en Limburg. Ze vertonen hierbij een vrij grote tolerantie voor zuur water (tot pH 4). Op het land houden de dieren zich op onder stronken, dode bladeren, takken en stenen binnen een 
straal van 400 meter van het voortplantingswater. De vinpootsalamander overwintert in allerlei gaten en spleten in de bodem, tussen wortels, onder stenen, boomstronken en bladhopen. 
Overwintering vindt ook vaak plaats in het water.

Ravon: 
Vinpootsalamander

Kevers 

Gestreepte waterroof-
kever*

Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk onbeschaduwde, stilstaande wateren of zeer langzaam stromende wateren op veen- of zandgrond van 40 tot 160 cm diep met een maximaal 
kroosbedekkingspercentage van 5%. Veelal zijn klein kroos en veelwortelig kroos wel aanwezig. De onderwateroever mag wel door hoogopgaande oevervegetatie beschaduwd worden, 
zoals riet en grote lisdodde.

Cuppen en Koese: 
Gestreepte waterroofkever in 
Nederland

Vermiljoenkever* Geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk recent gestorven bomen (zowel liggende als staande) in vochtige tot natte bossen. De favoriete waardboom is de populier, maar ook andere 
loofbomen en zelfs enkele naaldbomen zijn geschikte waardbomen. De vermiljoenkever leeft vrijwel permanent achter de schors van net gestorven bomen. De soort is al aanwezig in de 
provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Ook lijkt het goed mogelijk dat de soort al in de provincies Utrecht en Zuid-Holland aanwezig is. 

EIS kenniscentrum insecten: 
Vermiljoenkever

Waarom staat er een sterretje achter sommige soorten?
Als er een sterretje achter deze soort staat, dan beoordelen wij deze soort altijd, ongeacht of deze uit het bureau-onderzoek volgt of niet. Dit betreft over het algemeen mobiele soorten. Maar het kan ook een soort zijn die zich opnieuw in 

Nederland kan gaan vestigen en waarvan er dus geen recente waarnemingen zijn. Of het is een soort die een hoge mate van specialisme vraagt voor determinatie en daarom beperkt waargenomen wordt.

https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/heikikker
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/kamsalamander
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-010-Kennisdocument-Kamsalamander-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-010-Kennisdocument-Kamsalamander-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/poelkikker
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-014-Kennisdocument-Poelkikker-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/vinpootsalamander
http://www.repository.naturalis.nl/document/46407
http://www.repository.naturalis.nl/document/46407
http://www.eis-nederland.nl/soortenbeleid/habitatrichtlijn/kevers/vermiljoenkever
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Libellen

Beekrombout* Er is geen geschikt uitsluipbiotoop aanwezig, namelijk oevervegetatie, holle oevers, boomwortels of stenen, meestal binnen enkele meters van het water van grotere beken en kleine 
rivieren. Op en rond deze wateren zijn de imago's te vinden. De eieren worden op het wateroppervlak afgezet. De larven leven ingegraven in de beek- of rivierbodem, op ondiepe, traag 
stromende plaatsen waar veel slib of fijn zand is afgezet.

Vlinderstichting: Beekrombout

Gevlekte witsnuitlibel* Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig, namelijk laagveenmoerassen, vegetatierijke vennen en duinplassen. De larven leven tussen waterplanten in de verlandingszone. Het 
uitsluipen vindt plaats tot enkele decimeters hoogte in de oevervegetatie.

Vlinderstichting: 
Gevlekte witsnuitlibel 

Groene glazenmaker* Geen geschikt biotoop aanwezig: stilstaande wateren met dichte krabbenscheervelden; plassen, sloten en petgaten in laagveengebieden en sloten in veenweidegebieden. De eitjes 
overwinteren in krabbenscheerplanten. De larven leven tussen de bladen van krabbenscheerplanten, meestal in dichte krabbenscheervegetaties. Het uitsluipen gebeurt ook op 
krabbenscheerplanten.

Vlinderstichting: 
Groene glazenmaker

Rivierrombout* Er is geen geschikt biotoop aanwezig. Een geschikt larvenbiotoop bestaat uit zandige substraten in ondiepe, onbegroeide, stromingsluwe riviertrajecten. Net uitgeslopen imago’s drogen op 
in of nabij ruigtevegetaties in de directe nabijheid van de rivier. Ook oudere imago’s zijn in de nabijheid van de rivier te vinden. Vanwege de grote afstand tot de rivier (> 1 kilometer) wordt 
aanwezigheid van de soort uitgesloten.

Vlinderstichting: 
Rivierrombout

Mossen

Tonghaarmuts* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk vochtige, jonge wilgenbossen of jonge aanplant van zomereik. De soort komt voor op de schors van deze bomen en vaak gaat het om een 
enkel polletje op een tak. Er is gericht gezocht naar tonghaarmuts, maar de soort is niet aangetroffen tijdens het veldbezoek.

BLWG: informatieblad

Planten

Bokkenorchis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals laag duinstruweel, duingrasland, kalkgrasland, hooiland, bosranden, dijken en bermen waar de soort groeit op zonnige tot half beschaduwde 
plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselarme, kalkrijke, humushoudende grond (zand en mergel).

Floron: 
Bokkenorchis

Brede wolfsmelk* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals kalkrijke akkers, braakliggende grond, bermen (open plekken) en omgewerkte kleiige waterkanten met o.a. akkerdistel (100%, n=3), haagwinde 
en kruipende boterbloem. De soort kan voorkomen op matig voedselrijke gronden die droog tot vochtig zijn en waarvan de zuurgraad zwak zuur tot matig zuur is. De soort verdraagt geen 
sterke beschaduwing.

Floron:
Brede wolfsmelk

Dreps* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's, voornamelijk uit klasse 30 van de akkergemeenschappen (30Ba, 30Aa en 30Bb) met begeleidende soorten zoals grote 
windhalm, zwaluwtong, korenbloem en akkerviooltje. Groeiplaatsen zijn onder andere akkers (wintergraanakkers en speltakkers), spoorwegen (spoorwegterreinen), braakliggende grond, 
wegranden (open plekken, in bermen van grote verkeerswegen), ruigten, ruderale plaatsen en stortterreinen.

Floron:
Dreps

Drijvende waterweeg-
bree*

Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk natte pioniermilieu's, zoals vennen, vijvers, beken, pas gegraven of regelmatig geschoonde poelen en sloten, afwateringskanaaltjes, 
duinplassen en/of kanalen. Vegetaties uit het Oeverkruid-verbond (06Aa) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. drijvend fonteinkruid, knolrus en mannagras.

Floron:
Drijvende waterweegbree
Hennekes et al.

Glad biggenkruid* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's (30Bb - Verbond van Vingergras en Naaldaar) met onder andere schapenzuring, gewone spurrie, zwaluwtong en 
gewoon varkensgras. 

Floron: 
Glad biggenkruid
Hennekes et al.

Grote leeuwenklauw* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieus's of natte pioniermilieu's, zoals bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de rijweg), akkers (graanakkers), 
waterkanten (rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende grond, bij veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen. Begeleidende soorten zijn o.a. akkerviooltje, zwaluwtong, 
vogelmuur en gewoon varkensgras. Vegetaties uit het Windhalm-verbond (30Ba) of Naaldekervel-verbond (30Aa) ontbreken op de projectlocatie.

Floron: 
Grote leeuwenklauw
Hennekes et al.

Groenknolorchis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk zeeduinen (duinvalleien), afgravingen (kalk-, zand- en grindgroeven), moerassen (trilvenen, kalkmoerassen, veenmosrietland en aan de rand 
van rietland), heide (op veenmoskussens in heidemoeras), opgespoten grond (zand), plekken waar turf gestoken is en grasland (beekdal-blauwgrasland). Vegetaties uit het Knopbies-
verbond (09Ba) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. watermunt, gewone waternavel, riet en kruipwilg.

Floron: Groenknolorchis
Hennekes et al.

Kleine wolfsmelk* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's zoals kalkrijke, vaak kleiige omgewerkte grond (pioniervegetatie) met onder andere zwaluwtong, akkerdistel, vogelmuur 
en gewoon varkensgras. Vegetaties uit het Naaldekervel-verbond (30Aa) en het Verbond van Duivekervel en Kroontjeskruid (30Ab) ontbreken op de projectlocatie. 

Floron: Kleine wolfsmelk
Hennekes et al.

Kruipend moeras-
scherm*

Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk open plekken aan oevers van beken, zoete kreken en, ondiepe poelen langs sloten aan de rand van veengebieden, zeeduinen (langs 
drinkpoelen, in binnenduinweiland en duinvalleien), grasland (extensief begraasde weiland en oud grasland), ijsbanen en uiterwaarden (langs beken en kleine rivieren). Enkel op matig 
voedselrijke bodems, vooral in het zuiden en oosten van het land. Vegetaties uit het Dwergbiezen-verbond (28Aa) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. fioringras, 
zomprus, pinksterbloem en moeraswalstro.

Floron: 
Kruipend
moerasscherm
Hennekes et al.

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/beekrombout
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/gevlekte witsnuitlibel
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/groene-glazenmaker
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/rivierrombout
https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/tonghaarmuts_web.pdf
https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/tonghaarmuts_web.pdf
https://www.verspreidingsatlas.nl/0627
https://www.verspreidingsatlas.nl/0499
https://www.verspreidingsatlas.nl/0164
https://www.verspreidingsatlas.nl/0765
https://www.verspreidingsatlas.nl/0652
https://www.verspreidingsatlas.nl/0074
https://www.verspreidingsatlas.nl/0748
https://www.verspreidingsatlas.nl/0494
https://www.verspreidingsatlas.nl/0079
https://www.verspreidingsatlas.nl/0079
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Muurbloem* Deze soort wordt uitgesloten op basis van het ontbreken van geschikt biotoop, namelijk droge storingsmilieu's zoals muren of andere kunstmatige kalkrijke plaatsen met begeleidende 
soorten zoals muurvaren, muurleeuwenbek, gewoon muursterretje of plat beemdgras. Vegetaties uit het Verbond van Klein glaskruid (21Aa) ontbreken op de projectlocatie. 

Floron: Muurbloem

Ruw parelzaad* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals zonnige, open plaatsen op braakliggende grond of op open plekken langs oeverwallen met begeleidende soorten zoals akkerdistel (trefkans > 
85%; n=26), duist, grote klaproos en akkerwinde. Vegetaties uit het Naaldekervel-verbond (30Aa) en Windhalm-verbond (30Ba) ontbreken op de projectlocatie. 

Floron: Ruw parelzaad
Hennekes et al.

Wolfskers* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk bossen (open plekken en langs bospaden, bosranden, kapvlakten, brandvlakten), stenige plaatsen, ruderale plaatsen en braakliggende grond. 
Wolfskers groeit op meestal half beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke, vaak kalkrijke, humushoudende grond (mergel en stenige 
plaatsen). Kropaar als begeleidende soort is niet aangetroffen op de planlocatie. De soort is niet aangetroffen tijdens het veldbezoek.

Floron: Wolfskers
Hennekes et al.

Reptielen

Hazelworm* In het plangebied bevindt zich geen geschikt biotoop voor de hazelworm, namelijk warme, beschutte, halfopen terreinen met vochthoudende bodem zoals bosranden, open plekken in 
bossen, ruige heidevelden, kalkgraslanden, vestingwerken, bermen van wegen en spoorwegen. De meeste waarnemingen komen uit bos- en heideterreinen. Verblijfplaatsen bevinden zich 
in holen in de grond en onder dood hout.

Ravon: Hazelworm

Levendbarende 
hagedis*

In het plangebied bevindt zich geen geschikt biotoop voor de levendbarende hagedis, namelijk open bossen, ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt deel van de 
duinen. Heide en hoogveen vormen de voorkeurshabitat. De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde landschapstypen veel wordt aangetroffen op oevers 
en vochtige terreindelen. Dit is niet aanwezig. 

Ravon: 
Levendbarende hagedis
BIJ12: Kennisdocument 
levendbarende hagedis. 

Ringslang* Er is geen geschikt leef- of voorplantingsbiotoop aanwezig, zoals waterrijke biotopen op zandgronden en op de overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden. Grote oppervlaktes 
laag gelegen, nat gebied worden gemeden. De ringslang komt ook voor in het laagveen. Andere landschapstypen waarin relatief veel waarnemingen worden verricht zijn bos en struweel en 
op infrastructuur (wegen en spoorwegen). Ringslangen kunnen ook aanwezig zijn in een bebouwde omgeving en in het agrarisch gebied. Heide en hoogveen maken onderdeel uit van het 
leefgebied, maar zijn geen voorkeurshabitat. Verder zijn geen broeihopen, zoals bladhopen, composthopen of mestvaalten aanwezig.

Ravon: Ringslang

Zandhagedis* Geen geschikt biotoop aanwezig zoals (droge) heide of structuurrijke bermen/ruigten met open plekken en kaal zand. Ravon: Zandhagedis
BIJ12: Kennisdocument 
zandhagedis

Vissen

Beekprik* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk relatief natuurlijke beken met een goede waterkwaliteit. De soort is beperkt tot de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en 
Limburg. De soort paait in de periode februari-mei op grindrijke plaatsen met stromend water.

Ravon: Beekprik

Elrits* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk snelstromende rivieren en beken in Zuid-Limburg en in Gelderland op de oostflank van de Veluwe. Ravon: Elrits

Grote modderkruiper* Er is geen geschikt leefbiotoop aanwezig, namelijk ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een uitbundige waterplantengroei. Ook zijn geen drooggevallen wateren aanwezig, waarin 
de soort enige tijd ingegraven in de modder kan overleven. Ook is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de vorm van ondiepere warme delen van het water met waterplanten, 
overhangende takken of andere vormen van structuur. Ook is er geen opgroeibiotoop voor juveniele dieren, zoals ondiepe plantenrijke oeverzones.

Ravon: 
Grote modderkruiper
BIJ12: Kennisdocument grote 
modderkruiper

Vlinders 

Bruine eikenpage* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk kleine eikenboompjes die in de schaduw van hogere bomen groeien of jonge eikenopslag. Vaak worden de eitjes aan de zuidoostkant van 
de boompjes afgezet op een stam, tak of twijg met een gladde bast zonder korstmossen op een halve tot anderhalve meter hoogte. Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: zandgronden 
met eiken in het binnenland en in de duinen. In het binnenland vliegt de soort bij bosranden, jonge eikenaanplant en open loofbossen. De soort vliegt bij gedrongen eikenstruweel, bij 
vrijstaande eikjes, in open eikenbossen en kapvlakten.

Vlinderstichting: 
Bruine eikenpage

Grote vos* Geen geschikte waardplanten aanwezig, zoals voornamelijk iep, maar ook zoete kers en sommige wilgensoorten. De eitjes worden afgezet op de bovenste takken van hoge, vrijstaande 
bomen. Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen. Ook moeten er geschikte plaatsen 
zijn om te overwinteren, zoals holle bomen of stapels hout. Dit is niet aanwezig. 

Vlinderstichting: 
Grote vos

Iepenpage* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk diverse soorten iep, zoals gladde iep, ruwe iep en sommige cultivars. Het eitje wordt meestal afgezet op de eindknoppen en op de 
overgang van nieuw naar eenjarig hout in de kruin van de boom, minder vaak op een bloemknop of een knopoksel. Het eitje overwintert. Zodra de boom begint te bloeien komt het eitje uit. 
Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk bloeiende en vruchtdragende bomen of op relatief jonge iepen. Geschikte bomen worden doorgaans gevonden in (vochtige) bossen, bosranden, 
parken en grotere tuinen. 

Vlinderstichting: 
Iepenpage

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.verspreidingsatlas.nl/0304
https://www.verspreidingsatlas.nl/0751
https://www.verspreidingsatlas.nl/0396
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/hazelworm
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/levendbarende-hagedis
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-012-Kennisdocument-Levendbarende-hagedis-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-012-Kennisdocument-Levendbarende-hagedis-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/ringslang
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zandhagedis
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-021-Kennisdocument-Zandhagedis-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-021-Kennisdocument-Zandhagedis-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/beekprik
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/elrits
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/grote-modderkruiper
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-007-Kennisdocument-Grote-modderkruiper-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-007-Kennisdocument-Grote-modderkruiper-1.0.pdf
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/bruine-eikenpage
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/grote-vos
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/iepenpage
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Sleedoornpage* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk sleedoorn en enkele andere gecultiveerde Prunus-soorten (o.a. pruim). Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: struwelen met sleedoorn 
(waardplant) langs bosranden, weg- en spoorbermen, holle wegen en akkers, in parken én vrijstaande pruimen in tuinen. De gebruikte sleedoorns moeten geregeld verjongd worden door 
begrazing of door ze regelmatig te snoeien.

Vlinderstichting: 
Sleedoornpage

Teunisbloempijlstaart* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart. Geen strooisellaag aanwezig waarin de soort als pop overwintert. Geen 
geschikt biotoop aanwezig namelijk open plekken in vochtige bossen, bosranden en warme open plaatsen. Voornamelijk in het zuiden en oosten van het land.

Vlinderstichting: 
Teunisbloempijlstaart

Vogels

Boomvalk, buizerd, havik, 
wespendief en zwarte 
wouw*

Binnen het plangebied en de directe omgeving (50 meter) zijn geen horsten aangetroffen van boomvalk, buizerd, havik, wespendief of zwarte wouw. Ook zijn geen oude nesten van zwarte 
kraai of ekster aangetroffen waarin bijvoorbeeld de boomvalk tot laat in het broedseizoen nog tot broeden kan komen. Buizerds broeden in bossen, bosjes en soms ook in solitaire bomen. 
Nesten welke voor meerdere jaren gebruikt zijn door buizerds zijn omvangrijk. Nieuwe nesten zijn aanzienlijk kleiner. Nesten van buizerds bevinden zich zowel tegen de hoofdstam als in 
de kruin van bomen. Nesten van havik zijn omvangrijk en bevinden zich overwegend in bossen groter dan tientallen hectares, soms ook in kleine bosjes in (half)open landschap. Het nest 
bevindt zich doorgaans halverwege tot een derde onder de kruin van de top van de boom, tegen de hoofdstam aan. Wespendieven broeden overwegend in grotere bossen (meer dan 100 
hectare) met voorkeur voor gemengd bos of loofbos. Zwarte wouwen nestelen in halfopen landschappen, doorgaans in de buurt van visrijke wateren, vooral in moerasbos, maar ook in 
loofbos, veelal aan de rand. 

Vogelbescherming: Boomvalk; 
Buizerd; Havik; Wespendief; 
Zwarte wouw
Sovon: Boomvalk; Buizerd; 
Havik; Wespendief; Zwarte 
wouw
Boomvalken.nl:
Voortplanting

Gierzwaluw* Binnen het plangebied zijn geen geschikte gebouwen aanwezig: vaak oudere stadswijken of grotere gebouwen en in mindere mate nieuwe gebouwen. De gierzwaluw nestelt in donkere 
holtes van ventilatieschachten, spleten in muren, onder dakpannen, in kerktorens en in nestkasten. Deze zijn niet aanwezig binnen het plangebied. De gebouwen moeten minstens 3 
meter hoog zijn, omdat de gierzwaluw zich eerst naar beneden moet laten vallen voordat hij kan opstijgen. Ook moet de vrije uitvliegbreedte minstens één meter zijn. Daarnaast zijn geen 
geschikte invliegopeningen of poepsporen aangetroffen. 

Vogelbescherming: Gierz-
waluw
BIJ12: 
Kennisdocument gierzwaluw

Ransuil* Er zijn geen sporen, zoals veren of braakballen aangetroffen. Roestbomen van ransuil zijn vaak naaldbomen, deze zijn niet aanwezig. Ook zijn er geen oude ekster- of kraaiennesten 
aangetroffen waar de ransuil veelal gebruik van maakt.

Vogelbescherming: Ransuil
Sovon: Ransuil

Roek* Er zijn geen roeken waargenomen. Ook zijn er geen nestbomen aangetroffen binnen het plangebied of in de omgeving hiervan. Nestbomen zijn vaak (vrij) grote bomen en liggen meestal in 
de buurt van geschikt foerageergebied. De nestbomen staan niet per definitie aan de grenzen van het foerageergebied. Geschikt foerageergebied bestaat uit vochtige gras- en bouwlanden. 

Vogelbescherming: Roek
BIJ12: Kennisdocument Roek

Slechtvalk* Nestgelegenheid ontbreekt: hoge gebouwen zoals torens of hoogspanningsmasten zijn niet aanwezig. Vogelbescherming: Slechtvalk

Sperwer* Binnen het plangebied en de directe omgeving (50 meter) zijn geen horsten aangetroffen van sperwer. De sperwer broedt meestal in een dicht, jong bos met naaldbomen (fijnspar, lariks), 
het liefst in halfopen landschappen. Soms ook in de stad of in tuinen, in open boerenland in windsingels in bosjes en op erven. De sperwer bouwt jaarlijks een nieuw nest, vaak in de directe 
omgeving van oudere nesten zodat clusters ontstaan. De onderlinge nestafstanden zijn soms klein (minder dan 200 meter).

Vogelbescherming: Sperwer
Sovon: Sperwer

Categorie 
5-broedvogels met zeer 
ongunstige staat van 
instandhouding: ekster, 
eidereend, brilduiker, 
draaihals, ruigpootuil, 
zwarte specht, tapuit*

Er zijn geen nesten van ekster aangetroffen. De staat van instandhouding van de ekster is zeer ongunstig. Dit komt doordat de aantallen eksters zijn afgenomen in bosrijke gebieden. In 
stedelijk gebied is de soort sinds de jaren zeventig en tachtig overal sterk toegenomen. Er zijn geen kustduinen aanwezig waar de eider kan broeden. Er zijn geen oude, bestaande holten 
van vooral de zwarte specht (in den en beuk) waar de ruigpootuil gebruik van kan maken. De brilduiker broedt voornamelijk in landgoedbossen in het IJsseldal (tussen Zwolle en Deventer), 
hier ligt het plangebied niet in. In het plangebied ontbreken oude berken (op de Veluwe) met holtes waar de draaihals gebruik van maakt. Er zijn geen schrale heide- of stuifzandgebieden of 
duinen aanwezig met konijnenholen waar de tapuit tot broeden kan komen.

Vogelbescherming: Ekster; 
Eider; Brilduiker; Draaihals; 
Ruigpootuil; Tapuit; Zwarte 
specht

Weekdieren

Platte schijfhoren* Er is geen (helder) voedselrijk, stilstaand (of slechts zwakstromend) water aanwezig (ionenarm) met begroeiing van waterplanten, zoals bijvoorbeeld gele plomp en witte waterlelie. De 
soort wordt vaak in draadalg-vegetaties aangetroffen. Ook in andere vegetaties, zoals in wateren met krabbenscheer. Daarnaast soms op de wortels van o.a. lisdodde en vergelijkbare 
oevergebonden planten. De soort leeft niet in verontreinigd of brak water. Ook dient er geen sterke beschaduwing te zijn. In de oevers dient er voldoende moerasvegetatie aanwezig te zijn.

IvL & RHB: 
Platte schijfhoren

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/sleedoornpage
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/teunisbloempijlstaart
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boomvalk?gclid=EAIaIQobChMI3b3ysK2f3gIVxeR3Ch3XMA2dEAAYASAAEgI5dvD_BwE
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/buizerd
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/havik?gclid=EAIaIQobChMIgfvSzK2f3gIVjeR3Ch2howpbEAAYASAAEgJpovD_BwE
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/wespendief
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-wouw
https://www.sovon.nl/nl/soort/3100
https://www.sovon.nl/nl/soort/2870
https://www.sovon.nl/nl/soort/2670
https://www.sovon.nl/nl/soort/2310
https://www.sovon.nl/nl/soort/2380
https://www.sovon.nl/nl/soort/2380
https://boomvalken.nl/de-boomvalk/voortplanting/
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/gierzwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/gierzwaluw
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-006-Kennisdocument-Gierzwaluw-1.0.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Ransuil
https://www.sovon.nl/nl/soort/7670
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Roek
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-015-Kennisdocument-Roek-1.0.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Slechtvalk
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Sperwer
https://www.sovon.nl/nl/soort/2690
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Ekster
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Eidereend
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Brilduiker
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Draaihals
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Ruigpootuil
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Tapuit
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-specht
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-specht
http://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/826/platte-schijfhoren
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Vleermuizen

Meervleermuis*
(gebouwbewonend)

De aanwezigheid van meervleermuis kan uitgesloten worden, omdat er geen geschikte foerageergebieden en vliegroutestructuren aanwezig zijn rond het plangebied.
Kraamverblijfplaats: kolonies van meervleermuizen bevinden zich vrijwel altijd in gebouwen zoals op kerkzolders, in spouwmuren en onder dakpannen. 
Paarverblijfplaats: vleermuiskasten, woonhuizen, schoolgebouwen met een plat dak zijn bekend als paarverblijven. Ook worden de winterverblijfplaatsen als paarverblijfplaats gebruikt.
Winterverblijfplaats: voor zover we weten overwinteren meervleermuizen in Nederland in mergelgroeven, bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken en kelders. Ook worden af 
en toe dieren waargenomen in gebouwen. 
Essentiële vliegroute: grote afstanden naar het uiteindelijke jachtgebied worden vooral via kanalen, beken, vaarten en brede sloten afgelegd. Boven land volgen ze vaak lijnvormige 
landschapselementen als bomenrijen, houtwallen en dijken. Er worden lijnvormige houtige elementen gekapt en watergangen gedempt of geblokkeerd. Echter, door het ontbreken van een 
verbinding met groot open water worden deze elementen niet geschikt geacht als vliegroutestructuur voor meervleermuis.
Essentieel foerageergebied: de meervleermuis jaagt in een snelle rechtlijnige vlucht in lange trajecten vlak boven groot open water en langs oevers van plassen, meren, kanalen, rivieren 
en vaarten. Er wordt geen groot oppervlak moeras verwijderd óf een groot oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied worden daarom niet verwacht.

Vleermuis.net: Meervleermuis 

Zoogdiervereniging: De 
meervleermuis in Nederland

Rosse vleermuis*
(boombewonend)

Omdat er geen holtebomen aanwezig zijn, kan aanwezigheid van deze soort uitgesloten worden.
Verblijfplaats: de rosse vleermuis is in West-Europa een uitgesproken boombewonende soort. Zowel solitaire mannetjes, groepen vrouwtjes met jongen, als dieren in winterslaap 
gebruiken boomholten als onderkomen. 
Essentiële vliegroute: de afstand tussen dagrustplaats en jachtgebied wordt in de regel in een snelle rechte vlucht afgelegd, op een hoogte van honderd meter of meer. Omdat rosse 
vleermuizen zich op grotere hoogte verplaatsen en geen gebruik maken van landschapsstructuren, kunnen effecten op een essentiële vliegroute uitgesloten worden. 
Essentieel foerageergebied: jachtplaatsen liggen meestal in open terrein, waar met snelle duiken op insecten gejaagd wordt. De rosse vleermuis jaagt vooral boven water en moerassige 
gebieden en jaagt ook wel bij straatverlichting. Er wordt geen groot oppervlak moeras verwijderd óf een groot oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied worden 
daarom niet verwacht.

Vleermuis.net: 
Rosse vleermuis

Tweekleurige vleermuis*
(gebouwbewonend in 
Nederland)

Algemeen: de verspreiding van de tweekleurige vleermuis in Nederland is onvoldoende bekend. Waarnemingen zijn met name bekend van mannetjes uit de herfst en vroege winter uit 
grotere steden in het westen van het land. Sinds 2003 wordt de soort vaker foeragerend waargenomen, vooral in het waterrijke westelijke en noordelijke laagland van Nederland. De 
aantallen en toenemende frequentie van de waarnemingen duiden op de aanwezigheid van nog onbekende (kraam)verblijfplaatsen. De waarnemingen lijken erg aan fluctuatie of influx 
onderhevig. Omdat er geen werkzaamheden worden verricht aan hoge gebouwen (zoals flats), kunnen effecten op verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden. 
Kraam- en zomerverblijfplaats: in het buitenland wordt de soort vooral gevonden in gebouwen, onder daklijsten en op zolders, in vleermuiskasten, maar ook in bomen en rotsspleten. 
In Vlaanderen zijn ze uitsluitend gevonden in of bij - meestal hoge - gebouwen in de kustregio. In Nederland zijn twee kraamkolonies bekend in woonhuizen, namelijk in Maarssen en ten 
zuiden van Groningen.
Paarverblijfplaats: in het buitenland zijn baltsende mannetjes bekend bij de zuidzijde van grote hoge gebouwen in grote steden en bij rotswanden. De soort is opvallend kouderesistent. 
Ook bij temperaturen onder het vriespunt gaat het baltsen door. In Nederland wordt het baltsen verwacht in grote steden in het westen van het land (Noord-Holland en Zuid-Holland). 
Winterverblijfplaats: er is maar zeer weinig bekend over waar tweekleurige vleermuizen de winter doorbrengen. Sporadisch worden ze gevonden in rotsspleten, nauwe ruimtes in 
gebouwen, grotten en kelders. Mogelijk overwintert de soort ook in holle bomen.
Essentiële vliegroute: er is bij de tweekleurige vleermuis niet zozeer sprake van vliegroutes als wel van zones waardoorheen op grotere hoogte de uitwisseling tussen verblijfplaatsen en 
foerageergebied plaatsvindt. Daarbij worden hoge objecten in het landschap (bruggen, hoge gebouwen) wel als oriëntatiepunt gebruikt. Omdat tweekleurige vleermuizen zich op grotere 
hoogte verplaatsen, kunnen effecten op een essentiële vliegroute uitgesloten worden. 
Essentieel foerageergebied: de tweekleurige vleermuis is in Nederland een soort van het open waterrijke laagland. De soort jaagt op grote hoogte (> 50 meter) boven meren, rivieren en 
moeras. Het jachtgedrag van de tweekleurige vleermuis lijkt op dat van de laatvlieger en de rosse vleermuis. Gezien de onafhankelijkheid van landschappelijke structuren wordt geen effect 
verwacht.
Migratie: over mogelijke migratieroutes van tweekleurige vleermuizen in Europa is weinig bekend, maar waarschijnlijk volgen de dieren vooral de kust of grote rivieren.

Vleermuis.net: 
tweekleurige vleermuis

Waarneming.nl: 
tweekleurige vleermuis

Zoogdiervereniging: 
tweekleurige vleermuis

Zoogdieren

Bever* Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor de bever, zoals moerasgebied, rivieren of meren omzoomd door broekbossen. Ook zijn geen sporen, zoals recente afdrukken gevonden en is er 
geen beverburcht aanwezig.

Zoogdiervereniging: Bever
BIJ12: Kennisdocument Bever

Boommarter* Er zijn geen konijnen-, vossen- of dassenholen aanwezig binnen het plangebied of binnen 50 meter afstand. Er zijn geen geschikte bomen met inrottingsgaten of spechtengaten. Verder zijn 
er geen eekhoornholen of gebouwen aan de rand van het bos aanwezig om als voortplantingsplaats te kunnen gebruiken.

Zoogdiervereniging: 
Boommarter

Das* Er zijn geen sporen aangetroffen, zoals burchten, haren of prenten, waaruit mogelijke aanwezigheid blijkt. Ook wordt geen essentieel foerageergebied of wissel aangetast die het 
functioneren van een burcht negatief kunnen beïnvloeden.

Zoogdiervereniging: Das

Eekhoorn* Er zijn geen eekhoornnesten (bolvormige nesten) waargenomen binnen het plangebied en 50 meter daarbuiten. Ook zijn er geen geschikte boomholtes of spechtengaten aangetroffen die 
in gebruik zijn of gebruikt kunnen worden.

Zoogdiervereniging: Eekhoorn

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/meervleermuis
https://www.batweter.nl/attachments/article/4/2012_Haarsma_De%20meervleermuis%20in%20Nederland.pdf
https://www.batweter.nl/attachments/article/4/2012_Haarsma_De%20meervleermuis%20in%20Nederland.pdf
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/rosse-vleermuis
http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/tweekleurige-vleermuis
https://waarneming.nl/species/424/
https://www.vleermuizenindestad.nl/node/32.html
https://www.zoogdiervereniging.nl/bever
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-001-Kennisdocument-Bever-1.0.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/boommarters
https://www.zoogdiervereniging.nl/das
https://www.zoogdiervereniging.nl/eekhoorn
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Waterspitsmuis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. 
De soort komt voor bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt de soort veelvuldig aangetroffen langs de binnenduinrand, natuurlijke duinmeren 
en kunstmatige infiltratiegebieden. De waterspitsmuis komt alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig en waar binnen een straal van 500 meter water is te vinden. 
Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijkheid zijn waar de waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te eten, dit ontbreekt in het plangebied. Daarnaast zijn 
er geen recente waarnemingen bekend van waterspitsmuis binnen vijf kilometer van het plangebied.

Zoogdiervereniging: 
Waterspitsmuis

*Deze soort wordt altijd behandeld en volgt niet noodzakelijkerwijs uit het literatuur- of veldonderzoek. 

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

Noordse woelmuis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals rietland, moeras, extensief gebruikt weiland, periodiek overstroomde terreinen of natte grazige vegetaties. In gebieden zonder andere 
woelmuizen komt de soort ook voor in drogere biotopen, zoals wegbermen en zelfs in droog naaldbos.

Zoogdiervereniging: Noordse 
woelmuis

Otter* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk oeverzones met voldoende dekking en rust van allerlei soorten stromende wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken en 
moerassen. Er zijn geen overstromingsvrije oeverholtes die kunnen dienen als nestplaats. Ook zijn geen dichte oevervegetaties (o.a. riet), struwelen en bosschages of kunstmatige holten 
aanwezig die kunnen dienen als dagrustplaats.Er zijn geen eetplekken, loopsporen, wissels, krabheuveltjes, ottergeil of spraints aangetroffen.

Zoogdiervereniging: Otter

Steenmarter* Er zijn binnen het plangebied geen geschikte verblijfplaatsen aanwezig, zoals boomholtes, takkenhopen, dichte struwelen, zolders, kruipruimtes, spouwmuren of ruimten onder de 
dakbedekkingen. Ten zuidoosten van het plangebied staan leegstaande en vervallen gebouwen waar steenmarter verblijfplaatsen kan hebben. Ook op het erf van de boerderij zijn schuren 
aanwezig die toegankelijk zijn voor steenmarter. Deze verblijfplaatsen zullen intact en bereikbaar blijven. Het plangebied kan deel uitmaken van leef- en jachtgebied van steenmarter. 
Alternatief jachtgebied is aanwezig ten noorden van het plangebied. Steenmarters hebben in Nederland een territorium met een oppervlakte van 80-700 hectare. Derhalve wordt het 
plangebied te klein geacht om aangemerkt te worden als essentieel leefgebied. 

Zoogdiervereniging: 
Steenmarter

https://www.zoogdiervereniging.nl/waterspitsmuis
https://www.zoogdiervereniging.nl/noordsewoelmuis
https://www.zoogdiervereniging.nl/noordsewoelmuis
https://www.zoogdiervereniging.nl/otter
https://www.zoogdiervereniging.nl/steenmarter
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Figuur: het plangebied is omringd met bomenrijen van onder andere zwarte els. Deze lijnvormige 
structuren kunnen een essentiële vliegroute vormen van vleermuizen. Ook kunnen vogels zonder jaarrond 
beschermd nest zich hier vestigen. Aan de overkant van het water wordt een nieuwbouwwijk gerealiseerd.

Figuur: ten zuidoosten van het plangebied staan vervallen gebouwen met veel openingen, bijvoorbeeld 
door het ontbreken van ramen. Hierin kunnen vleermuizen, steenuil en kerkuil verblijfplaatsen hebben. 

Figuur: het plangebied bestaat voornamelijk uit grasland. Dit kan deel uitmaken van het leefgebied van 
steenuil en kerkuil. Tijdens de werkzaamheden kan geschikt biotoop ontstaan voor oeverzwaluw.

Figuur: de knotwilgen langs de rand van het plangebied kunnen door steenuil gebruikt worden om in te 
broeden. 
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Figuur: op het erf van de boederij is een open schuur aanwezig. Hierin kunnnen steenuil en kerkuil 
verblijfplaatsen hebben.

Figuur: een vervallen pand 135 meter te noorden van het plangebied. Hier zijn waarnemingen van steenuil 
bekend.

Figuur: in het midden en langs de randen van het plangebied zijn sloten aanwezig. Deze zullen worden 
gedempt.

Figuur: tijdens het veldbezoek zijn verscheidene vogelsoorten zonder jaarrond beschermd nest 
aangetroffen, waaronder witte kwikstaart.
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Figuur: het woonhuis heeft op verscheidene plaatsen openingen onder de dakrand. Hier kunnen 
vleermuizen in kruipen. Deze mogelijke verblijfplaatsen zullen niet vernietigd worden, er kunnen echter wel 
negatieve effecten optreden door trillingen en lichteffecten.

Figuur: de nieuwbouwwoningen ten westen van het plangebied. Hier zijn huismussen waargenomen op 
het dak van een woning.

Figuur: het woonhuis heeft op verscheidene plaatsen kieren langs de dakrand. Hier kunnen vleermuizen 
in kruipen. Deze mogelijke verblijfplaatsen zullen niet vernietigd worden, maar er kunnen wel negatieve 
effecten optreden door trillingen en lichteffecten.

Figuur: er zijn huismussen waargenomen in de nieuwbouwwijk ten westen van het plangebied. trillingen 
en harde geluiden kunnen een negatieve invloed hebben op huismusnesten.
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Over ons
Habitus is een vooruitstrevend advies- en onderzoeksbureau voor biodiversiteit en natuurwetgeving. Wij zijn als organisatie 

betrokken bij de klant. Wij zorgen door constante ontwikkeling van onze diensten voor verhoging van de tevredenheid 

van onze klanten over onze dienstverlening. Wij zijn experts met passie voor ons vak en zorgen voor een soepel traject door 

kwaliteitsdiensten te bieden. Wij helpen onze klanten met praktisch advies over biodiversiteit en beschermde soorten. Wij 

geloven in langdurige samenwerking met opdrachtgevers, partners en collega’s op een wijze die wederzijds voordeel oplevert. 

Onze missie en kernwaarden
Het is onze missie om de biodiversiteit te beschermen en te verhogen. Met het team van collega's werken we dagelijks in 

vele projecten met passie aan onze missie. Met wetgeving gerelateerde adviezen dragen we bij aan de bescherming van soorten 

en zo aan bescherming van biodiversiteit. Met biodiversiteitsadviezen dragen we gericht en direct bij aan het verhogen van de 

biodiversiteit. Onze kernwaarden zijn:

• betrokken bij onze klanten

• constante ontwikkeling van onze dienstverlening

• passie voor natuur.

Klanttevredenheid en kwaliteit
Wij staan voor de kwaliteit die we leveren. Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin aan de klantverwachting wordt voldaan 

of wordt overtroffen. De klant is dus degene die bepaalt of wij kwaliteit leveren. Onze dienstverlening wordt door klanten 

gemiddeld met hoger dan een acht beoordeeld. Dit geeft aan dat we een passende invulling geven aan de klantverwachting.

Wij vinden dat we in eerste instantie zelf aan de lat staan voor de te leveren kwaliteit. Om die reden hebben wij dan ook onze 

eigen kwaliteitseisen geformuleerd. In samenspraak met onze opdrachtgevers bepalen we de gewenste kwaliteit van een dienst.

Over ons logo
Libellen zijn prachtige insecten. Het is dan ook geen toeval dat we voor inspiratie voor ons logo geput hebben uit de fraaie en 

diverse vormen die de orde van libellen rijk is. Wist je bijvoorbeeld dat elke soort unieke vleugelkenmerken heeft? 

De paarse kleuren zijn een combinatie van blauw (dat staat voor stabiliteit) en de energie van rood. Paars staat ook voor passie 

en wordt verder geassocieerd met kracht, waardigheid (royalty), creativiteit en ambitie. 



Rho adviseurs voor leefruimte 035100.20201245 
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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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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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Datum 

2 december 2021 
 
 
 

Gemeente Woudenberg 

De heer  van der Schans 

Parklaan 1   

3931KK Woudenberg 
 
 
 
 
 
Onderwerp 

Advies bestemmingsplan  
 
 
 

Geachte heer van der Schans, 
 

 

 
 
Contactpersoon 
Merle de Lange 
Afdeling Advies 
Directie Risicobeheersing 
 
Archimedeslaan 6 
3584 BA Utrecht 
 
 
m.de.lange2@vru.nl 
 
Ons Kenmerk 
2021-010594 
 
Uw Kenmerk 
 
 
Bijlagen 
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Veiligheidsregio Utrecht 

Postbus 3154 

3502 GD Utrecht 

088 878 1000 

info@vru.nl 

www.vru.nl 

brandweer.nl/utrecht 

  veiligheidsregioutrecht 

  @vrutrecht 

 @vrubrandweer 

Iban  

NL18 BNGH 0285 1331 79 

kvk 

51817330 

Op 2 november 2021 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van een 

vooroverleg, art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), in de 

gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het bestemmingsplan 

'Hoevelaar fase 2’. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik. 

 

Beschouwen risico’s  
 
Relevante risicobronnen  
Na bestudering van het bestemmingsplan en op basis van eigen onderzoek stel 
ik vast dat het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van: 

 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de N224 

 Hogedruk aardgastransportleiding W520-06 

 BRZO bedrijf ‘Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V.’ 

 
Voor de N224 en de buisleiding dient het groepsrisico beperkt verantwoord te 
worden. Het groepsrisico is kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. Voor het 
bedrijf van Appeldoorn geldt eveneens een verantwoording van het groepsrisico 
(artikel 13 van het Bevi). In de ruimtelijke onderbouwing van het plan wordt 
echter alleen ingegaan op de beperkte verantwoording van de buisleiding. Mijn 
advies is om ook conform het Bevt en het Bevi het groepsrisico te 
verantwoorden van de N244 en het bedrijf van Appeldoorn.  
 
Verder ga ik in mijn advies in op de mogelijkheden tot voorbereiding van 
bestrijding en beperking van de omvang van een ramp alsmede de 
mogelijkheden tot zelfredzaamheid in het plangebied. Deze maken onderdeel 
uit van een (beknopte) verantwoording van het groepsrisico. 
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Ons Kenmerk 
2021-010594 
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Relevante scenario’s  
Op de N244 kan een ongeval plaatsvinden waarbij brandbare gassen een 
explosie kunnen veroorzaken. De effecten van een explosie kunnen tot op een 
afstand van 355 meter dodelijk zijn1. Bij een hogedruk aardgastransportleiding  
kan een incident leiden tot een fakkelbrand. De effecten hiervan kunnen tot op 
een afstand van 200 meter dodelijk zijn. Bij het bedrijf Van Appeldoorn kan een 
incident leiden tot een toxische wolk. De effecten hiervan kunnen tot 3000 
meter dodelijk zijn.  
 

Bluswatervoorzieningen  
Bij een incident op de N244, de buisleiding en bij het bedrijf van Appeldoorn 
dient de brandweer snel te kunnen beschikken over voldoende bluswater, 
zowel primaire alsook secundaire of tertiaire (open water), om een incident 
adequaat te kunnen bestrijden. Uit de verantwoording van het groepsrisico voor 
de buisleiding lees ik dat voor de bluswatervoorzieningen  de “Handleiding 
bluswatervoorziening en Bereikbaarheid” wordt toegepast. Mijn advies is om bij 
uitwerking van het plan contact op te nemen met afdeling Team Ondersteuning 
Repressie van de VRU. Samen met deze afdeling kan invulling worden gegeven 
aan de bluswatervoorzieningen in het plangebied.  

 

Bereikbaarheid  
Het is van belang dat de hulpdiensten tijdens een brand, ramp of zwaar ongeval 
voldoende snel kunnen optreden. Een goede bereikbaarheid is hierbij van 
essentieel belang. Uit de verantwoording van het groepsrisico voor de 
buisleiding maak ik op dat voor de bereikbaarheid  de “Handleiding 
bluswatervoorziening en Bereikbaarheid” wordt toegepast. Verder lees ik dat 
via de beoogde verkeersstructuur de hulpdiensten het gebied kunnen  bereiken 
via de Stationsweg Oost. Daarnaast wordt aangegeven dat via fase 1 een 
calamiteitenroute gerealiseerd wordt die aansluit op de Zegheweg. Op deze 
manier kunnen bewoners en andere gebruikers van het gebied bij calamiteiten 
gebruik maken van de wegen en tevens via andere fietsverbindingen.  
Op basis hiervan acht ik de bereikbaarheid van het plangebied voldoende.  
  
 

Zelfredzaamheid  
De zelfredzaamheid van de aanwezigen acht ik voldoende om zichzelf, 
eventueel met hulp anderen, in geval van aan ramp in veiligheid te kunnen 
brengen. Een aandachtspunt is de vluchtmogelijkheden en de 
risicocommunicatie. Het advies is dat bij een bij een explosie of een brand 
voldoende vluchtmogelijkheden zijn aan de achterzijde van het plan en er 
communicatie plaatsvindt over de risico’s en deze vluchtmogelijkheden. Bij een 
toxische wolk is het advies om binnen te blijven. Dit betekent aanwezigen 
informeren over eventuele risico’s en hoe te handelen bij een toxische wolk.  

                                                           
1 Handleiding risicoanalyse transport (HART) versie 1.2, tabel 4-2 (RIVM, 2017) 
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Heeft u vragen?  
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend 

medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: 

Merle de Lange, te bereiken via mail m.de.lange2@vru.nl .  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur, 

 
 

 

 
i.a.a: Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.  

 

mailto:m.de.lange2@vru.nl
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Managementsamenvatting 
 
Introductie 
In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Explosieven B.V. een vooronderzoek uitgevoerd voor 
het onderzoeksgebied Hoevelaar Fase 2 te Woudenberg, gelegen in de gemeente Woudenberg 
(Utrecht), naar de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (OO) uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het doel van dit vooronderzoek is vaststellen of er in de geraadpleegde bronnen 
indicaties zijn waaruit blijkt dat (delen van) het onderzoeksgebied betrokken is (zijn) geweest bij 
oorlogshandelingen waardoor er (mogelijk) ontplofbare oorlogsresten op/in de bodem zijn 
achtergebleven. 

 
 

 
Bronnen- en literatuuronderzoek 
Tijdens raadpleging van de bronnen is de aandacht gericht op oorlogshandelingen die in en in de 
directe omgeving van het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden en die (mogelijk) van 
invloed zijn op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten binnen de grenzen van het 
onderzoeksgebied. Uit de geraadpleegde literatuur, archiefstukken en overig bronmateriaal blijkt 
dat er geen concrete aanwijzingen zijn waardoor redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er 
nog ontplofbare oorlogsresten in het onderzoeksgebied Hoevelaar Fase 2 te Woudenberg 
kunnen worden verwacht.  
 
Een onderdeel van het vooronderzoek is de analyse van luchtfoto’s. De geraadpleegde luchtfoto’s 
zijn geanalyseerd op sporen van oorlogshandelingen zoals kraters, loopgraven, mangaten, 
bunkers, verdedigingswerken, (geschut)stellingen, tankgrachten en mijnenvelden. Er zijn op de 
luchtfoto’s diverse stellingen in nabijheid van het onderzoeksgebied te zien, maar er zijn geen 
sporen van oorlogshandelingen binnen het onderzoeksgebied waargenomen.   
 
 



    

 
 
 
 

 
 

Conclusie en advies 
Uit de geraadpleegde literatuur, archiefstukken, luchtfoto’s en andere geraadpleegde bronnen 
blijkt dat het onderzoeksgebied Hoevelaar Fase 2 te Woudenberg niet verdacht is op het 
aantreffen van ontplofbare oorlogsresten. IDDS Explosieven B.V. adviseert u daarom om de 
geplande werkzaamheden op reguliere wijze uit te voeren. Het is niet noodzakelijk om 
vervolgstappen te ondernemen in de opsporing van ontplofbare oorlogsresten voorafgaand aan 
de voorgenomen werkzaamheden. Hoewel er geen feitelijke aantoonbare aanleiding is het 
onderzoeksgebied verdacht te verklaren, adviseert IDDS Explosieven B.V. u om het uitvoerend 
personeel voorafgaand aan de werkzaamheden in de te bewerken gebieden altijd te instrueren 
aan de hand van het Protocol spontaan aantreffen ontplofbare oorlogsresten. Dit Protocol wordt 
als bijlage aan deze rapportage toegevoegd.     



    

 
 
 
 

 
 

 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding vooronderzoek 
In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Explosieven B.V. een vooronderzoek uitgevoerd voor 
het onderzoeksgebied Hoevelaar Fase 2 te Woudenberg, binnen de gemeente Woudenberg, 
naar de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog. De 
aanleiding van het vooronderzoek zijn de voorgenomen grondwerkzaamheden in het kader van 
de herontwikkeling van het onderzoeksgebied.    
 
Het is niet bekend of er rekening gehouden dient te worden met het aantreffen van OO uit de 
Tweede Wereldoorlog. Indien er OO aanwezig zijn in de bodem van het onderzoeksgebied, 
bestaat de mogelijkheid op een ongecontroleerde detonatie van een of meerdere OO. Op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet 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. Dit is vermeld in artikel 4.10 van het 
Arbobesluit, gepubliceerd in Staatsblad 471 jaargang 2019, waarin een wettelijke onderzoekplicht 
wordt geformuleerd tot het laten verrichten van onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten die als 
gevolg van oorlogshandelingen in de periode 1940-1945 in de Nederlandse bodem kunnen zijn 
achtergebleven. Hierin staat: ‘In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van 

werknemers kan bestaan door de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, wordt, 

alvorens werkzaamheden worden aangevangen, hiernaar een oriënterend onderzoek ingesteld.’1 
 
Aan de hand van dit vooronderzoek OO is bepaald of er sprake is van een aantoonbaar risico op 
het aantreffen van OO binnen het onderzoeksgebied. 
 
1.2 Doel vooronderzoek 
Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er in het onderzoeksgebied sprake is van 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, en indien deze aanwijzingen 
er zijn, om het verdachte gebied af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat uit zowel het 
inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal. Het eindresultaat van het 
vooronderzoek wordt samengevat in onderhavige rapportage met een daar bijbehorende 
bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten (zie bijlage 3).  
 
Binnen het vooronderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de conflictperiode en de na-
conflictperiode. De conflictperiode staat voor het tijdvak 1939-1945 waarbinnen 
oorlogshandelingen binnen of in directe nabijheid van het onderzoeksgebied hebben 
plaatsgevonden. De na-conflictperiode bestrijkt de periode van na de Tweede Wereldoorlog. In 
dit vooronderzoek wordt alleen de conflictperiode behandeld.   
 
1.3 Uitgangspunt 
Het vooronderzoek is conform de richtlijnen van het Certificatieschema Vooronderzoek en 
Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO-01) uitgevoerd. In deze richtlijnen staan 
verplichte bronnen die voor het uitvoeren van het vooronderzoek geraadpleegd dienen te worden. 
Naast de verplichte bronnen zijn ook aanvullende bronnen geraadpleegd.  
 

Bron Raadplegen CS-VROO Geraadpleegd 
Verplicht Aanvullend 

Literatuur ✔  ✔ 
Gemeentelijk & Provinciaal archief ✔  ✔ 

 
1 Besluit van 28 november 2019 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de inrichting van 
registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen, 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2019-471. 



    

 
 
 
 

 
 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) ✔  ✔ 
Nationaal Archief Den Haag (NA) ✔  ✔ 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ✔  ✔ 
Semi-statisch Informatie Beheer (SIB) ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Wageningen Universiteit (WUR) ✔  ✔ 
Luchtfotocollectie Kadaster (KAD) ✔  ✔ 
Luchtfotocollectie National Collection of Aerial 
Photography (NCAP) 

✔  ✔ 

Krantenberichten ✔  ✔ 

The National Archives UK, gegevens aangaande 
luchtaanvallen door de Royal Air Force 

✔  ✔ 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 
collectie 575 

✔  ✔ 

Bundesarchiv-Militärarchiv ✔  ✔ 
Kadaster ✔  ✔ 

The National Archives UK, gegevens aangaande 
artilleriebeschietingen 

 ✔  

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 
collectie 409 

 ✔ ✔ 

The National Archives and Records Administration USA  ✔  
Getuigenverklaringen  ✔ ✔ 

Tabel 1: Verplichte en aanvullende te raadplegen bronnen conform het CS-VROO-01. 
 
Een tweetal aanvullende bronnen is voor dit vooronderzoek niet geraadpleegd:  

1. The National Archives UK, gegevens aangaande artilleriebeschietingen: niet 
geraadpleegd, daar er geen aanwijzingen zijn die over het tijdvak 1939-1945 duiden op 
geallieerde artilleriebeschietingen binnen het onderzoeksgebied; 

2. The National Archives and Records Administration USA: niet geraadpleegd, omdat uit de 
catalogus van het NARA geen resultaten naar voren komen die wijzen naar het 
onderzoeksgebied of directe nabijheid daarvan. 

 
Daarnaast zijn door IDDS Explosieven B.V. de volgende bronnen geraadpleegd die niet vermeld 
zijn in het CS-VROO, maar die wel relevante informatie kunnen bevatten omtrent het 
onderzoeksgebied: 

• The Library and Archives Canada (LAC) te Ottawa; 
• The Ike Skelton Combined Arms Research Library (CARL) te Kansas (USA); 
• De lokale historische vereniging: Stichting Oud Woudenberg. 

 
1.4 Werkwijze vooronderzoek 
Een eerste stap van het vooronderzoek is het verzamelen van alle relevante informatie uit de 
geraadpleegde bronnen. IDDS Explosieven B.V. kiest hierbij voor de volgende werkmethode: 

1. Verzamelen en raadplegen literatuur; 
2. Verzamelen en raadplegen bronnen binnenlandse archiefinstellingen; 
3. Verzamelen en raadplegen bronnen buitenlandse archiefinstellingen; 
4. Verzamelen en raadplegen overige bronnen (inclusief luchtfoto’s). 

 
Een tweede stap is het beoordelen en analyseren van deze informatie. Hierna wordt antwoord 
gegeven op een drietal vragen: 
 

1. Zijn er indicaties die er op wijzen dat het onderzoeksgebied (of delen hiervan) betrokken 
is (zijn) geweest bij oorlogshandelingen en is daardoor sprake van een verhoogd risico 
op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten?  

2. Indien er sprake is van een verdacht gebied wat zijn dan de hoofdsoort, subsoort(en), 
kaliber/gewichtsklasse, nationaliteit, hoeveelheid en verschijningsvorm van de aan te 



    

 
 
 
 

 
 

treffen ontplofbare oorlogsresten, en in geval van hoofdsoort afwerpmunitie type 
ontstekingsinrichtingen en verwachte aantal?  

3. Wat is de horizontale begrenzing van het verdachte gebied en wat zijn de minimale en 
maximale diepteligging van de aan te treffen ontplofbare oorlogsresten? 

 
In hoofdstuk 2, de conflictperiode, wordt antwoord gegeven op vraag 1. Is het antwoord op die 
vraag ‘ja, er zijn indicaties die wijzen op oorlogshandelingen binnen het onderzoeksgebied’, dan 

is er sprake van een (mogelijk) verdacht gebied en worden vragen 2 en 3 ook beantwoord. Is het 
antwoord op vraag 1 ‘nee, er zijn geen indicaties die wijzen op oorlogshandelingen binnen het 

onderzoeksgebied’, dan is er sprake van een onverdacht gebied en volgt er geen antwoord op 
de vragen 2 en 3. De resultaten van de inventarisatie worden weergegeven op de 
gebeurtenissenkaart (zie bijlage 2), de analyse is opgenomen op de bijbehorende 
bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten (zie bijlage 3). 
 
1.5 Onderzoeksgebied 
Dit vooronderzoek richt zich op het onderzoeksgebied Hoevelaar Fase 2 te Woudenberg, liggend 
in de gemeente Woudenberg (provincie Utrecht).  

 
 

 
1.6 Het onderzoeksteam 
Hieronder wordt het team vermeld dat betrokken is geweest bij het uitvoeren van dit historisch 
vooronderzoek: 
 

• Dhr. K.J. Marijt MA: historicus en GIS-werkzaamheden; 
• Dhr. C.P. Kuijpers BA: luchtfotoanalist, praktijkervaring op het gebied van historisch 

onderzoek over de Tweede Wereldoorlog en GIS-werkzaamheden; 
• Dhr. T.G.M. Neijenhuis: Senior Deskundige OOO en praktijkervaring op het gebied van 

historisch onderzoek over de Tweede Wereldoorlog.  
 
Alle bovengenoemde personen hebben kennis van het Certificatieschema Vooronderzoek en 
Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten. 



    

 
 
 
 

 
 

 De conflictperiode  
 
2.1 Opzet en afbakening onderzoek conflictperiode 
In het onderzoek wordt op basis van bronnenonderzoek vastgesteld of het onderzoeksgebied 
Hoevelaar Fase 2 te Woudenberg mogelijk betrokken is geweest bij oorlogshandelingen tijdens 
de conflictperiode. In dit hoofdstuk wordt per bronsoort samengevat welke relevante indicaties er 
voor het onderzoeksgebied tijdens het onderzoek zijn achterhaald. Mits van toepassing, is achter 
enkele belangrijke indicaties voor het onderzoeksgebied een codering opgenomen die begint met 
een afkorting, IND(indicatie), daarna gevolgd door de datum van de indicatie (jaar/maand/dag). 
Die indicaties worden zowel in de gebeurtenissenlijst als ook in bijlage 2, de gebeurtenissenkaart, 
weergegeven. Deze coderingen zijn de verbinding tussen de indicaties en de 
gebeurtenissenkaart. In paragraaf 2.8 wordt antwoord gegeven op de vraag of er indicaties zijn 
die er op wijzen dat het onderzoeksgebied (of delen hiervan) betrokken is (zijn) geweest bij 
oorlogshandelingen waardoor er sprake is van een verhoogd risico op het aantreffen van 
ontplofbare oorlogsresten.  
 
Het onderzoeksgebied ligt buiten de bebouwde kom van het dorp Woudenberg. Het is belangrijk 
om te duiden dat het onderzoeksgebied ten tijde van de Tweede Wereldoorlog onbebouwd was 
(zie figuur 3). Zodoende is tijdens het bronnenonderzoek gezocht op locaties in de nabijheid van 
het onderzoeksgebied: 

• Het dorp en de gemeente Woudenberg; 
• De benaming Hoevelaar, een boerderij in nabijheid van het onderzoeksgebied; 
• Station Woudenberg-Scherpenzeel, op zo’n 200 meter van het onderzoeksgebied; 
• Diverse straten en wegen in directe nabijheid van het onderzoeksgebied: Zegheweg 

(oude benaming Zeeweg), Spoorlaan en Stationsweg Oost.   
 

 
 

 



    

 
 
 
 

 
 

2.2 Kort historisch overzicht Woudenberg en de Tweede Wereldoorlog 
 
Mobilisatieperiode en Meidagen 1940 
Als de spanningen in Europa aan het einde van de jaren dertig oplopen, worden in de periode 
september 1939 – april 1940 de Nederlandse strijdkrachten gemobiliseerd. Op ongeveer 750 
meter ten oosten van het onderzoeksgebied wordt de Grebbelinie aangelegd. De linie is een van 
de verdedigingslinies die Nederland op dat moment heeft om een vijandelijke aanval tegen te 
gaan. Langs de spoorlijn Amersfoort-Kesteren en de Luntersche Beek is de frontlijn ingericht.2 

Deze linie bestond over het algemeen uit betonnen kazematten, gietstalen koepelkazematten, 
andere wapenopstellingen en loopgraven.  
 
Op 10 mei 1940 trekken Duitse troepen onverwachts de Nederlandse grens over. Op de 
Grebbelinie wordt een harde strijd geleverd tussen Duitse en Nederlandse troepen. Een Duitse 
aanval op de Grebbelinie ter hoogte van Woudenberg mislukt door de stevige Nederlandse 
weerstand. Na de doorbraak van de Grebbelinie bij Rhenen trekt het Nederlandse Veldleger zich 
terug naar de Vesting Holland.3 Voor zover bekend hebben er binnen het onderzoeksgebied geen 
gevechtshandelingen plaatsgevonden. Op 15 mei 1940 wordt de Nederlandse overgave 
getekend. De bezettingstijd begint.  
  
Bezettingstijd 
Tijdens de bezettingstijd vinden er in nabijheid van het onderzoeksgebied diverse 
oorlogshandelingen plaats. Zo is het station Woudenberg- Scherpenzeel zeker in de laatste twee 
oorlogsjaren (1944-1945) geregeld het doelwit van geallieerde vliegtuigen. Daarnaast worden 
enkele geallieerde vliegtuigen neergehaald door Duits afweergeschut. Op 28 juni 1942 wordt een 
Engelse Wellington bommenwerper van Squadron  No. 150 neergeschoten.4 Het toestel stort 
neer op een onbekende locatie in Woudenberg, waarbij de bemanning om het leven komt. Begin 
maart 1944 wordt een Britse Spitfire van Squadron No. 332 neergehaald. Het toestel stort neer 
bij de Maarsbergseweg en brandt helemaal uit.  
 
Bevrijding  
Vanaf september 1944 komt de bevrijding van Nederland langzaam op gang. Het einde van de 
oorlog lijkt nabij. Het zijn veelal Canadese troepen die grote delen van Nederland bevrijden. Het 
I Canadian Corps mocht van Eisenhower niet verder oprukken dan de Grebbelinie, die door de 
Duitse legerleiding is omgedoopt tot Pantherstellung.5 Sinds september is deze linie een beetje 
versterkt, maar dan wel met het oog op een aanval vanuit het westen. Deze stelling, grofweg 
tussen Bunschoten en Rhenen, bestaat uit een aantal zware bunkers, stellingen en 
loopgravenstelsels. In april 1945, als de bevrijding nabij is, trekken troepen van The Seaforth 

Highlanders of Canada door de regio in nabijheid van het onderzoeksgebied.  Het duurt nog tot 
7 mei 1945 voor de Canadezen in Woudenberg zijn aangekomen. Er vinden tijdens de bevrijding 
geen gevechtshandelingen plaats in het onderzoeksgebied.   
 
2.3 Reeds uitgevoerde onderzoeken 
 
Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven Hoevelaar 

Woudenberg 

In 2017 heeft IDDS Explosieven B.V. een historisch vooronderzoek uitgevoerd voor Hoevelaar 

 
2 Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven Hoevelaar Woudenberg, p. 15. 
3 Ibidem, p.16.  
4 Verliesregister Studiegroep Luchtoorlog. 
5 Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven Hoevelaar Woudenberg, p. 18. 

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/rs.php?aircraft=&sglo=T1656&date=&location=&pn=&unit=&name=&cemetry=&airforce=&target=&area=&airfield=


    

 
 
 
 

 
 

Fase 1 te Woudenberg.6 Omdat dit vooronderzoek zich richt op een onderzoeksgebied grenzend 
aan Hoevelaar Fase 2, is de raadpleging van deze rapportage van belang. Er zijn diverse 
oorlogshandelingen uit de rapportage naar voren gekomen die voor dit historisch vooronderzoek 
van belang kunnen zijn: de ligging van de Grebbelinie en gevechten aldaar in de Meidagen van 
1940, het aanleggen van de Pantherstellung door de Duitse bezetter om een geallieerde aanval 
tegen te houden en diverse luchtaanvallen op de spoorlijn Kesteren- Amersfoort met ook 
aanvallen op station Woudenberg- Scherpenzeel.  
 
Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven Nijverheidsweg Woudenberg 

In 2018 heeft IDDS Explosieven B.V. een historisch vooronderzoek uitgevoerd voor 
onderzoeksgebied Nijverheidsweg te Woudenberg.7 Alhoewel dit onderzoek is uitgevoerd voor 
een gebied dat op circa 500 meter afstand van Hoevelaar Fase 2 ligt, geeft het een goed overzicht 
van oorlogshandelingen die zich in en rondom Woudenberg hebben afgespeeld.   
 
Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven Spoorzone Woudenberg 

In 2019 heeft IDDS Explosieven B.V. een historisch vooronderzoek uitgevoerd voor de spoorzone 
te Woudenberg.8 Ook dit onderzoek is uitgevoerd voor een onderzoeksgebied dat in directe 
nabijheid van Hoevelaar Fase 2 ligt. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek in binnen- en 
buitenlandse archiefinstellingen komt naar voren dat de spoorlijn en het station van Woudenberg- 
Scherpenzeel vanaf 1944 veelvuldig door geallieerde vliegtuigen zijn bestookt. De gehele 
spoorzone is verdacht op ontplofbare oorlogsresten, waar onder andere afwerpmunitie en 
raketten kunnen worden aangetroffen. Ten gevolge hiervan heeft IDDS Explosieven verdere 
opsporingswerkzaamheden naar ontplofbare oorlogsresten uitgevoerd middels 
oppervlaktedetectie en benaderen. Tijdens de werkzaamheden zijn ontplofbare oorlogsresten 
aangetroffen, zo blijkt ook uit het Proces-verbaal van Oplevering: 7 stuks 20 mm 
geschutgranaten, 13 stuks 3 inch raketmotoren en 1 stuk 20 mm huls.9   
 
2.4 Gebeurtenissen afkomstig uit de geraadpleegde literatuur 
Voor het vooronderzoek is relevante literatuur bestudeerd. Hieronder worden oorlogshandelingen 
in of in directe nabijheid van het onderzoeksgebied weergegeven. In bijlage 1 is alle 
geraadpleegde literatuur te vinden. 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

1 september 
1939 

‘Nadat de wildste geruchten over 

inkwartiering de ronde doen, komen op 31 

augustus 1939 de kwartiermakers en 

deponeren op diverse plaatsen stro, 

bestemd voor de legering. Op 1 

september komen de militairen op station 

Woudenberg- Scherpenzeel aan.’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.11. 

Historische context.  

Mobilisatie 
1939-1940 

‘Dan volgt de inkwartiering: in Renswoude 

en Scherpenzeel elk ongeveer 3000 en in 

Woudenberg enkele honderden soldaten.’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p. 34 

Nee, geen relevante 
oorlogshandeling 
waarbij specifiek 
ontplofbare 
oorlogsresten te 
verwachten zijn. 

11 mei 1940 ‘De bevolking van Woudenberg wordt op Renswoude, Scherpenzeel, Nee, geen relevante 

 
6 Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven Hoevelaar Woudenberg, uitgevoerd 
door IDDS Explosieven B.V., met kenmerk 16120510/CKU/rap1, d.d. 6 april 2017. 
7 Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven Nijverheidsweg Woudenberg, uitgevoerd door IDDS Explosieven 
B.V., met kenmerk 18030716, d.d. 30 april 2018. 
8 Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven Spoorzone Woudenberg, uitgevoerd door IDDS Explosieven 
B.V., met kenmerk 18110826, d.d. 25 januari 2019. 
9 Proces-verbaal van Oplevering Spoorzone Woudenberg, opgesteld door IDDS Explosieven B.V. met kenmerk  
18110826/CKU/PvO1, d.d. 12 juli 2019. 



    

 
 
 
 

 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

11 mei geëvacueerd.’ Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.47  

oorlogshandeling 
waarbij specifiek 
ontplofbare 
oorlogsresten te 
verwachten zijn. 

12-13 mei 
1940 

‘Op 11 mei is iedereen vertrokken, 

behalve het gemeentepersoneel, de politie 

en de brandweer. Zij blijven tot 13 mei in 

het gemeentehuis. Als dit gebouw bij de 

bombardementen wordt getroffen, 

vluchten zij ook…’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.47 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

12 mei 1940 
 
 
 
 
 
  

‘Om 22.00 uur was het bevel gereed: de 

aanval zou om 04.30 uur worden ingezet 

(op dat moment zou de Royal Air Force, 

naar de troep te horen had gekregen, een 

bombardement uitvoeren) en tot doel 

hebben de frontlijn te heroveren. Er waren 

vier bataljons aangewezen, II-24 RI, I-29 

RI en III-29 RI van de Brigade B en I-20 

RI, het verdedigingsdetachement dat 

oorspronkelijk het kruispunt van wegen bij 

Woudenberg, op de vakgrens van het IIe 

en het Ive Legerkorps, verdedigde. ’ 

Mei 1940, Strijd op 
Nederlands grondgebied, 
p.290. 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

14 mei 1940 ‘De volgende dag wordt ook Woudenberg 

bezet. Via Leersum en Maarsbergen 

komen de Duitsers het dorp binnen. 

Daarmee komt een eind aan het 

oorlogsgeweld.’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.57 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

22 mei 1940 ‘Op 22 mei 1940 bericht de burgemeester 

van Woudenberg aan de Commissaris 

van de Koningin in Utrecht over de 

oorlogsschade. 58 percelen zijn geheel 

verwoest en 54 percelen gedeeltelijk, 

maar die zijn weer te herstellen. Ontelbare 

percelen hebben glas- en dakschade ’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.65 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied. 
NB: in de lijst komt de 
Hoevelaar niet voor 
als beschadigd 
gebouw.  

27/28 maart 
1942 

‘Behoudens de echte vliegvelden werden 

deze nacht ook SF16 bij Aalsmeer en SF 

21 bij Woudenberg aangevallen, 

respectievelijk schijnvliegvelden voor 

Schiphol en Soesterberg’ 

En nooit was het stil, p.339 Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

5/6 april 
1942 

‘Om 22.57 uur vielen er bommen op de 

SF16 bij Aalsmeer. Tevens aanvallen op 

de SF21 bij Woudenberg..’’ 

En nooit was het stil, p.342.  Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

28 juni 1942 ‘Op 28 juni 1942 stort er om 1.59 uur een 

Wellington bommenwerper neer in de 

gemeente Woudenberg….Het is nog niet 

gelukt dit vliegtuig te lokaliseren. ’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.94 

Onbekend, exacte 
locatie niet bekend. 

15 
september 
1944 

‘In het begin van de avond van 15 

september 1944 worden twee Duitse 

legervoertuigen onder vuur genomen. Dat 

gebeurt op de Stationsweg in 

Woudenberg, tussen de benzinepompen 

van Te Grotenhuis en Van Lunteren.’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.92 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

5/6 
november 
1944 

‘In de nacht van 5 op 6 november 1944 

wordt de omgeving van de 

roomboterfabriek ‘De Voortuitgang’ en de 

coöperatie ‘Woudenberg-Maarn’ 

gebombardeerd. ’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.94 

Mogelijk, de 
zuivelfabriek lag in 
nabijheid van het 
onderzoeksgebied.  
 
IND_44110506 

25 
november 
1944 

‘Op 25 november 1944 om 16.30 uur 

wordt de stellingbouw tussen 

Woudenberg en Scherpenzeel 

beschoten.’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p. 126 

Onbekend, exacte 
locatie niet bekend. 



    

 
 
 
 

 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

24 
december 
1944 

‘Eén van No 263 Squadron met F/L 

Unwinn als piloot, kwam neer bij 

Woudenberg en ook hij verloor het leven.’ 

 

‘Op 24 december 1944 stort Fl. Lt. 

Leonard Arthur Unwin neer aan de 

Stationsweg nabij de Zegheweg… Het 

ontploft blijkbaar al in de lucht, want de 

wrakstukken worden verspreid over grote 

afstand teruggevonden.’ 

En nooit was het stil, p.485 
 
 
 
Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.96 

Mogelijk, de 
Zegheweg lag in 
nabijheid van het 
onderzoeksgebied.  
 
IND_441224  

19 april 
1945 

‘Om schootsveld te verkrijgen worden op 

19 april de boerderijen van Willem van 

Reenen en Mannus Doornenbal bij de 

Pothbrug, van Piet Bos aan de 

Brinkkanterweg en het ‘Eerste Broek’ van 

Job van Donselaar aan de Broekerweg 

verbrand.’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p. 153 

Onbekend, exacte 
locatie niet bekend. 

24-25 april 
1945 

‘Op 24 april wordt er een patrouille van de 

Seaforths op uitgestuurd. […] .Het 

geallieerde vuur wordt beantwoord met 

granaatvuur vanaf de Treek. […] Daar 

worden ze hevig aangevallen door de 

Duitsers. […] Voor zover bekend is dit de 

enige geallieerde actie geweest op 

Woudenbergs grondgebied..’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p. 153-154 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

April 1945 ‘Woudenberg wordt vanuit Barneveld 

beschoten door artillerie. De granaten 

maken een gieren geluid, gevolgd door 

een ontploffing. Enkele huizen lopen 

zware granaatschade op.’’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.154 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

28 april 
1945 

‘Op zaterdag 28 april delen de Duitsers 

mee dat het kruispunt ‘De Poort’ 

onbruikbaar zal worden gemaakt. […] Er 

volgt een enorme explosie. De schade is 

groot.’ 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.154 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

7 mei 1945 Komst van de Canadese bevrijders in 
Woudenberg. 

Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg in de Tweede 
Wereldoorlog, p.156. 

Historische context.  

 
 
2.5 Gebeurtenissen afkomstig uit geraadpleegde archieven 
Voor het vooronderzoek zijn diverse archiefstukken uit binnen- en buitenland geraadpleegd. 
Hieronder worden de relevante archiefstukken inzake oorlogshandelingen in of in directe 
nabijheid van het onderzoeksgebied weergegeven. In bijlage 1 zijn alle geraadpleegde 
archiefstukken vermeld.  
 
Gemeentearchief Woudenberg 
Op 25 maart 2021 heeft IDDS Explosieven B.V. een bezoek gebracht aan het Archief Eemland, 
het Regionaal Historisch Centrum alwaar het gemeentearchief van Woudenberg ligt. In het 
gemeentearchief is gezocht naar stukken van de luchtbeschermingsdienst, rapporten betreffende 
schade die is ontstaan door oorlogshandelingen en naoorlogse ruimingen van ontplofbare 
oorlogsresten. Ook is er gezocht naar stukken van het Militair Gezag en stukken van de politie. 
De volgende relevante gebeurtenissen zijn daar aangetroffen: 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

22 mei 1940 ‘Ter voldoening aan uw schrijven van 20 

Mei 1940 heb ik de eer U te berichten, in 
deze gemeente ten gevolge van de 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0500, 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 



    

 
 
 
 

 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

krijgsverrichtingen 54 perceelen geheel 
zijn verwoest. 54 [perceelen] gedeeltelijk 
zijn verwoest, doch herstelbaar zijn. 
Glasschade en dakbedekking: ontelbaar.’ 

inventaris 935 

31 mei 1940 ‘[…] dat de schade van haar bebouwde 

eigendommen, voor zover gelegen in de 
Gemeente Woudenberg, zich bepaalt 
tot die, welke het gevolg is van de 
gestelde inundaties.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0500, 
inventaris 934 

Nee, geen 
oorlogshandeling waarbij 
ontplofbare oorlogsresten 
te verwachten zijn 

2 oktober 
1940 

‘[…] kadaster gemeente Woudenberg: 
sectie E no. 994 op mijn erf, aan de 
oostzijde een stelling geplaatst voor 
mitrailleurs en aan de westzijde een 
schuilplaats opgericht.[…] sectie B no. 

1771 een mitrailleurstelling opgericht.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0500, 
inventaris 932 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

8 maart 1944 ‘Heden, acht maart negentiendhonderd 

vier en veertig, om ongeveer vijf uur des 
namiddags, is op het grondgebied der 
gemeente Woudenberg, in een weiland, 
gelegen aan den Maarsbergschenweg, 
een Engels vliegtuig van onbekend type 
neergestort.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 621 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

18 maart 
1944 

‘Heden, achttien Maart negentienhonderd 

vier en veertig, is in de gemeente 
Woudenberg […] een niet-ontplofte 
granaat, vermoedelijk afkomstig van 
afweergeschut, aangetroffen.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 621 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

20 maart 
1944 

‘Heden, twintig Maart negentienhonderd 

vier en veertig, is in de gemeente 
Woudenberg, op een perceel weiland, 
plaatselijk genaamd de Heijgraeff, 
gelegen in de gemeente Woudenberg 
[…] een niet-ontplofte granaat, 
vermoedelijk afkomstig van 
afweergeschut, aangetroffen.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 621 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

21 maart 
1944 

‘Heden, een en twintig Maart 

negentienhonderd vier en veertig, is in de 
gemeente Woudenberg, in een weiland, 
gelegen aan den Maarsbersgscheweg 
een onbruikbare mitrailleur aangetroffen. 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 621 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

30 maart 
1944 

‘Heden, den dertigsten Maart 

negentienhonderd vier en veertig, is in de 
gemeente Woudenberg, in een weiland 
[…] gevonden een vermoedelijk van 

afweergeschut afkomstige niet 
geëxplodeerde granaat.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 621 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

10 april 1944 ‘Heden, tien april negentienhonderd vier 

en veertig is in de gemeente 
Woudenberg op het landgoed 
Henschoten een vijftal niet-ontplofte, 
waarschijnlijk van afweergeschut 
afkomstige, granaten gevonden.  

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 621 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

24 mei 1945 ‘De Burgemeester van Woudenberg 
brengt er openbare kennis, dat 
ontdekking en ligging van landmijnen en 
onontplofte bommen en alle verzoeken 
om opruiming daarvan moeten worden 
opgegeven ten gemeentehuize.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Historische context 

5 juni 1945 ‘Hiermede bericht ik U, dat op het 

stationsemplacement alhier is 
aangetroffen een kanon met ongeveer 30 
granaten. Tevens bevindt zich ter plaatse 
een blindganger.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 



    

 
 
 
 

 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

14 juni 1945 ‘mijnenvelden, onontplofte bommen, 

munitiedepots: voorzoover bekend niet 
meer aanwezig; mijnengevaar bestaat 
nog, maar het is onbekend waar zij zijn 
gelegen.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
Inventaris 638 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

23 april 1949  ‘Verzoek om financiering.[..] voor het 

herstel van pand Stationsemplacement 
Woudenberg (loods). 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 827 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

8 augustus 
1945 

‘[…] heb ik de eer U te berichten, dat 

alhier geen opslagplaatsen van munitie 
langs de openbare wegen voorkomen. 
De Burgemeester van Woudenberg.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Historische context 

24 augustus 
1945 

‘[…] dat zij gegronde redenen hebben om 

aan te nemen, dat zich in de 
Woudenbergsche Grift nabij de spoorlijn 
Arnhem- Utrecht nog landmijnen 
bevinden.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

29 december 
1945 

‘Hiermede bericht ik U, dat in het 

gemeentehuis alhier gedeponeerd zijn 
een projectiel, handgranaat een 
pantservuist en eenige patronen, 
afkomstig uit het gebouw waarin vm. 
Duitsche Ortskommandantur was 
gevestigd. ’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

14 februari 
1946 

‘[…] waarbij U werd gemeld dat, in het 

gemeentehuis alhier gedeponeerd zijn 
een projectiel, handgranaat een 
pantservuist en eenige patronen.[…] 
Bovendien werd thans nog kennis 
gegeven van de ligging van een soort 
granaat in de omgeving, welke mogelijk 
gevaar kan opleveren. De Burgemeester 
van Woudenberg.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

15 maart 
1946 

‘[…] deel ik U mede, dat zich in deze 

gemeente nabij de Pothbrug (weg 
Woudenberg- Scherpenzeel) een 
voorwerp met waarschijnlijk explosieve 
stof bevindt.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

20 mei 1946 ‘Hierbij heb ik de eer U mede te deelen, 

dat in deze gemeente een aantal 
ongesprongen projectielen, mijnen, enz. 
zijn gevonden.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

23- 27 mei 
1946 

‘Ingevolge opdracht van den 

Commandant staf M.O.D. […] een 

nauwkeurig onderzoek ingesteld[…]   
Omtrent dit onderzoek volgen hieronder 
nadere bijzonderheden: Terrein 
Omstreken Woudenberg. Gevonden:  
1 tellermijn ‘35 
8 tellermijn ‘42 
22 Holl. Mijnen 
108 granaten 
1 raketbom 
2 handgranaten 
300 geweerpatronen.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

15 juni 1948 ‘Hiermede bericht ik U, dat de Rijkspolitie 

ter plaatse mij de aanwezigheid van een 
tellermijn heeft gemeld. De mijn bevindt 
zich momenteel ten GemeenteHuize. De 
Burgemeester van Woudenberg. ’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

8 augustus 
1949 

‘Verzoek om financiering.[..] voor het 

herstel van Spooremplacement 
Gemeentearchief 
Woudenberg, 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 



    

 
 
 
 

 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

(pakhuis)’ archiefnummer 0505, 
inventaris 845 

15 september 
1949 

‘Verzoek om financiering.[..] voor het 

herstel van pand Stationsemplacement 
Woudenberg- Scherpenzeel (pakhuis)’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 845 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

16 september 
1949 

‘Verzoek om financiering.[..] voor het 

herstel van pand Stationsplein, terrein 
N.S. (stenen pakhuis).’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 845 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

16 oktober 
1950 

‘Volgens bij mij ingekomen bericht zou bij 

ter Maaten aan de Zegheweg een 
granaat gevonden zijn.’ 

Gemeentearchief 
Woudenberg, 
archiefnummer 0505, 
inventaris 647 

Mogelijk, het 
onderzoeksgebied is 
gelegen aan de 
Zegheweg 
 
IND_501016 

 
Provinciaal Archief Utrecht (Utrechts Archief) 
In deze archiefinstelling (Utrechts Archief) zijn diverse stukken van het Militair Gezag van de 
provincie Utrecht en stukken van de Commissaris der Koningin aanwezig. Vanwege de sluiting 
van het Utrechts Archief door de maatregelen inzake COVID-19, is door IDDS Explosieven B.V. 
voor dit vooronderzoek geen fysiek bezoek aan het Utrechts Archief gebracht. Wel heeft IDDS 
Explosieven B.V. diverse scans van archiefstukken uit het Utrechts Archief in haar bezit. Dit geldt 
voor de openbare stukken; deze zijn dan ook geraadpleegd. Beperkt openbare stukken van het 
Militair Gezag konden niet worden geraadpleegd. Dit zal worden opgenomen in de leemte van 
kennis.  
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

December 
1940 

‘In totaal vonden twee luchtaanvallen 

plaats. Getroffen werden twee minder 
belangrijke gemeenten.’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 237 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

21 maart 
1941 

‘Naar aanleiding van Uw, bij brief van 18 

Maart 1941 gedaan, verzoek moge ik U 
mededeelen, dat tengevolge van de 
oorlogshandelingen in Mei 1940 in de 
gemeenten Rhenen, Veenendaal, 
Amerongen, Leersum, Renswoude, 
Woudenberg […] oorlogsschade aan 

personen en zaken is toegebracht.’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 237 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

Januari 1941  ‘In deze Provincie vonden geen 
luchtaanvallen plaats’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 237 

Ja, aanwijzing dat in 
januari 1941 geen 
luchtaanvallen in 
Woudenberg 
plaatsvonden 

Maart 1941 ‘In totaal vonden vond een luchtaanval 

plaats. Getroffen werden een minder 
belangrijke gemeent.’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 237 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

April 1941 ‘In deze Provincie vonden in ’t geheel 

geen luchtaanvallen plaats’ 
Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 237 

Ja, aanwijzing dat in april 
1941 geen luchtaanvallen 
in Woudenberg 
plaatsvonden 

4 december 
1941 

‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 
wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 237 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 
plaatsvonden  

9 december 
1941 

‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 237 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 



    

 
 
 
 

 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

plaatsvonden 

29 december 
1941 

‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 
wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 237 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 
plaatsvonden 

26 februari 
1942  

‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 
wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

 Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 640 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 
plaatsvonden 

13 maart 
1942 

‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 
wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 640 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 
plaatsvonden 

20 maart 
1942 

‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 
wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 640 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 
plaatsvonden 

13 mei 1942 ‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 
wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 640 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 
plaatsvonden 

12 augustus 
1942 

‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 
wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 640 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 
plaatsvonden 

13 augustus 
1942 

‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 
wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 640 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 
plaatsvonden 

14 augustus 
1942 

‘Ik deel U mede, dat bij de afdeeling 

Informatie en Melding van mijn Inspectie 
geen meldingen, welke op eenigerlei 
wijze met oorlogshandelingen verband 
houden [..]’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 640 

Ja, aanwijzingen dat op 
genoemde datum geen 
oorlogshandelingen 
plaatsvonden 

 
Nationaal Archief (NA) Den Haag 
Uit het Nationaal Archief zijn archiefstukken geraadpleegd van het Militair Gezag, van de 
Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen en van de Commissaris der Koningin van 
de provincie Utrecht, waarin informatie is te vinden over luchtaanvallen en bombardementen. 
Deze archiefstukken zijn sinds najaar 2020 digitaal in bezit van IDDS Explosieven B.V.  
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

26/27 juli 
1940 

‘Woudenberg. In afgeloopen nacht 
omstreeks 3.20 zijn vrijwel gelijktijdig 7 
vliegtuigbommen gevallen onder deze 
gemeente over een totaal afstand van 
200 meter in en langs den Liniedijk in het 
Hooibroek op ongeveer 200 meter van 
grens Leersum. ’ 

Archief van de 
Commissaris van de 
Koningin, inventaris 42 

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied 

 
 



    

 
 
 
 

 
 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
Vanwege de sluiting van het NIOD door de maatregelen inzake COVID-19, is door IDDS 
Explosieven B.V. voor dit vooronderzoek geen fysiek bezoek aan het NIOD gebracht. Wel is er 
door IDDS Explosieven B.V. bij het NIOD navraag gedaan of er een zoekactie voor dit 
vooronderzoek gedaan kon worden in de collectie van het Generalkommissariat für das 

Sicherheitswesen (Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West).10 Vanwege de drukte heeft het 
NIOD hier helaas negatief op geantwoord. Zodoende zal het niet kunnen raadplegen van deze 
collectie als leemte van kennis worden opgenomen. Wel is IDDS Explosieven B.V. in bezit van 
archiefstukken van de Groep Albrecht, een collectie die is ondergebracht bij het NIOD. De Groep 
Albrecht was een belangrijke verzetsgroep voor het verzamelen van militaire inlichtingen die ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland actief was. Per provincie werden er in het geheim 
aantekeningen van Duitse stellingen en troepenverplaatsingen gemaakt. 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

26 september 
1944 

‘Woudenberg. Omgeving café De Poort 
en school daartegenover plm. 150 man 
WH. [Wehrmacht] wit. Op de 
toegangswegen dubbelposten met 
mitrailleurs.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 48 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

6 oktober 
1944 

‘Woudenberg. Plm. 150 man WH wit. Op 
toegangswegen dubbelposten met 
m.g.’s’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 48 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend  

24 oktober 
1944 

‘Woudenberg. Army. Plm. 400 man WH 
wit met daarbij onbegrepen ca 80 man 
WH-liblauw. 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 48 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

31 oktober 
1944 

‘Woudenberg: loopgraaf ten W. van 
spoorlijn (waarneming van 25/10)’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 48 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

5 november 
1944 

‘Woudenberg. Army. Ca. 250 man WH 
wit en 80 man WH-li,blauw.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 48 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

5 december 
1944 

‘In Woudenberg bordje […] kanon; (5 

cm?) op affuit en enig materiaal. Verder 2 
gevechtwagens[…] Totaal in 

Woudenberg geschat 180 man WH, in 
hoofdzaak WH wit. 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 48 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

14 december 
1944 

‘Woudenberg. […] door plm 50 civiele 

arbeiders aan uitbreiding 
loopgravencomplex W. spoorlijn en 
evenwijdig daaraan gewerkt.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 48 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

22 januari 
1945 

‘Woudenberg. Nabij station: veel 
activiteit van OT [Organisation Todt].[…] 

Zondag was gewerkt aan herstel 
spoorweg, vandaag weer aan stellingen 
rondom het station.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 48 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

15 februari 
1945 

‘Woudenberg. Veel O.T. [..] plm. 100 
man werkt in stellingen.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 49 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

3 april 1945 ‘Woudenberg. O.T. vertrekt. 40 man WH 
bij station.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 49 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

7 april 1945 ‘Woudenberg. Bij het kerkhof een paar 
kleine stellingen, front West, die nog niet 
gemeld zijn.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 49 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

9 april 1945 ‘Woudenberg. Iets meer troepen.[…] 

Linie nog zwak bezet. Front wordt 
veranderd.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 49 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

14 april 1945 ‘Woudenberg. Op de weg 
Woudenberg/Maarsbergen staat buiten 
de kom W. 1 der stukken geschut 
opgesteld (10 cm), die gisteravond op het 
station stonden. ’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 49 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 
 
 
 

 
10 E-mailcontact tussen het NIOD en IDDS Explosieven B.V., d.d. 29-03-2021. 



    

 
 
 
 

 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

 
‘Op station Woudenberg stond een open 
goederenwagon, waarop twee stukken 
geschut, 10 a 15 cm; zwaar 
gecamoufleerd. ’ 

 
Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

18 april 1945 ‘Woudenberg. Staf vertrokken […] De 

Schans verlaten. Alleen wat voor de 
verdediging van de linie bestemd is, 
achtergebleven. Woudenberg maakt 
daardoor een verlaten indruk.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 49 

Onbekend, exacte locatie 
niet bekend 

1 mei 1945 ‘Woudenberg. Kruispunt midden in het 
dorp met bommen opgeblazen op 23 of 
24/4.[…] Huizen in omgeving zwaar 

beschadigd.’ 

Archief 190a Groep 
Albrecht, inventaris 49 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied 

 
Het verzet maakte ook bijbehorende tekeningen van de Duitse stellingen. Een van de tekeningen 
uit het archief is gegeorefereerd en toont een loopgraaf binnen het onderzoeksgebied (zie figuur 
4). Het gaat hier vermoedelijk om de Pantherstellung. De Pantherstellung was een verlengstuk 
van een Duitse verdedigingslinie die vóór de Tweede Wereldoorlog de Duitse westgrens 
beveiligde. Deze Westwall (Siegfriedlinie) liep van Basel naar Kleef. Noordelijk van Kleef waren 
geen verdedigingswerken gebouwd waarmee dat gebied de onverdedigde toegang tot het Derde 
Rijk vormde. Sinds 1943 richtte het Duitse Leger zich op het sluiten van dit gat, maar pas toen 
Duitsland direct gevaar liep na de invasie, gaf Hitler op 30 augustus 1944 bevel om de verdediging 
te moderniseren en de Westwall te verlengen. Dit resulteerde in de Pantherstellung die ook in 
Nederland lag, waarbij een stuk van het traject over de Grebbelinie liep. Diverse Nederlandse 
verzetslieden probeerden de stelling zo goed mogelijk in kaart te brengen en deze informatie door 
te spelen aan de geallieerden. Binnen de loopgravenstelsels waren volgens bronnen uit het verzet 
geen aparte mitrailleurnesten gemaakt (zie figuur 5)  
 

 
 



    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB) en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) 
Het SIB te Rijswijk beheert onder andere de ruimrapporten van de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). Er zijn enkele ruimrapporten aangetroffen die betrekking hebben op de directe 
nabijheid van het onderzoeksgebied.  

 
Naast de ruimrapporten beheert de EODD zelf de mijnenveldkaarten waarop de diverse 
mijnenvelden staan vermeld die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben gelegen. 
IDDS Explosieven heeft navraag gedaan bij de EODD inzake mijnenvelden te Woudenberg en 
specifiek voor het onderzoeksgebied. Er bleken binnen de contouren van het onderzoeksgebied 
geen mijnenvelden aanwezig te zijn.11  
 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Den Haag 
Bij het NIMH zijn de collecties 409 en 575 online geraadpleegd. De collectie 409 bestaat uit 
gevechtsverslagen en rapporten die geschreven zijn om de oorlogshandelingen in de Meidagen 

 
11 E-mailcontact tussen de EODD en IDDS Explosieven B.V., d.d. 26-03-2021.  

UO. nr. Jaar Plaats en 
gemeente 

Ligplaats 
explosieven 

Aangetroffen object Relevant voor 
onderzoeksgebied 

19850171 1985 Woudenberg Stationsweg 239 ‘1 bg v. 2cm [..] 

(verschoten)’’ 

Ja, de ligplaats van het 

explosief ligt op ca. 100 

meter van het 

onderzoeksgebied.  

19910062 1991 Woudenberg Stationsweg 239 ‘1 bg van 2 cm, met 

schokbuis 

verschoten’’ 

Ja, de ligplaats van het 

explosief ligt op ca. 100 

meter van het 

onderzoeksgebied. 

19980650 1998 Woudenberg Stationsweg – Oost 
239 

‘1 pbr. Gr v 20 mm, 

verschoten’’ 

Ja, de ligplaats van het 

explosief ligt op ca. 100 

meter van het 

onderzoeksgebied. 



    

 
 
 
 

 
 

van 1940 te beschrijven. De collectie 575 is geraadpleegd omdat hierin stukken te vinden zijn 
inzake Duitse verdedigingswerken in Nederland. Van het onderzoeksgebied zijn binnen deze 
collectie geen relevante bronnen aangetroffen. 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

10 mei 1940 ‘Het regiment is gelegerd te Woudenberg 

en Scherpenzeel.[…] De stellingen van 

het regiment bevonden zich te 
Woudenberg en maakten deel uit van de 
Grebbelinie. ’ 

NIMH, collectie 409, 
inventarisnummer 
505003 

Onbekend, de exacte 
locatie is niet bekend 

11 mei 1940 ‘Ik bezocht eerst de stellingen, links van 

den hoofdweg Woudenberg-
Scherpenzeel’ 

NIMH, collectie 409, 
inventarisnummer 
505003 

Onbekend, de exacte 
locatie is niet bekend 

 
The National Archives Londen 
Enkele publicaties en eerder uitgevoerde vooronderzoeken voor Woudenberg bieden een eerste 
aanwijzing of er Britse luchtaanvallen en bombardementen in of in nabijheid van het 
onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden en zo ja, welke datum. De onderstaande publicaties 
en bijbehorende documenten zijn geraadpleegd: 

- de Bomber Command War Diaries; geen resultaat voor zoekterm ‘Woudenberg’; 
- En nooit was het stil; diverse resultaten voor zoekterm ‘Woudenberg’:  

o In de nacht van 27 op 28 maart 1942 werd schijnvliegveld SF21 bij Woudenberg 
aangevallen. Er is een aanwijzing dat Squadron No. 114 hierbij vermoedelijk 
betrokken zou zijn geweest.12  

o In de nacht van 5 op 6 april 1942 vond er wederom een aanval plaats op het 
schijnvliegveld te Woudenberg; 

o Op 24 december 1944 stortte een Typhoon van Squadron No. 263 te 
Woudenberg neer; 

- Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg in de Tweede Wereldoorlog: het leven in ’t hart 

van de Gelderse vallei 1939-1945: diverse resultaten voor luchtaanvallen: 
o Op 15 september 1944 worden Duitse legervoertuigen onder vuur genomen op 

de Stationsweg te Woudenberg; 
o In de nacht van 5 op 6 november 1944 wordt in de omgeving van de 

roomboterfabriek ‘De Vooruitgang’ gebombardeerd. 
 
Op basis van bovenstaande publicaties en de eerder uitgevoerde vooronderzoeken naar 
ontplofbare oorlogsresten binnen de gemeente Woudenberg, is getracht te achterhalen welke 
Britse Squadrons betrokken zijn geweest bij de luchtaanvallen. Hier is onder andere binnen 
documenten behorende bij de Royal Air Force Second Tactical Air Force gezocht naar de 
aanvalsdata. IDDS Explosieven B.V. heeft op basis van alle bovenstaande bronnen diverse 
Operation Record Books van The National Archives geraadpleegd om relevante gebeurtenissen 
voor het onderzoeksgebied of directe nabijheid daarvan te duiden.  
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

27/28 maart 
1942 

‘8 aircraft were deatailed to attack enemy 

aerodromes in Holland with 2x 250 OP.025 x 
16x40 lb. All aircraft successfully locates targets.’ 

AIR 27/882/50 Nee, buiten 
onderzoeksgebied.  

6 november 
1944 

‘Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 

Squadron No. 266 beschieten de spoorlijn op 
positie qE.432895’ 

Vooronderzoek 
Hoevelaar, p.17; AIR 
27/1559/45 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied. 

7 november 
1944 

‘Twaalf Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 
Squadron No. 127 bombarderen de spoorlijn op 
positie qE.4488 met twaalf 500 lb brandbommen.’ 

Vooronderzoek 
Hoevelaar, p.17; 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied. 

 
12 En nooit was het stil, deel I, p. 339.  



    

 
 
 
 

 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

21 november 
1944 

‘Vier Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 

Squadron No. 193 voeren een aanval op de 
spoorlijn tussen qE.4391 en qE.4490 uit waarbij 
acht 500 lb bommen worden afgeworpen. Drie 
daarvan waren direct hits en op drie plaatsen werd 
de spoorlijn doorsneden.’ 

Vooronderzoek 
Spoorzone 
Woudenberg, p.26; 
AIR 27/1157/40 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied. 

21 december 
1944 

‘Vier Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 

Squadron No. 193 bombarderen een trein met 
twintig wagons met acht 500 lb brisantbommen. Er 
zijn drie voltreffers op het spoor tussen positie 
qE.4391 en qE.4490.’ 

Vooronderzoek 
Hoevelaar, p.17; 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied. 

25 december 
1944 

‘Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 

Squadron No. 609 vuren achtentwintig raketten af 
op meer dan twintig wagons op de spoorlijn op 
positie qE.4390. Er waren vier treffers.’ 

Vooronderzoek 
Hoevelaar, p.17; AIR 
27/2103/48 

Mogelijk, het 
onderzoeksgebied 
ligt in nabijheid 
van het spoor en 
grenst aan 
kaartvak qE.4390 
 
IND_441225 

12 april 1945 ‘Britse Spirfire jachtvliegtuigen van Squadrons No. 

340 en No. 341 schieten met boordwapens op 
Duitse voertuigen op positie qE.4191. Twee 
voertuigen worden vernietigd en vijf raken 
beschadigd.’ 

Vooronderzoek 
Hoevelaar, p.17; 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied. 

18 april 1945 ‘Acht Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 

Squadron No. 263 vallen twee stukken geschut 
aan op positie qE.4389. Hierbij worden 54 raketten 
verschoten. ’ 

Vooronderzoek 
Spoorzone 
Woudenberg, p.29;  

Mogelijk, in directe 
nabijheid van het 
onderzoeksgebied 
lagen Duitse 
stellingen en 
grenst aan 
kaartvak qE.489 
 
IND_450418 

 
De bovengenoemde coördinaten verwijzen naar locaties en zijn gebaseerd op het Modified British 
System, een coördinatenstelsel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Europa was 
binnen dit stelsel verdeeld verschillende zones. Nederland viel geheel in de Nord de Guerre zone. 
De zone was opgedeeld in verschillende vakken van 500 bij 500 kilometer en voorzien van een 
letter. Voor Nederland waren de letters q, r en v geldend. Daarnaast werden deze grote vakken 
weer verdeeld in 25 kleinere vakken van 100 bij 100 kilometer, en kregen ook deze een letter. 
Om de locatie van een doelwit binnen een vak vast te stellen werd gebruik gemaakt van getallen. 
Die getallen refereren naar het aantal kilometers op de x-as en de y-as. De geallieerden 
hanteerden in hun logboeken coördinaten met vier cijfers achter de letters (een kaartvak en 
nauwkeurigheid van 1000 bij 1000 meter), zes cijfers achter de letter (een kaartvak en 
nauwkeurigheid van 100 bij 100 meter) en acht cijfers (een kaartvak en nauwkeurigheid van 10 
bij 10 meter). Als regel wordt gehouden: hoe meer cijfers een coördinaat heeft, hoe nauwkeuriger. 
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de nauwkeurigheid sterk afhankelijk is van de 
omstandigheden (het weer, schrijffouten, zicht van de piloten). Aanvallen die volgens de 
pilotenverslagen hebben plaatsgevonden in het ene vak, kunnen dus ook hebben 
plaatsgevonden in een aangrenzend vak. Zodoende bieden luchtfoto’ een goede tweede bron om 

de pilotenverslagen eventueel te ondersteunen.  
 
IDDS Explosieven B.V. heeft de coördinaten van het Modified British System, gebruikmakende 
van de Nord de Guerre zone, ingevoerd en omgezet naar Rijksdriehoekscoördinaten. Hieruit blijkt 
dat het onderzoeksgebied buiten de kaartvakken ligt. Wel grenst het onderzoeksgebied direct 
aan twee kaartvlakken waarbinnen de onderstaande oorlogshandelingen zijn uitgevoerd: 
 



    

 
 
 
 

 
 

• Britse Typhoon jachtbommenwerpers van Squadron No. 609 vuren achtentwintig 
raketten af op meer dan twintig wagons op de spoorlijn op positie qE.4390. Er waren vier 
treffers.’ 

• ‘Acht Britse Typhoon jachtbommenwerpers van Squadron No. 263 vallen twee stukken 
geschut aan op positie qE.4389. Hierbij worden 54 raketten verschoten.’ 
 

 
 

 
The National Archives and Records Administration (NARA) Washington D.C. 
Of het onderzoeksgebied of de directe nabijheid daarvan ook betrokken is geweest bij 
Amerikaanse luchtaanvallen en bombardementen, is niet bekend. IDDS Explosieven B.V. heeft 
daarvoor twee publicaties en bijbehorende database geraadpleegd die gaan over de 
Amerikaanse bombardementen in Europa.13  De zoekterm ‘Woudenberg’ levert geen resultaten 

op. Daarnaast zijn er geen beschikbare documenten voor het onderzoeksgebied aangetroffen in 
de catalogus van The National Archives and Records Administration op zoekterm ‘Woudenberg’. 
Dit archief is daarom niet geraadpleegd.  
 
Bundesarchiv- Militärarchiv (BaMa) Freiburg 
Het Bundesarchiv-Militärarchiv beschikt onder andere over Wochenlageberichte. Dit zijn 
berichten waarin geallieerde luchtaanvallen en bombardementen worden beschreven. IDDS 
Explosieven heeft deze collectie geraadpleegd op data van de eerder genoemde Britse 
luchtactiviteiten.  
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

27/28 maart 
1942 

‘Der bombenabwurf, der ausschliesslich nachts 

erfolgte, richtete sich in 6 Fällen mit ingesamt 71 
Sprengbomben auf eigene Flugplätze und in 11 

Wochenlageberichte, 
lagebericht für die 
Woche vom 23.3 – 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied. 

 
13 R.G David., Bombing the European Axis Powers. A Historical Digest of the Combined Bomber Offensive, 1939-1945 
(Alabama 2006); R.A. Freeman. Mighy Eight War Diary (New York 1981). 



    

 
 
 
 

 
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

Fällen mit ingesamt 57 Sprengbomben und 10 
meist schweren Brandbomben (bis zu 250 kg 
beobachtet!) auf S-Anlagen.’ (S-Anlagen = 
Scheinanlagen) 

29/3/1942 

5/6 april 1942 ‘Die hoze Zahl des Brandbombenabwurfes findet 
offebar ihre Erklärung in der trockenen Wetterlage. 
In 2 Fällen richtete sich der feindliche 
Bombenabwurf gegen Flughäfen, in 6 Fällen 
gegen SF-Anlagen.’ (SF = Scheinflughafen) 

Wochenlageberichte, 
lagebericht für die 
Woche vom 6. – 
12.4.1942 

Nee, buiten 
onderzoeksgebied. 

 
Library and Archives Canada (LAC) 
De Library and Archives Canada beschikt over dagboeken van Canadese eenheden. In de 
geraadpleegde literatuur wordt melding gemaakt van patrouille activiteiten door Canadese 
troepen van The Seaforth Highlanders of Canada. Op 24 en 25 april  1945 zouden de Canadese 
troepen in gevecht raken met Duitse eenheden. Op basis van deze informatie is een War Diary 
van de Seaforths bestudeerd. Hieruit komt de volgende informatie naar voren, die in 
overeenstemming is met de geraadpleegde literatuur14:   
 

Datum Gebeurtenis/omschrijving Bron Relevant voor 
onderzoeksgebied 

24-25 april 
194 

‘A mobile carrier patrol under Capt. R. George left 
support Coy. lines in the School area, returning 2000 
hrs. having made contact with the enemy, and engaged 
them at 444932. A brisk fire fight ensued, and our party 
was pinned down with two killed, Lieut. F.R. Perrett, Cpl. 
French, and one wounded.’ 

LAC, War Diary 
Seaforths, p.30  

Nee, buiten het 
onderzoeksgebied. 

 
Er wordt in bovenstaande stuk verwezen naar de locatie alwaar de Canadese en Duitse troepen 
met elkaar in gevecht raakten. De kaart die gebruikt is om de coördinaten aan te geven is in bezit 
van IDDS Explosieven B.V. Hierop is te zien dat de gevechten ver buiten het onderzoeksgebied 
plaatsvonden: 

 
 

 
14 Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg in de Tweede Wereldoorlog, .153 



    

 
 
 
 

 
 

Het dagboek van de Seaforths is nader bestudeerd op coördinaten die overeenkomen met het 
onderzoeksgebied.15 Er zijn geen resultaten gevonden. Naast de War Diaries bezit de Library and 
Archives Canada ook militaire kaarten die door de geallieerden gebruikt zijn. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog maakten geallieerde vliegtuigen duizenden vluchten over Nederland. Hierbij 
maakten de vliegers veel luchtfoto’s. De informatie uit honderden luchtfoto’s werden 

geïnterpreteerd en overgetekend op overlegvellen. Die overlegvellen legden de geallieerden over 
de stafkaart van het betreffende gebied. Op basis van de schetskaarten werden zo kaarten 
gedrukt waarop de bekende locaties van de Duitse verdedigingswerken in een gebied waren 
weergegeven. Deze noemde men ook wel de defence overprints. Op de defence overprints werd 
middels diverse symbolen ook aangegeven waar Duitse stellingen gesitueerd waren. IDDS 
Explosieven B.V. heeft een defence overprint uit april 1945 geraadpleegd waar het 
onderzoeksgebied op staat. In de nabijheid van het onderzoeksgebied lijken diverse Duitse 
stellingen aanwezig (onderdeel van de Pantherstellung)., maar helaas is de kaart te onduidelijk 
om hier uitsluitsel over te geven. 
 

 
 

 
The Ike Skelton Combined Arms Research Library (CARL) USA. 
De Combined Arms Research Library in Fort Leavenworth, Kansas heeft een grote hoeveelheid 
kaartmateriaal en historische documenten van Amerikaanse eenheden die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog opereerden. De zoekterm ‘Woudenberg’ levert geen relevante stukken op.  
 
 
 
 
 

 
15 War Diary april 1945 The Seaforth Highlanders of Canada, LAC. 



    

 
 
 
 

 
 

2.6 Gebeurtenissen uit overige bronnen 
 
Krantenberichten 
IDDS Explosieven B.V. heeft de online krantendatabase Delpher geraadpleegd op 26 april 2021. 
In deze database zijn miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en 
tijdschriften beschikbaar. Er is gezocht op diverse zoektermen, combinatie van zoektermen en 
periodes: 

• ‘Woudenberg‘ (periode 1940-1945); 
• ‘Woudenberg bommen’ (periode 1940-1945); 
• ‘Woudenberg luchtaanval’ (periode 1940-1945); 
• ‘Woudenberg explosieven’ (periode 1940-heden); 
• ‘Woudenberg oorlog’ (periode 1940-heden); 
• ‘Zegheweg Woudenberg’ (periode 1940-heden); 
• ‘Hoevelaar Woudenberg’ (periode 1940-heden); 
• ‘Spoorlaan Woudenberg’ (periode 1940-heden);  
• ‘Station Woudenberg- Scherpenzeel’ (periode 1940-heden).   

 
Met name de zoekterm ‘Woudenberg’ levert veel resultaten op, ook over de periode 1940-1945. 
Echter, de term slaat niet alleen op het dorp Woudenberg, maar er komen ook resultaten naar 
boven die verband houden met Hendrik Jan Woudenberg (1891-1967), een hoge NSB’er en leider 

van het Nederlandsche Arbeidsfront. Voor het onderzoeksgebied zijn geen relevante resultaten 
of gebeurtenissen aangetroffen.  
 
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).16 De lijst is geraadpleegd op zoektermen 
‘Woudenberg’, ‘Zegheweg,’ ‘Hoevelaar’ en ‘Station Woudenberg-Scherpenzeel.’  

 
Stichting Oud Woudenberg 
IDDS Explosieven B.V. heeft contact gezocht met de Stichting Oud Woudenberg inzake de stand 
van onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en ontplofbare oorlogsresten binnen het 
onderzoeksgebied. De voorzitter van de Stichting kon het volgende melden17: 

- Op basis van een luchtfoto van 8 april 1945 is te zien dat in het onderzoeksgebied een 
(mogelijk dubbele) tankversperring gegraven is. Deze tankgracht lijkt inderdaad op de 
luchtfoto te zien (zie figuur 9); 

- Bij het naoorlogs dichtgooien van de versperringen ‘e.e.a.’ mee de grond in is geschoven. 

Met e.e.a. wordt gedoeld op ontplofbare oorlogsresten en stellingen, maar of de Stichting 
Oud Woudenberg hier op het onderzoeksgebied doelt is niet duidelijk. Vermoedelijk is dit 
een opmerking voor Nederland in het algemeen na de Tweede Wereldoorlog; 

 
16 Verliesregister Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 
17 E-mailcontact Stichting Oud Woudenberg en IDDS Explosieven B.V., d.d. 24 april 2021. 

Datum Aanduiding crashlocatie Type vliegtuig Relevant voor onderzoeksgebied 
27/28 juni 
1942 

Crashed at Woudenberg 8 km sse 

of Amersfoort 

Wellington III 
 

Onbekend, exacte locatie niet bekend. 

13 september 
1943 

Near Woudenberg Bf. 108  Onbekend, exacte locatie niet bekend. 

20 januari 
1944 

Leersum - Woudenberg Bf. 109 Onbekend, exacte locatie niet bekend. 

8 maart 1944 Crashed near Woudenberg Spitfire Onbekend, exacte locatie niet bekend. 
8 december 
1944 

Crashed near Woudenberg 

Scherpenzeel 

Typhoon 1b Onbekend, exacte locatie niet bekend. 

24 december 
1944 

Crashed Stationsweg Woudenberg Typhoon 1b Nee, buiten onderzoeksgebied 

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/


    

 
 
 
 

 
 

- Navraag bij jonge ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog (deze getuigen moeten kind 
zijn geweest in de oorlog) weten weinig tot niets te vertellen over bovengenoemde 
versperring; 

- De spoorlijn in nabijheid van het onderzoeksgebied is tijdens de oorlogsjaren beschoten 
en gebombardeerd;  

- De eerdergenoemde ooggetuigen hebben niets gemeld over blindgangers in het 
onderzoeksgebied. 

 
 

 
Ooggetuigenverklaringen 
In december 20217 heeft IDDS Explosieven twee getuigen gehoord die ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog woonachtig waren in de directe omgeving van het onderzoeksgebied.18 Uit de 
getuigenverklaringen zijn de volgende oorlogshandelingen naar voren gekomen: 

- Crash van een vliegtuig in december 1944 waarbij diverse brokstukken terecht zijn 
gekomen in de omgeving; 

- De aanwezigheid van stellingen in nabijheid van het onderzoeksgebied, onder andere 
een vernauwing bij de Stationsweg. Wel geeft een van de getuigen aan dat er niet 
gevochten is bij de stellingen; 

- De aanwezigheid van Duits mobiel luchtafweergeschut aan de Rumelaarseweg. 
 
Bovenstaande oorlogshandelingen zijn door de getuigen op een topografische kaart ingetekend. 
De oorlogshandelingen vallen buiten het onderzoeksgebied.  
 
 
 
 
 

 
18 Ooggetuigenverslag inzake Woudenberg, opgesteld door IDDS Explosieven B.V. december 2017. 



    

 
 
 
 

 
 

2.7 Luchtfoto interpretatie  
Uit de geraadpleegde literatuur, archiefstukken en overige bronnen zijn er voldoende 
aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op bombardementen, luchtaanvallen of andere 
oorlogshandelingen binnen het onderzoeksgebied. Met name de luchtaanvallen die vanaf 1944 
op het station Woudenberg- Scherpenzeel zijn uitgevoerd, kunnen hun invloed hebben gehad op 
het onderzoeksgebied. IDDS Explosieven heeft op basis van de geraadpleegde bronnen een 
keuze gemaakt om luchtfoto’s van 1944 en 1945 te raadplegen. Daarnaast is een vooroorlogse 
foto van het onderzoeksgebied geraadpleegd. Hierbij is gekeken naar drie instellingen die 
luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog in bezit hebben: 
 

• Wageningen University & Research (WUR); 
• Kadaster (KAD); 
• National Collection of Aerial Photography (NCAP). 

 
IDDS Explosieven B.V. heeft de websites van de bovenstaande instellingen geraadpleegd19 en 
gezocht naar geschikte foto’s, waarbij naar helderheid, schaal, datum, dekkingsgraden 
opnamedatum in relatie met oorlogshandelingen gekeken is. Onderstaande foto’s zijn nader 
bestudeerd en middels QGis gegeorefereerd (RD-coördinaten): 
 

Collectie Sortie ref. Foto nrs. Datum Kwaliteit Schaal Bijzonderheden 
WUR 16-2171 2055 12-05-1945 Slecht 72.000 Geen 
WUR 4-2211 4015 08-04-1945 Goed 10.800 Geen 
WUR 4-2103 3083 23-03-1945 Goed-

Voldoende 
7.600 Geen 

WUR 4-1618 4117 14-01-1945 Goed 10.800 Geen 
NCAP 4-1320 3038 26-11-1944 Goed-

Voldoende 
7.800 Niet dekkend voor het 

onderzoeksgebied 
NCAP T-108 42 17-06-1941 Slecht 45.000 Geen 
KAD Blad447 603 1937 Voldoende 25.000 Geen 

 

 
 

 
19 WUR, KAD en NCAP 

https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf
https://www.dotkadata.com/
https://ncap.org.uk/


    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Een van de luchtfoto’s bleek niet dekkend te zijn voor het onderzoeksgebied. Binnen het deel van 

het onderzoeksgebied dat wel op de foto staat, is de Pantherstellung te zien. 
 

 
 

 



    

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Op een luchtfoto van januari 1945 zijn, naast de al eerder opgemerkte Pantherstellung met 
tankgracht, net ten noorden het onderzoeksgebied een viertal opmerkelijke objecten waar te 
nemen. 

 
 



    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Op de foto is niet duidelijk te zien of het om kraters gaat (bijvoorbeeld ten gevolge van 
bombardementen of luchtaanvallen) of een (in aanbouw zijnde) Duitse stelling. IDDS Explosieven 
heeft gezocht naar indicaties uit andere bronnen die de objecten op de luchtfoto zouden kunnen 
duiden. Op 25 december 1944 werd binnen het kaartvak qE.4390, net buiten het 
onderzoeksgebied, een aanval uitgevoerd op de spoorlijn. Van de 28 afgevuurde raketten, waren 
er vier treffers. Alhoewel de objecten op circa 350 meter van de spoorlijn liggen, zou dit een 
mogelijkheid kunnen zijn. Als we echter een uitsnede van een luchtfoto van maart 1945 nemen, 
met daarop kraters van raketten, dan lijken deze vormen niet op elkaar.  De objecten zijn geheel 
rond, de kraters van de raketten eerder ellipsvormig.  

 
 



    

 
 
 
 

 
 

Naast de verschillende vormen, komen ook de diameters van beide vormen niet overeen. De 
diameter van een raketkrater is circa 3 meter, terwijl de diameter van de objecten 4 tot 4,5 meter 
is. Naast de inslagen van raketten zijn er in nabijheid van het spoor (en dus in nabijheid van het 
onderzoeksgebied) ook kraters van afwerpmunitie (vliegtuigbommen) waar te nemen. 

 
 

 
Ook deze kraters komen qua uiterlijk, diameter en inslagenpatroon niet overeen met de objecten 
net ten noorden van het onderzoeksgebied.  

 
 

 



    

 
 
 
 

 
 

In nabijheid van het onderzoeksgebied en de spoorlijn hebben, vermoedelijk als onderdeel van 
de Pantherstellung diverse Duitse stellingen gelegen. Een vergelijking met die stellingen levert 
wel een overeenkomst op met de objecten te noorden van het onderzoeksgebied. 
 

 
 

 
Het verschil tussen de Duitse stelling en kraters is op onderstaande foto goed te zien. 

 
 

 



    

 
 
 
 

 
 

De aanleg van de Pantherstellung waartoe de Duitse stellingen behoren, wordt door meerdere 
bronnen en archiefstukken ondersteund. Daarnaast lijken de objecten ten noorden van het 
onderzoeksgebied qua uiterlijk, diameter en verspreidingspatroon op de eerder getoonde Duitse 
stelling. De stellingen blijken daarnaast ook in één lijn te liggen. 

 
 

 
De stelling ten noorden van het onderzoeksgebied is niet of niet lang in gebruik geweest. Want 
op een luchtfoto van 23 maart 1945 lijken de ‘gaten’ dichtgemaakt en is de stelling verdwenen.  

 
 



    

 
 
 
 

 
 

Ook op een luchtfoto van 8 april 1945 zijn de objecten niet meer aanwezig. 
 

 
 

 
Waarom de stellingen verdwenen zijn, is niet bekend. De Pantherstellung heeft nog dienst gedaan 
tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op basis van literatuur en archiefmateriaal blijkt wel 
dat er nog in ieder geval in februari 1945 aan de stellingen rondom het station is gewerkt. 
Misschien moest de stelling ten noorden van het onderzoeksgebied dienst doen als versterking 
achter de loopgraven van de Pantherstellung, maar is tijdens de aanleg van de stelling besloten 
deze toch af te breken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 

 
 

2.8 Gebeurtenissenlijst en analyse 
Uit de geraadpleegde literatuur, archiefstukken, luchtfoto’s en overig bronmateriaal blijkt dat er 
diverse indicaties te zijn die erop wijzen dat het onderzoeksgebied (of delen hiervan) mogelijk 
betrokken is (zijn) geweest bij oorlogshandelingen. 

 
IND_44110506: Bombardement omgeving roomboterfabriek ‘De Vooruitgang’ (5/6-11-1944) 

De roomboterfabriek te Woudenberg ligt op circa 250 meter afstand van het onderzoeksgebied. 
Er zijn op de geraadpleegde luchtfoto’s geen sporen van dit bombardement waar te nemen 

binnen het onderzoeksgebied.  

 
 

Datum Gebeurtenis  Bronnen IND-nummer 
5/6 november 
1944 

Bombardement van 5 op 6 
november 1944 van de omgeving 
van de roomboterfabriek ‘De 

Voortuitgang’ 

Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg 
in de Tweede Wereldoorlog, p.94 

IND_44110506 

26 november 
1944 

Aanwezigheid Pantherstellung 
binnen onderzoeksgebied  

Luchtfoto 26 november 1944; kaart van het 
NIOD Groep Albrecht 

IND_441126 

24 december 
1944 

Neerstorten van een vliegtuig van 
Squadron No. 263 aan de 
Stationsweg nabij de Zegheweg 

En nooit was het stil, p.485; 
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg 
in de Tweede Wereldoorlog, p.96 

IND_441224 

25 december 
1944 

Aanval met raketten van Britse 
Typhoon jachtbommenwerpers 
van Squadron No. 609 op de 
spoorlijn bij positie qE.4390 

Vooronderzoek Hoevelaar, p.17; AIR 
27/2103/48 

IND_441225 

14 januari 
1945 

Aanwezigheid van Duitse stelling 
ten noorden van het 
onderzoeksgebied 

Luchtfoto 14 januari 1945 IND_450114 

 
18 april 1945 

Aanval met raketten van Britse 
Typhoon jachtbommenwerpers 
van Squadron No. 263 bij positie 
qE.4389 

Vooronderzoek Spoorzone Woudenberg, 
p.29; 

IND_450418 

16 oktober 
1950 

Mogelijk aantreffen van een 
granaat aan de Zegheweg 

Gemeentearchief Woudenberg, 
archiefnummer 0505, inventaris 647 

IND_501016 



    

 
 
 
 

 
 

IND_441126: Aanwezigheid van de Pantherstellung binnen het onderzoeksgebied 

Op diverse luchtfoto’s en uit archiefstukken blijkt dat er binnen het onderzoeksgebied elementen 

aanwezig zijn van de Pantherstellung. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen in de 
geraadpleegde bronnen dat door de aanwezigheid van deze verdedigingslinies ontplofbare 
oorlogsresten zijn achtergebleven. Ook hebben er geen gevechtshandelingen plaatsgevonden 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog die doen vermoeden dat er ontplofbare oorlogsresten 
binnen de elementen van de Pantherstellung te verwachten zijn. 
 
IND_441224: Neerstorten vliegtuig aan de Stationsweg nabij de Zegheweg 

Op basis van ooggetuigenverslagen blijkt het neergestorte vliegtuig op 24 december 1944 op 
geruime afstand van het onderzoeksgebied te zijn terechtgekomen. Er zijn geen aanwijzingen 
aangetroffen in de geraadpleegde bronnen dat er binnen het onderzoeksgebied nog resten van 
het vliegtuig of ontplofbare oorlogsresten te verwachten zijn.  
 

 
 

 
IND_441225: Aanval met raketten op de spoorlijn bij positie qE.4390 

In het vooronderzoek voor de Spoorzone Woudenberg en op de geraadpleegde luchtfoto’s zijn 

diverse kraters waar te nemen van raketaanvallen op de spoorlijn en het station Woudenberg- 
Scherpenzeel. De aanval vond plaats op 25 december 1944. De eerstvolgende luchtfoto is van 
circa twee weken later, 14 januari 1945. Deze foto toont geen kraters binnen het 
onderzoeksgebied. Zodoende zijn er geen ontplofbare oorlogsresten (raketten) binnen het 
onderzoeksgebied te verwachten als gevolg van deze raketaanval.  
 
IND_450114: Aanwezigheid van een Duitse stelling ten noorden van het onderzoeksgebied 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat er in nabijheid van station Woudenberg- Scherpenzeel in 
1944 en 1945 wordt gewerkt aan diverse Duitse stellingen. Op een luchtfoto van 14 januari 1945 
zijn ten noorden van het onderzoeksgebied een viertal objecten waar te nemen die duiden op een 
Duitse stelling. Er liggen geen loopgraven in de nabijheid van de stelling. Of er sprake is van een 



    

 
 
 
 

 
 

geschutstelling, mortierstelling of mitrailleurstelling is niet bekend. Vanwege de slechte kwaliteit 
van de kaart, is op de geraadpleegde defence overprint helaas niet duidelijk te zien of de stelling 
op de kaart ingetekend is. Een vergelijking van de vier objecten met andere Duitse stellingen in 
nabijheid van het onderzoeksgebied, toont aan dat de stelling vermoedelijk pas net is aangelegd 
en nog niet voltooid is. Hierdoor was de stelling op moment van opname nog niet operationeel.  
 

 
 

 
Ook de geallieerden hebben tijdens het intekenen van Duitse stellingen op de bewuste foto van 
14 januari 1944, de Duitse stelling niet als volwaardig of operationeel beschouwd. Bij een aantal 
stellingen is namelijk het symbool van ‘geschutstelling’ met rood potlood ingetekend. Dit ontbreekt 

bij de stelling ten noorden van het onderzoeksgebied. 

 
 



    

 
 
 
 

 
 

Op basis van het feit dat de Duitse stelling nog in aanbouw was toen de luchtfoto op 14 januari 
1945 werd genomen en de stelling op 23 maart 1945 al weer verdwenen lijkt, is het niet 
aannemelijk dat de Duitse stelling ten tijde van de Tweede Wereldoorlog operationeel is geweest. 
Daarnaast is het zo dat stellingen een verdacht gebied kunnen opleveren als het aannemelijk is 
dat er tijdens of net na de oorlog ontplofbare oorlogsresten achtergelaten of gedumpt zouden zijn. 
Dit lijkt voor de stelling ten noorden van het onderzoeksgebied niet aannemelijk. Op luchtfoto’s 

van 23 maart 1945 en 8 april 1945 is te zien dat de stelling niet meer bestaat: de gaten lijken 
dichtgegooid. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was munitie schaars bij de Duitse 
strijdkrachten. Mochten er ontplofbare oorlogsresten in de stelling hebben gelegen, dan is het 
zeer aannemelijk dat de Duitse troepen alvorens het dichtgooien van de stelling, de schaarse 
munitieartikelen naar elders hebben overgeplaatst.  
 
IND_450418: Aanval met raketten op positie qE.4389 

In het vooronderzoek voor de Spoorzone Woudenberg wordt melding gemaakt van een 
raketaanval op 18 april 1945 op het spoor te Woudenberg. Er werden door de piloten geen 
resultaten geobserveerd naar aanleiding van de aanval, maar wel gaven zij aan dat de raketten 
binnen het doelgebied terecht kwamen. Er is getracht een luchtfoto te bestuderen van net na 18 
april 1945, maar helaas was die van 12 mei 1945 de enige waar IDDS Explosieven aan kon 
komen en waarop het onderzoeksgebied te zien is. De luchtfoto is van te matige kwaliteit om 
kraters te ontdekken. Daarnaast zijn er te weinig aanwijzingen te vinden dat raketten in het 
onderzoeksgebied, op circa 200 meter van het spoor, terecht zijn gekomen.  
 
IND_501016: Mogelijk aantreffen granaat Zegheweg 

Alhoewel de Zegheweg grenst aan het onderzoeksgebied, zijn er te weinig aanwijzingen te vinden 
om aan te nemen dat de granaat gevonden is binnen het onderzoeksgebied.  
  

 
 

 
 



    

 
 
 
 

 
 

 Leemten in kennis 
 

• Bij een historisch vooronderzoek kan nooit een volledig overzicht van alle bronnen 
worden verkregen. Er is bij dit onderzoek gebruikt gemaakt van een bronnenselectie 
waarbij de auteur alle voor hem beschikbare bronnen geraadpleegd heeft;  

• Van eventuele meldingen of ruimingen van ontplofbare oorlogsresten in het 
onderzoeksgebied of in de directe nabijheid ervan zijn over de periode 1940-1944 en 
1948-1970 bij de EODD en het SIB geen gegevens meer bekend; 

• Vanwege de sluiting van het NIOD en het Utrechts Archief door de maatregelen inzake 
de bestrijding van COVID-19, is door IDDS geen fysiek bezoek gebracht aan deze 
archiefinstellingen. Zodoende konden voor oplevering van deze rapportage diverse 
collecties niet worden geraadpleegd. Het betreft hier de collectie van het Militair Gezag 
van de provincie Utrecht en de collectie van het Generalkommissariat für das 
Sicherheitswesen (Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West; 

• Van niet alle gebeurtenissen kon op basis van de beschikbare gegevens een exacte 
plaatsbepaling worden vastgesteld; 

• Het onderzoeksgebied, waarvoor op basis van de geraadpleegde bronnen geen 
verhoogde kans is vastgesteld op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten, is 
aangemerkt als onverdacht. Voor dit gebied zijn geen of onvoldoende aanwijzingen 
aangetroffen dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waardoor ontplofbare 
oorlogsresten in de bodem zijn achtergebleven. Dit betekent echter niet dat er geen 
ontplofbare oorlogsresten kunnen worden aangetroffen in de onverdachte gebieden. 
Door meerdere oorzaken is informatie over de oorlogshandelingen en over de mogelijke 
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten niet altijd (geheel) bewaard gebleven. Er 
kan derhalve niet gesteld worden dat er in de onverdachte gebieden nooit ontplofbare 
oorlogsresten aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 
 
 
 

 
 

 Conclusie en advies 
 
Het doel van dit vooronderzoek is vaststellen of er in de geraadpleegde bronnen indicaties zijn 
waaruit blijkt dat het onderzoeksgebied Woudenberg (gemeente Woudenberg), gelegen in de 
provincie Utrecht, tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken is geweest bij oorlogshandelingen 
waardoor er (mogelijk) ontplofbare oorlogsresten op/in de bodem zijn achtergebleven. Alhoewel 
enkele bronnen niet geraadpleegd konden worden door de sluiting van archiefinstellingen en zijn 
opgenomen als leemten van kennis, blijkt uit de geraadpleegde literatuur, archiefstukken, 
luchtfoto’s, en andere geraadpleegde bronnen en na grondige analyse van diverse 
oorlogshandelingen, dat het onderzoeksgebied niet verdacht is op het aantreffen van ontplofbare 
oorlogsresten. IDDS Explosieven B.V. adviseert u daarom om de geplande werkzaamheden op 
reguliere wijze uit te voeren en het opsporingsproces naar ontplofbare oorlogsresten niet verder 
voort te zetten.  
 
Hoewel er geen feitelijk aantoonbare aanleiding is het onderzoeksgebied verdacht te verklaren, 
adviseert IDDS Explosieven B.V. u om het uitvoerend personeel voorafgaand aan 
werkzaamheden in de te bewerken gebieden altijd te instrueren aan de hand van het Protocol 
spontaan aantreffen ontplofbare oorlogsresten (zie bijlage 4). De belangrijkste punten hieruit: 
 

1. Staak onmiddellijk de werkzaamheden nabij het verdachte object; 
2. Kom niet aan het object, verplaats deze niet en breng geen markeringen aan; 
3. Neem contact op met de politie 0900-8844; 
4. Zet de omgeving af en laat niemand toe; 
5. Houd het object (op afstand) in de gaten tot de politie of de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EODD) ter plekke is; 
6. Hervat de werkzaamheden pas na overleg met de politie. 
 

In het geval van het onverhoopt aantreffen van munitieverdachte objecten nooit en te nimmer 
verdere acties te ondernemen behalve direct contact op te nemen met de politie op 
telefoonnummer: 0900-8844. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 

 
 

Bijlage 1: Geraadpleegde bronnen 
 
Literatuurstudie 
In het kader van het vooronderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Naast de standaard 
boekwerken over oorlogshandelingen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn ook 
regionale en streekgebonden publicaties bestudeerd. In onderstaande overzicht zijn de 
geraadpleegde publicaties weergegeven. Relevante informatie uit de bestudeerde literatuur is 
verwerkt in dit vooronderzoek.  

 
Standaardwerken: 
• Amersfoort, H., Kamphuis. P.H., Mei 1940; De strijd op Nederlands grondgebied (Amsterdam 

2012); 
• Blankenstein, E. van, Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939-1945) (Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, 2006);  
• Bollen H, & Vroemen, P., Canadezen in Actie; Nederland najaar ’44 – voorjaar ’46 (Warnsveld 

1993); 
• Broekmeijer, M.W.J.M., Alarm….Starten. Het Nederlandse luchtwapen in de meidagen van 

1940; 
• David, R.G., Bombing the European Axis Powers. A Historical Digest of the Combined 

Bomber Offensive, 1939-1945 (Alabama 2006); 
• Freeman, R.A., Mighy Eight War Diary (New York 1981); 
• Grimm, P., Loo, E. van, Winter, R. de, Vliegvelden in oorlogstijd: Nederlandse vliegvelden 

tijdens bezetting en bevrijding 1940-1945 (Amsterdam 2009); 
• Groeneveld, G., Nach Holland. Meidagen 1940 door Duitse ogen (Zwolle 2018); 
• Hoogterp, S.H., Strijd om ons luchtruim: de opbouw en de beslissende strijd onder 

luchtverdediging 10-15 Mei 1940 (’s-Gravenhage 1950); 
• Klep, C. en Schoenmaker, B., (reds.), Oorlog op de Flank; De Bevrijding van Nederland 1944-

1945 (’s-Gravenhage 1995); 
• Kok, R. en Somers, E., Nederland en de Tweede Wereldoorlog (2dln; Zwolle 2005); 
• Koopman, H., Vergeltungswaffen in Nederland. Inzet van de V.1, V.2 & V.4 vanaf Nederlands 

grondgebied 1944-1945 (Utrecht 2018); 
• Korthals Altes, A., Luchtgevaar; Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam 1984); 
• Molenaar, F.J. De luchtverdediging in de meidagen 1940 (2dln; Den Haag 1970); 
• Nater, J.P., 10 mei 1940, luchtoorlog boven Nederland (Rotterdam 1982); 
• Nierstrasz, De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II (diverse delen, 

Den Haag);  
• Rawlings, J.D.R., Fighter Squadrons of the R.A.F. and their Aircraft (Londen 1976); 
• Stacey, C.P., The Victory Campaign. The operations in North-West Europe 1944-1945 

(Ottowa 1967); 
• Winter, R. de, Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland 1913-2013 (Amsterdam 2013);  
• Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil… Kroniek van een luchtoorlog (2 dln; Den Haag 

1991-1993). 
 
Regionaal en streekgebonden: 
• Sangers, C., en H.M. van Woudenberg, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg in de 

Tweede Wereldoorlog: het leven in ’t hart van de Gelderse vallei 1939-1945 (Scherpenzeel 
1995); 

• Artikel ‘R703 Pothbrug Woudenberg’ (jaartal onbekend). 
 
 
 
 



    

 
 
 
 

 
 

Reeds uitgevoerde onderzoeken Woudenberg 
In het verleden zijn er voor het onderzoeksgebied geen historische vooronderzoeken naar 
ontplofbare oorlogsresten uitgevoerd. Wel zijn er in de directe nabijheid van het 
onderzoeksgebied historische vooronderzoeken uitgevoerd (zie figuur, paarse vlakken) en heeft 
er binnen de gemeente Woudenberg opsporing naar ontplofbare oorlogsresten plaatsgevonden 
(zie figuur 29, groene vlakken). 

 
 

 
Archieven: gemeentelijk, regionaal en provinciaal 
 
Gemeentearchief Woudenberg 
In het gemeentearchief is gezocht naar stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst, het 
Militair Gezag en de politie. Het gemeentearchief van Woudenberg bevindt zich bij het Archief 
Eemland te 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 

  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 

  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 



    

 
 
 
 

 
 

 
Provinciaal archief (Nationaal Archief) 
Het onderzoeksgebied is gelegen binnen de provincie Utrecht. Deze provincie heeft zijn eigen 
archiefbewaarplaats, dat is ondergebracht bij het Utrechts Archief. Vanwege de sluiting van het 
Utrechts Archief heeft IDDS Explosieven B.V. geen fysiek bezoek gebracht aan deze 
archiefinstelling. Wel zijn diverse stukken die IDDS Explosieven B.V. reeds in bezit heeft 
geraadpleegd. 

 
Archieven: overige Nederlandse archiefinstellingen 
 
Nationaal Archief (NA) Den Haag 
Van het Nationaal Archief zijn archiefstukken geraadpleegd van het Militair Gezag en van de 
Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen. Deze stukken zijn sinds 2020 in bezit 
van IDDS Explosieven B.V. In het archief van het Militair Gezag is onder andere de kaart van 
Nederland geraadpleegd met daarop een overzicht van water (inundatie)- en oorlogsschade. In 
het archief van de Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen bevinden zich 
meldingen van geallieerde luchtaanvallen in Nederland in de periode 1940-1941. Daarnaast is 
ook het archief van het Korps Hulverleningsdienst geraadpleegd.  

Woudenberg: - Tweede Wereldoorlog  

Toeg. 
nr. 

Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

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  

  237 1941 Meldingen van burgemeesters in de provincie 

van in de gemeente plaatsgevonden 

luchtaanvallen en andere gebeurtenissen 

welke direct verband houden met de 

oorlogshandelingen  

  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  

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
2.13.25 Inventaris van het 

archief van het Militair 
Gezag 

 (1939) 1943-
1946 (1956)  

 

  2809 1945 Stukken betreffende de organisatie van 

de mijnopruimingsdienst en het 

opsporen 

en ruimen van mijnen die de uitvoering 

van bepaalde openbare werken 

verhinderen 

  3224 1945 Kaart van Nederland met een overzicht 

van water- en oorlogsschade 

2.04.53.15 Inventaris van het 
archief van de Inspectie 
Bescherming Bevolking 

 1937-1946  



    

 
 
 
 

 
 

 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
Vanwege de sluiting van het NIOD door de maatregelen inzake COVID-19, is door IDDS 
Explosieven B.V. voor dit vooronderzoek geen fysiek bezoek aan het NIOD gebracht. Wel zijn de 
stukken van Groep Albrecht, die binnen de provincie Utrecht zijn gemaakt, in bezit bij IDDS 
Explosieven B.V. en voor dit vooronderzoek geraadpleegd.  

 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Den Haag 
Het NIMH beheert collecties over de geschiedenis en de archieven van de Nederlandse 
krijgsmacht. Binnen de collectie is gezocht op zoektermen ‘Woudenberg’ en ‘Hoevelaar.’ 
Daarnaast is ook gezocht op stukken van het ‘15de Regiment Infanterie’ dat in nabijheid van het 

onderzoeksgebied gelegerd was. De collectie 575 is geraadpleegd omdat hierin stukken te vinden 
zijn inzake Duitse verdedigingswerken. Deze rapporten zijn grotendeels door Nederlandse 
verzetslieden opgesteld.  

tegen Luchtaanvallen 
  42 1940-1941 Ingekomen en minuten van uitgegane 

brieven van en aan diverse 

overheidsinstellingen Commissaris der 

Koningin in de provincie Utrecht 

  74 1940-1941 Meldingen en processen -verbaal 

ontvangen van gemeenten over 

geallieerde 

Luchtactiviteiten, Utrecht 

2.04.110 Inventaris van het 
archief van het Korps 
Hulpverleningsdienst 

 1945-1974  

  20 Geen datum Registers met krantenknipsels inzake 

explosieven 

  21 1945-1947 Registers met krantenknipsels inzake 

explosieven 

  22 1957-1959 Registers met krantenknipsels inzake 

explosieven 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
190a Groep Albrecht  1943-1947  

  48 1943-1945 Rapporten, berichten, kaarten en 

schetsen, afkomstig van de diverse 

sectoren van de groep Albrecht, 

Provincie Utrecht, diverse steden en 

dorpen 

  49 1943-1945 Rapporten, berichten, kaarten en 

schetsen, afkomstig van de diverse 

sectoren van de groep Albrecht, 

Provincie Utrecht, diverse steden en 

dorpen (vervolg) 

Toeg. 
nr. 

Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

409 Gevechtsverslagen en -
rapporten mei 1940 

 1940  

  505002 1940 Gevechtsberichten van de 

commandant van het 15e regiment 

infanterie luitenant-kolonel L.A.C. de 

Bock 

  505003 1940 Verslag van hulpaalmoezenier majoor 

C.J. de Greeve 

  505004 1940 Verslag van de 2e sectie van de 15e 

compagnie mortieren van 8 door 1e 

luitenant A. de Vries 

  505005 1940 Verslag van de commandant van de 

15e compagnie pantserafweergeschut 



    

 
 
 
 

 
 

 
Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) 
Het Semi-Statisch Informatiebeheer te Rijswijk beheert het archief van Defensie. In dit archief zijn 
onder ander de ruimrapporten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) 
opgeslagen. Deze ruimrapporten zijn gerangschikt per gemeente en worden sinds 1971 
systematisch bijgehouden. Uit ervaring blijkt dat de meldingen van de EODD niet altijd gerelateerd 
zijn aan de exacte vindplaats van het explosief, maar ook een naburig adres (bijvoorbeeld bij het 
aantreffen van een explosief op een akker) of een politiebureau kan zijn. Of er wordt alleen 
melding gemaakt van een straat zonder exact huisnummer of aanduiding. Onderstaande 
ruimrapporten zijn opgevraagd, geraadpleegd en opgenomen op de gebeurtenissenkaart (zie 
bijlage 2):  

1e luitenant P.W. van Toer 

  505019 1940 Verslag van de commandant van het 

IIIe bataljon van het 15e regiment 

infanterie majoor P.E. Gramberg 

  505022 1940 Gevechtsberichten van de 

commandant van de 1e compagnie 

van het IIIe bataljon van het 15e 

regiment infanterie kapitein D. 

Schipper 

  505023 1940 Verslag van de commandant van de 2e 

compagnie van het IIIe bataljon van 

het 15e regiment infanterie kapitein 

P.A. Treytel 

  505023 1940 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 1940 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 1940 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 

 1941-1945  

  327  Slagorde en legering Duitse troepen in 

Woudenberg, bijgevoegd 

situatietekening 

UO. nr. Jaar Plaats en 
gemeente 

Ligplaats 
explosieven 

Aangetroffen object Relevant voor 
onderzoeksgebied 

19772607 1977 Woudenberg Buro ‘2 Mitr trommels vol 

met KKM 

1 gedeelte Gr’’ 

Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 

19840414 1984 Woudenberg Stationsweg, 
Potbrug 

‘1 verbindingspin 

Bailybrug’ 

Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 

19850171 1985 Woudenberg Stationsweg 239 ‘1 bg v. 2cm [..] 

(verschoten)’’ 

Ja, nabijheid van het 

onderzoeksgebied 

19910062 1991 Woudenberg Stationsweg 239 ‘1 bg van 2 cm, met 

schokbuis verschoten’’ 

Ja, nabijheid van het 

onderzoeksgebied 

19980650 1998 Woudenberg Stationsweg – Oost 
239 

‘1 pbr. Gr v 20 mm, 

verschoten’’ 

Ja, nabijheid van het 

onderzoeksgebied 

20000066 2000 Woudenberg Maarten van 
Rossumweg 19 

‘1 antipersoneelmijn, 

Duits, s-mijn 35’’ 

Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 

20031521 2003 Woudenberg Koningslaan 3 nvt Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 



    

 
 
 
 

 
 

 
Archieven: buitenlandse archiefinstellingen 
 
The National Archives Londen 
Diverse stukken van de National Archives inzake de Tweede Wereldoorlog zijn gedigitaliseerd. 
De onderstaande stukken zijn door IDDS Explosieven B.V. geraadpleegd. 

20131073 2013 Woudenberg Zeisterweg 
(Henschotermeer) 

‘Schroot; Schokbreker’ Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 

20140243 2014 Woudenberg Heygraeff 9 ‘Schroot’ Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 

20141374 2014 Woudenberg Bosrand 19 ‘Klein kaliber munitie, 

Rookgranaat; 25 pdr 

met tijdschokbuis No 

221 serie (UK) 

(verschoten)’ 

Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 

20151943 2015 Woudenberg De Steeg 2 ‘Brisantgranaat; 7,5 cm 

met restant ontsteker 

(Fr) (verschoten)’ 

Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 

20160792 2016 Woudenberg Zeisterweg 106 ‘Brisantpantsergranaat; 

5 cm met BdZ 5103 

(verschoten)’ 

Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 

20171909 2017 Woudenberg Natuurgebied Den 
Treek 

‘Bom, brisant; 40 lbs 

met neuspistool No 33 

(UK) (gewapend), 

Pantserbrandgranaat; 

20 mm (verschoten), 

Mijnontsteker; 

Tellermine 42 (D), 

Klein kaliber munitie; 

diverse’ 

Nee, buiten het 

onderzoeksgebied 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
AIR 27 Air Ministry and 

successors: Operations 
Record Books, 
Squadrons 

 1911-
1993 

 

  AIR 27/882/49 1942 Operation Record Book No. 114 

Squadron 

  AIR 27/882/50 1942 Operation Record Book No. 114 

Squadron 

  AIR 27/1157/39 1944 Operation Record Book No. 193 

Squadron 

  AIR 27/1157/40    1944 Operation Record Book No. 193 

Squadron 

  AIR 27/1157/41   1944 Operation Record Book No. 193 

Squadron 

  AIR 27/1157/42    1944 Operation Record Book No. 193 

Squadron 

  AIR 27/1548/66 1944 Operation Record Book No. 263 

Squadron 

  AIR 27/1548/74 1945 Operation Record Book No. 263 

Squadron 

  AIR 27/1559/45 1944 Operation Record Book No. 266 

Squadron 

  AIR 27/1559/46 1944 Operation Record Book No. 266 

Squadron 

  AIR 27/1737/80 1945 Operation Record Book No. 340 

Squadron 

  AIR 27/1738/50 1945 Operation Record Book No. 341 

Squadron 

     

AIR 37 Allied Expeditionary Air 
Force, and 2nd Tactical 

 1944-
1945 

 



    

 
 
 
 

 
 

 
National Archives and Records Administration (NARA) Washington 
In de catalogus van het NARA is gezocht op de zoekterm ‘Woudenberg.’ Er zijn geen relevante 
resultaten aangetroffen. 
 
Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) Freiburg 
IDDS Explosieven B.V. is in bezit van archiefstukken afkomstig uit het Bundesarchiv-Militärarchiv. 
Dit archief beschikt onder andere over Wochenlageberichte. Dit zijn berichten waarin geallieerde 
luchtactiviteiten en bombardementen worden beschreven.  

 
Daarnaast beschikt IDDS Explosieven B.V. ook over zogenaamde Feindtätigkeitberichte van 
januari 1943 tot en met 31 augustus 1944. Voor het onderzoeksgebied zijn geen relevante 
stukken aangetroffen.  

  
Library and Archives Canada (LAC) 
De Library and Archives Canada is een instelling die zich onder andere bezig houdt met het 
behoud van archiefstukken van de Canadese geschiedenis. De LAC heeft verschillende 
oorlogsdagboeken (War diaries) van Canadese eenheden, die gedurende de Tweede 
Wereldoorlog in Europa vochten, in haar bezit. Gezien het feit dat Nederland grotendeels door 
Canadese eenheden is bevrijd, is het raadplegen van die dagboeken erg waardevol. Een groot 
gedeelte van de oorlogsdagboeken is gedigitaliseerd. Daarnaast heeft het LAC ook diverse 
defence overprints.  

 

Air Force 
  715  2nd Tactical Air Force. Daily Log: Sep 

– Oct 1944 

  716  2nd Tactical Air Force. Daily Log: Nov 

– Dec 1944 

  717  2nd Tactical Air Force. Daily Log: Jan 

– Feb 1945 

  718  2nd Tactical Air Force. Daily Log: Mar 

– May 1945 

Toeg. Nr. Titel Inv. Nr. Beschrijving 
RW37 Wehrmachtsbefehlshaber in den 

Niederlanden 
  

  RW37/23 Wochenlageberichte Bd.1: 29. Dez. 1941-

30. Aug. 1942 

  RW37/24 Wochenlageberichte Bd.2: 31 Aug. 1942- 

16. Mai 1943 

Titel Datum  Beschrijving 
Feindtätigkeitberichte Januari 1943- augustus 1944 Duitse berichtgeving over onder 

andere geallieerde luchtaanvallen 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
5081981 Cartographers 

Collection 
 1899-

1970 
 

  RG24M 1997-
02033-5, Box 
number: 
2000850710, 
662 

1945 386 Doorn, Holland : defence overprint 

48 Department of National 
Defence Fonds 

 1870-
1989 

 

  RG24-C-3. 
Volume/box 
number: 15257. 
File number: 37. 

1944-
1945 

War Diary  The Seaforth Highlanders 

of Canada, April 1945 



    

 
 
 
 

 
 

The Ike Skelton Combined Arms Research Library (CARL) USA. 
De Combined Arms Research Library in Fort Leavenworth, Kansas is een bibliotheek van het 
Amerikaanse leger die het United States Army Command en General Staff College ondersteunt. 
De collectie bestaat onder andere uit een grote hoeveelheid kaartmateriaal en historische 
documenten van Amerikaanse eenheden die tijdens de Tweede Wereldoorlog opereerden. Een 
groot gedeelte van de collectie is gedigitaliseerd. Voor het onderzoeksgebied zijn geen relevante 
stukken aangetroffen.  
 
Luchtfoto’s 
Een belangrijk onderdeel van het vooronderzoek is de analyse van luchtfoto’s van Nederland uit 
de Tweede Wereldoorlog. Luchtfoto’s werden niet alleen gebruikt om schade van een 

bombardement vast te stellen, maar daarnaast werden militaire campagnes en operaties op basis 
van luchtfoto’s gepland. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is een flink aantal luchtfoto’s vernietigd, maar een groot deel werd 
overgedragen aan onder andere archiefinstellingen. In Nederland zijn er twee instellingen die 
beschikken over geallieerde luchtfoto’s. Dit zijn de Universiteit van Wageningen (WUR) en het 
Kadaster in Zwolle (KAD). In het buitenland zijn diverse instellingen die luchtfotocollecties in hun 
beheer hebben. In Edinburgh zit ‘The National Collection of Aerial Photography’ (NCAP) en in 

Washington D.C. huist ‘The National Archives and Records Administration’ (NARA). Voor dit 
vooronderzoek zijn de databases van het KAD, de WUR en NCAP geraadpleegd. In 
onderstaande tabel zijn de bestelde en geraadpleegde luchtfoto’s weergegeven. 
 

Collectie Sortie ref. Foto nrs. Datum Kwaliteit Schaal 
WUR 16-2171 2055 12-05-1945 Slecht 72.000 
WUR 4-2211 4015 08-04-1945 Goed 10.800 
WUR 4-2103 3083 23-03-1945 Goed-

Voldoende 
7.600 

WUR 4-1618 4117 14-01-1945 Goed 10.800 
NCAP 4-1320 3038 26-11-1944 Goed-

Voldoende 
7.800 

NCAP T-108 42 17-06-1941 Slecht 45.000 
KAD Blad447 603 1937 Voldoende 25.000 

 
Overige geraadpleegde bronnen 
 
Websites 
 
• https://www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/  
• https://beeldbankwo2.nl/nl/  
• https://www.topotijdreis.nl/  
• https://www.sls39-45.nl/home/ 
• https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/  
• https://www.grebbeberg.nl/  
• www.tracesofwar.nl; 
• https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/woudenberg-

in-wereldoorlog-ii/v-114937653  
 
 
 
 
 

https://www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
https://www.topotijdreis.nl/
https://www.grebbeberg.nl/
http://www.tracesofwar.nl/
https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/woudenberg-in-wereldoorlog-ii/v-114937653
https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/woudenberg-in-wereldoorlog-ii/v-114937653


    

 
 
 
 

 
 

Wijze van raadplegen archiefinstellingen en bronnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archiefinstelling/bron Manier van raadplegen Wanneer Wie Bijzonderheden 
Literatuur Bibliotheek IDDS, Universitaire 

Bibliotheken Leiden en digitaal 
- IDDS   

Gemeentelijk archief Fysiek bezoek 25 maart 2021 IDDS  
Provinciaal archief Geen bezoek, deel collectie in 

eigen beheer 
 - - Geen bezoek 

door lockdown. 
NIOD E-mailcontact; deel collectie in 

eigen beheer (collectie Groep 
Albrecht) 

- IDDS Geen bezoek 
door lockdown,  

Nationaal Archief Interne database IDDS - IDDS  
EODD/SIB E-mailcontact EODD 21 april 2021 IDDS  
WUR/KAD/NCAP Online en geraadpleegd t.b.v. 

onderzoek 
26 maart 2021 IDDS  

Krantenberichten Online - IDDS  
National Archives (UK) Online en archiefstukken 

gedownload 
- IDDS  

NIMH, collectie 409 en 
575 

Online - IDDS  

Bundesarchiv-
Militärarchiv  

Interne database IDDS - IDDS  

Kadaster Online - IDDS  
NARA Catalogus geraadpleegd - IDDS  
LAC Online - IDDS  
CARL Online - IDDS  
Stichting Oud 
Woudenberg  

E-mailcontact 26 april 2021 IDDS  



    

 
 
 
 

 
 

Bijlage 2: Gebeurtenissenkaart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2: gebeurtenissenkaart

Onderzoeksgebied
Gebeurtenissen

Bombardement zuivelfabriek 'Vooruitgang'
(IND_44110506)
Pantherstellung
(IND_441126)
Neerstorten vliegtuig SQ No. 263
(IND_441224)
Aanval met raketten door Britse Typhoon
jachtbommenwerpers binnen kaartvak E4390
(IND_441225)
Duitse stelling (niet operationeel)
(IND_450114)
Aanval met raketten door Britse Typhoon
jachtbommenwerpers binnen kaartvak E4389
(IND_450418)
Mogelijk aantreffen granaat Zegheweg
(IND_501016)

Overige gebeurtenissen
Ruimrapporten EODD (MORA)
Kraters
Duitse stelling (operationeel)

Legenda

Versie: 1

Datum: 3-5-2021

Projectnr: 20081202

Tekenaar: KMA

Formaat: A3

Schaal: 

Project: Hoevelaar Fase 2,
Woudenberg

Bestandnaam: Qgis project 1202.qgs

integrale exper se bij ruimtelijke ontwikkeling

Autorisatie C.P. Kuijpers:



    

 
 
 
 

 
 

Bijlage 3: Bodembelastingkaart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 3: bodembelastingkaart

Onderzoeksgebied:
onverdacht op het aantreffen van 
ontplofbare oorlogsresten

Legenda

Versie: 1

Datum: 3-5-2021

Projectnr: 20081202

Tekenaar: KMA

Formaat: A3

Schaal: 

Project: Hoevelaar Fase 2,
Woudenberg

Bestandnaam: Qgis project 1202.qgs

integrale exper se bij ruimtelijke ontwikkeling

Autorisatie C.P. Kuijpers:



    

 
 
 
 

 
 

Bijlage 4: Protocol spontaan aantreffen ontplofbare 
oorlogsresten 

 



 

Protocol voor het spontaan aantreffen van (vermoedelijk) ontplofbare oorlogsresten   1/12 

 
 

Protocol voor het spontaan aantreffen van (vermoedelijk) 
ontplofbare oorlogsresten tijdens werkzaamheden 
 
 

Doel 
 
Het doel van dit protocol is het beschrijven hoe de betrokken medewerkers dienen te handelen bij het 
spontaan aantreffen van ontplofbare oorlogsresten (hierna: OO) bij de uitvoering van (grondroerende) 
werkzaamheden. Door het volgen van dit protocol wordt onveilig handelen met mogelijke gevolgen 
voor personeel en materieel voorkomen.  

 

Inleiding 
 
Bij bodemroerende werkzaamheden kunnen in Nederland (restanten van) OO uit de Tweede 
Wereldoorlog aangetroffen worden. Nederland is immers vijf jaar lang oorlogsgebied geweest.  

Om het risico op het aantreffen van dergelijke OO te verkleinen kan een historisch vooronderzoek 
uitgevoerd worden. Dit onderzoek bepaald of het gebied verdacht is op OO. Aansluitend kan een 
opsporingsonderzoek uitgevoerd worden voor het daadwerkelijk opsporen van OO. Hoewel het risico 
op het aantreffen van OO middels opsporing geminimaliseerd wordt, is het niet geheel uit te sluiten 
dat tijdens grondroerende werkzaamheden spontane vondsten van OO worden gedaan. Ook in 
gebieden waar op basis van ervaring of onderzoek geen OO worden verwacht, kunnen deze 
aangetroffen worden. 

In dit protocol wordt beschreven hoe men om dient te gaan met het vinden van vermoedelijke OO en 
hoe er gehandeld dient te worden in een dergelijk geval. De beschrijving van de handelswijze kan 
opgedeeld worden in drie fasen:  

1. Voor aanvang van de werkzaamheden; 
2. Bij het aantreffen van een verdacht object; 
3. Afhandeling door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

 

Bij dit protocol zijn enkele voorbeelden van OO weergegeven om het herkennen van dergelijke 
objecten enigszins te vergemakkelijken (zie bijlage). De beoogde resultaten van dit protocol zijn de 
spoedige ruiming van het verdachte object, het voorkomen van onnodige risico’s en het creëren van 
een veilige werkomgeving. 
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Aantreffen van een verdacht mogelijk explosief object 
 
Bij het aantreffen van een object, een OO, of door de vinder als zowaar wordt aangemerkt is het van 
groot belang dat de vinder correct handelt. De manier van handelen wordt hieronder besproken en 
staat stapsgewijs aangegeven.   

De vinder van het object dient er voor te zorgen dat: 

• De werkzaamheden direct na de vondst worden stil gelegd nabij het verdachte object (50 
meter rond de locatie van het object); 

• Het object NIET wordt beroerd; 
• Het object NIET wordt verplaatst;  
• Het object wordt NIET gemarkeerd; 
• Omgeving van het object afzetten en zo veel mogelijk vrijhouden van personen; 
• Verdacht object in de gaten houden totdat politie of EODD arriveert;  

 

De vinder van het object of een door hem toegewezen persoon zal zo spoedig mogelijk het bevoegd 
gezag of diens vertegenwoordiger, de politie, over de vondst informeren. Tevens, indien het van 
toepassing is, de opdrachtgever/uitvoerder in kennis stellen van de vondst.  

Bij het melden van de vondst van een vermoedelijk OO dient tenminste de volgende informatie 
doorgegeven te worden: 

• Naam, functie en telefoonnummer van de melder; 
• De ligplaats van het object; 
• Een omschrijving van het object;  
• Hoeveel objecten er zijn aangetroffen; 
• Naam en telefoonnummer van de contactpersoon die bekend is met de ligplaats van het 

object; 
• (Indien mogelijk) Een foto van het object. 

 

Let op bij het vaststellen van de gegevens dat dit wordt gedaan zonder dat het voorwerp wordt 
bewogen of verplaatst. Wat betreft het vermelden van de afmetingen volstaat het geven van een 
schatting. 

De aannemer/uitvoerder dient er vervolgens zorg voor te dragen dat de werkzaamheden in de 
omgeving van het object stilgelegd worden. Aanwezige personen dienen uit de omgeving van het 
object te worden verwijderd en te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van de vondst met het 
verzoek dit niet uitgebreid te melden of door te geven zoals b.v. via sociale media. In overleg met de 
politie kunnen aanvullende maatregelen worden genomen zoals afscherming of afsluiting van het 
terrein.  De politie geeft vervolgens de vondst van het vermoedelijke OO door aan de EODD. 
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Afhandeling door EODD 
 
Door tussenkomst van de politie zal de komst van de EODD worden geregeld. Afhankelijk van het 
gevaar en de ligplaats kan dit op zeer korte termijn zijn. De EODD bepaalt, na een inspectie van het 
object op de vindplaats, welke vervolgstappen genomen dienen te worden. Het vervolg van de 
handelswijze wordt door de EODD afgestemd met het bevoegd gezag en de politie. Als wordt 
besloten tot ruiming van het object dan is de politie het aanspreekpunt voor de EODD (en indien nodig 
ook voor de aannemer). 

Wanneer na identificatie door de EODD van het aangetroffen object blijkt dat het niet om een OO 
gaat, kunnen de werkzaamheden in overleg met de EODD weer worden hervat. 

Indien het aangetroffen object inderdaad een OO betreft, worden door de EODD – in overleg met de 
politie en het Bevoegd Gezag – stappen genomen om het OO onschadelijk te maken. Nadat het OO 
onschadelijk is gemaakt dient in overleg tussen de opdrachtgever en een explosieven 
opsporingsbedrijf/EODD bepaald te worden of er sprake is van een incidentele vondst of van een 
verdacht gebied. In het eerste geval kunnen de werkzaamheden weer worden hervat. In het tweede 
geval blijven de werkzaamheden gestaakt en worden maatregelen genomen om het risico op het 
aantreffen van verdere OO te minimaliseren. Bij het uitvoeren van deze maatregelen kan een CS-
OOO gecertificeerd opsporingsbedrijf worden ingeschakeld. 

Aan de inzet van de EODD en de eventuele benodigde lokale dienstverlening (politie en dergelijke bij 
ontruiming) zijn geen kosten verbonden. 

 

Betrokken instanties 
 
Bevoegd Gezag 
De burgemeester van de gemeente waarbinnen het verdacht object wordt aangetroffen is het 
Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag is binnen de gemeente verantwoordelijk voor het handhaven 
van de openbare orde en veiligheid en dient als zodanig betrokken te worden in de besluitvorming 
omtrent een eventuele ruiming van een OO. Namens Bevoegd Gezag kan een vertegenwoordiger 
optreden. In dit geval vaak de politie. 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) 
De EODD is de enige instantie in Nederland die gerechtigd is OO te ruimen. Indien een verdacht 
object een OO blijkt te zijn, draagt deze instantie zorg voor de ruiming en adviseert het de politie en 
het Bevoegd Gezag over de te nemen stappen.  

Explosieven opsporingsbedrijf 
Medewerkers van een opsporingsbedrijf bezitten de kennis, vaardigheden en ontheffingen om 
explosieven op te sporen, te benaderen en te identificeren. Daarnaast kunnen zij medewerkers 
voorafgaande aan de werkzaamheden instrueren hoe zij om moeten gaan met de spontane vondst 
van verdachte objecten. 

Politie 
De politie heeft tot taak het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Als zodanig neemt de 
politie een centrale rol in bij het veiligstellen van de omgeving en de communicatie met de EODD en 
het Bevoegd Gezag. Het nummer van de politie in geval OO worden aangetroffen is: 0900-8844.  
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VOORBEELDEN VAN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN 
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Afwerpmunitie (bommen) 
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Klein kaliber munitie (geweerpatronen) tot kaliber 20 mm 
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Handgranaten 

Geweergranaten 
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Munitie voor granaatwerpers 



 

Protocol voor het spontaan aantreffen van (vermoedelijk) ontplofbare oorlogsresten   9/12 

 
 

 

 

  

Raketten 



 

Protocol voor het spontaan aantreffen van (vermoedelijk) ontplofbare oorlogsresten   10/12 

 
 

 

 

  

Geschutmunitie vanaf kaliber 20 mm. (granaten en mortiergranaten) 
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Mijnen (anti-personeel en anti-tank) 
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Rho adviseurs heeft IDDS Archeologie in juni 2021 een inventariserend veldonderzoek 
(IVO), verkennende fase, uitgevoerd in het plangebied Hoevelaar fase 2 in Woudenberg, gemeente 
Woudenberg. De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bureauonderzoek. Het 
doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde 
verwachting. 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? 

• 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? 

• 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? 

In het plangebied zijn 93 boringen gezet met een diepte variërend van 1,2 tot 4,7 m beneden het 
maaiveld. De boringen zijn zo verdeeld dat de te verstoren terreinen evenredig zijn bemonsterd. 
Daarnaast is bij de verspreiding van de boringen rekening gehouden met de ligging van de 
vermoedelijke dekzandkoppen zoals die op het AHN zichtbaar zijn. Er is tenminste 1 boring uitgevoerd 
op het hoogste punt van elke vermoedelijke dekzandkop en 1 of meerdere boringen op de flank daarvan. 
Daarnaast zijn twee boorraaien gezet ter plaatse van de vermoedelijke dekzandkop in het noordwesten 
van het plangebied. Eén boorraai is loodrecht op de vermoedelijke gracht en greppel geplaatst in 
noordwest – zuidoost richting (boringen 17 en 25 – 29). De andere raai is in noord – zuid richting 
geplaatst (boringen 17 – 22). Het doel van die boorraaien is om de diepte ten opzichte van het maaiveld 
en de lithologie van de gracht en greppel op en rondom die vermoedelijke dekzandkop te bepalen. In 
die twee boorraaien hebben de boringen een onderlinge afstand van 20 m. Dit betekent dat er per raai 
tenminste 1 boring is uitgevoerd in de gracht, 1 in de greppel en enkele op de vermoedelijke 
dekzandkop.  

In het oosten van het plangebied zijn twee boorraaien loodrecht uitgevoerd op de locatie van de 
vermoedelijk Pantherstellung. Eén van die boorraaien is uitgevoerd op de westelijke linie en de andere 
boorraai op de oostelijke linie van de Pantherstellung. De boringen op die boorraaien hebben een 
onderlinge afstand van ca. 5 m.  

Ook zijn er twee boringen uitgevoerd om de onbekende cirkelvormige structuur nader te bepalen 
(boringen 50 en 51). Zowel boring 50 als 51 is uitgevoerd op de rand van die structuur. Hoewel het plan 
was om 1 boring uit te voeren in het centrum van die structuur, bleek tijden het veldonderzoek dat het 
centrale deel van die structuur vol stond met water en daardoor niet toegankelijk was. Daarnaast is er 
een boring uitgevoerd op de plek van de voormalige schaapskooi (boring 37) en op de voormalige weg 
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(boring 44). Bij de locatiebepaling van de boringen is rekening gehouden met de locaties van de huidige 
en voormalige bebouwing en sloten. Op die locaties zijn geen boringen uitgevoerd. 

Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm voor dat deel van de 
ondergrond dat zich boven de grondwaterspiegel bevindt. Voor het deel dat zich onder de 
grondwaterspiegel bevindt is gebruik gemaakt van een veenboor (doorsnede 7 cm) of een guts 
(diameter 3 cm). Het veldonderzoek is uitgevoerd door A.W.E. Wilbers (Senior KNA Prospector en 
Senior KNA Specialist Fysische Geografie) en D.F.A.M. van den Biggelaar (Senior KNA Prospector). 

Het plangebied ligt in een dekzandgebied waar een beek doorheen heeft gestroomd. Het maaiveld heeft 
ten tijde van het huidige onderzoek nog slechts weinig hoogteverschillen als gevolg van egalisaties.  

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in plangebied alleen archeologische waarden worden 
verwacht in de waterbron en op, en mogelijk rondom, de noordwestelijke en noordoostelijke 
dekzandkop. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan het advies voor het plangebied worden 
verdeeld in drie zones. 

Zone 1: advies voor vervolgonderzoek bij bodemverstorende werkzaamheden die dieper reiken dan 0,3 
m -mv (3,5 m NAP). 

Zone 2: advies voor vervolgonderzoek indien er archeologische waarden worden aangetroffen in Zone 
1 en als, rekening houdend met een veiligheidsmarge van 0,3 m, bodemverstorende werkzaamheden 
dieper reiken dan 0,5 m -mv (3,1 m NAP). 

Zone 3: advies voor geen verder archeologisch onderzoek. 

De beste manier om na te gaan of er archeologische waarden aanwezig zijn is door dat 
vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. IDDS Archeologie adviseert 
om met een proefsleuvenonderzoek de gracht op de noordwestelijke dekzandkop nader in kaart te 
brengen en om na te gaan of er restanten zijn van een huis behorende bij die gracht. Daarnaast zou het 
vervolgonderzoek zich ook moeten richten op de greppel rondom die noordwestelijke dekzandkop. 
Vervolgens zou in dat proefsleuvenonderzoek ook de noordoostelijke dekzandkop moeten worden 
onderzocht op archeologische waarden die te relateren zijn aan intacte podzolbodems. Daarnaast 
adviseert IDDS Archeologie om met een proefsleuvenonderzoek bij de waterbron na te gaan of er 
vondsten of structuren zijn gerelateerd aan het gebruik van deze bron.  

IDDS Archeologie adviseert dat indien er archeologische waarden worden aangetroffen op de 
noordwestelijke of noordoostelijke dekzandkop dat ook het voormalige beekdal aangrenzend aan die 
dekzandkoppen wordt onderzocht op archeologische resten.  
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader 

In opdracht van Rho adviseurs heeft IDDS Archeologie in juni 2021 een inventariserend veldonderzoek 
(IVO), verkennende fase, uitgevoerd in het plangebied Hoevelaar fase 2 in Woudenberg, gemeente 
Woudenberg.  

De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande ontwikkeling van het fase 2 gebied voor de bestemming 
wonen. De verwachting is dat de geplande woningbouw in het plangebied, door de ligging op zand, zal 
leiden tot bodemverstoringen tot een diepte van 1,0 m –mv (met uitzondering van de aanleg van kelders 
en rioleringen). Een nadere invulling van de plannen is nog niet beschikbaar. 

Voor het plangebied is in 2016 reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd waarin is 
aanbevolen een verkennend booronderzoek uit te voeren (Van der Klooster 2016).  

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. 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? 

• 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? 

• 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? 

Het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA), versie 4.1 (Centraal College van Deskundigen 2018) en het door de gemeente goedgekeurde 
Plan van Aanpak (PvA; Van den Biggelaar 2020). 

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 langs de Zegheweg aan de oostzijde van Woudenberg. Het plangebied heeft een 
oppervlakte van ca. 91.235 m2 en een gemiddelde maaiveldhoogte van 3,5 m NAP in het westen en 4,0 
m NAP in het oosten. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in 
Bijlage 2 en 3 en Figuur 1. 

 
Figuur 1: Het plangebied op een recente luchtfoto (bron: PDOK). 

1.4. Vooronderzoek 

Het plangebied (Fase 2 van de ontwikkelingen)heeft deel uitgemaakt van het bureauonderzoek van Van 
der Klooster (2016) (Figuur 2). De resultaten hiervan zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Deze resultaten 
zijn aangevuld met de resultaten van het archeologisch booronderzoek (Archisnr. 4039635100; Bouter 
et al. 2017) en het archeologisch proefsleuvenonderzoek (Archisnr. 4632303100; Porreij-Lyklema 2019) 
dat is uitgevoerd direct ten zuiden van het plangebied in Hoevelaar Fase 1 (Figuur 3). Ten noorden van 
het huidige plangebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (voor Fase 3) 
(Archisnr. 2094955100; toponiem: bedrijventerrein Parallelweg; Akkerman / Brongers 2004). De 
resultaten van het onderzoek van Akkerman en Brongers (2004) zijn ook toegevoegd aan het huidige 
onderzoek. Bovendien zijn in dit onderzoek het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3; www.ahn.nl), 
topografische kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) en een luchtfoto uit 1945 opgenomen. 

http://www.ahn.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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Figuur 2: Toekomstige situatie (bron: Masterplan Hoevelaar) met de ligging van het huidige plangebied 
(rode contour) en het terrein waarvoor een bureauonderzoek is uitgevoerd (blauwe contour). 
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Figuur 3: Ligging van het plangebied van het huidig onderzoek (Hoevelaar fase 2), het bureauonderzoek 
voor het gehele ontwikkelgebied Hoevelaar, het bureau- en booronderzoek voor het noordelijk deel van 
het ontwikkelgebied (Akkerman / Brongers 2004) en het booronderzoek en proefsleuvenonderzoek van 
Hoevelaar Fase 1. 
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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 tot 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 
dekzand-ruggen 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 eventueel 
ooit aanwezige veen 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) verwacht. Daarnaast 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) gedurende de nattere perioden van het jaar (GHG binnen 40 cm) en de drogere 
perioden van het jaar door een matig diepe grondwaterstand (GLG tussen 40 en 80 cm beneden 
maaiveld). 

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. Op basis van een eerder uitgevoerd 
onderzoek omtrent ontplofbare oorlogsresten direct ten zuiden van het plangebied blijkt dat de 
Grebbelinie in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd versterkt en vervolgens de 
Pantherstellung werd genoemd (Bücking/van Wiggen, 2017). 

 

 
1 Zie voor meer informatie over de historische situatie: Van der Klooster 2016 
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2.2. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Het gehele ontwikkelgebied Hoevelaar (terrein bureauonderzoek Van der Klooster 2016) ligt in een 
dekzandvlakte met uitlopers van dekzandruggen. Zonder plaggendek hebben deze geomorfologische 
eenheden 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. 
Het voorkomen van een plaggendek is dus synoniem met een hoge archeologische verwachting. 

Daarnaast blijkt uit het bureauonderzoek van Van der Klooster (2016) dat zich in het (huidige) 
plangebied een omgracht perceel bevindt waarvoor een hoge verwachting geldt voor archeologische 
waarden uit de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (Figuur 4). Ook blijkt uit dat onderzoek dat in het 
(huidige) plangebied de Pantherstellung aanwezig was. De ligging van de Pantherstellung is in dat 
onderzoek niet correct weergegeven. De arcering in Figuur 4 betreft namelijk van west naar oost de 1ste 
, 2de en 3de Grebbelinie. De Pantherstellung had een noord – zuid oriëntatie en is niet weergegeven op 
Figuur 4. 

 
Figuur 4: Uitsnede uit de verwachtingskaart voor het gehele ontwikkelgebied Hoevelaar (terrein 
bureauonderzoek Van der Klooster 2016) met de ligging van het huidige plangebied. 

Fase 3 van het ontwikkelgebied Hoevelaar is in 2004 onderzocht door Akkerman/Brongers en omvat 
het noordelijke deel van het bureauonderzoek van Van der Klooster (2016) (Archisnr. 2094955100; 
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toponiem: bedrijventerrein Parallelweg; Akkerman / Brongers 2004; Figuur 2). Uit dat onderzoek bleek 
dat het gebied van Fase 3 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 (ook wel esdek genoemd) voor dat naar 
de zuidoostkant toe dikker werd (Figuur 5). Behalve een plaggendek is, in een deel van het onderzochte 
terrein, veen aangetroffen (Figuur 6). De aangetroffen indicatoren dateren allemaal uit de Nieuwe Tijd. 
Dat wil niet zeggen dat er geen oudere archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. Indicatoren uit 
verschillende andere onderzoeken, in een straal van 500 m rondom het door Akkerman/Brongers 
onderzochte plangebied, dateren namelijk van de Steentijd tot 10e eeuw. Er is vervolgonderzoek 
geadviseerd in het zuidelijk deel van het terrein, het deel waar een intact bodemprofiel met een 
plaggendek was aangetroffen. In Archis is geen vervolgonderzoek aangemeld. 

 
Figuur 5:Ligging van het huidige plangebied en het terrein dat is onderzocht met het archeologische 
bureau en booronderzoek van Akkerman en Brongers (2004). Ook is de ligging van de boringen van 
dat onderzoek van Akkerman en Brongers (2004) weergegeven en in welke boringen een esdek is 
aangetroffen. 
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Figuur 6: Ligging van het huidige plangebied en het terrein dat is onderzocht met het archeologische 
bureau en booronderzoek van Akkerman en Brongers (2004). Ook is de ligging van de boringen van 
dat onderzoek van Akkerman en Brongers (2004) weergegeven en in welke boringen veen is 
aangetroffen. 

Direct ten zuiden van het huidige plangebied is voor Hoevelaar Fase 1 een archeologisch 
booronderzoek uitgevoerd in 2017 door Bouter et al. (Archisnr. 4039635100). Uit dat onderzoek blijkt 
dat er in het terrein grofzandige fluvioperiglaciale afzettingen voorkomen, welke worden afgedekt door 
dekzandafzettingen. De top van de fluvioperiglaciale afzettingen bevindt zich op 2,5 m –mv. Binnen het 
onderzochte terrein ligt een lage dekzandrug, welke naar het noorden overgaat in een vlakte van ten 
dele verspoelde dekzanden. In het centrale deel van het terrein ligt een dekzandkop. Beekeerdgronden 
komen in het noordwestelijk deel van het terrein voor en enkeerdgronden in de overige delen. De enk- 
en beekeerdgronden zijn in een groot deel van het terrein, 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 geldt een 
hoge verwachting voor archeologische resten en sporen uit de periode Laat-Paleolithicum –

Middeleeuwen. In de noordoosthoek van het door Bouter et al. onderzochte terrein  wijst de afwijkende 
bodemopbouw op de voormalige Pantherstellung. Er is een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.  

Uit het proefsleuvenonderzoek van Porreij-Lyklema in 2019, blijkt ook dat er een welvend 
dekzandlandschap aanwezig is (Archisnr. 4632303100). In het dekzand komen lemige lagen voor. Op 
de hogere delen van dat landschap bevindt zich onder een plaggendek van ca 45 tot 60 cm een 
veldpodzol. De podzol bestaat uit een donkergrijsbruine A-horizont, bovenop een lichtgrijze E-horizont. 
Onder de E-horizont bevindt zich een bruine B-horizont (hier: Bhs). In de lagere delen van het terrein, 
het centrale en oostelijk deel, ligt bovenop het dekzand een humeuze kleilaag. Bovenop de kleilaag is 
een plaggendek en/of een ca. 20 cm dik 19e eeuws ophoogpakket aangebracht. In een groot deel van 
het terrein is de bodem doorploegd. Hierdoor is er voornamelijk een plaggendek aanwezig dat aan de 
onderzijde scherp overgaat in het dekzand. In het terrein is één behoudenswaardige archeologische 
vindplaats aangetroffen. Die vindplaats ligt in het westen van het terrein en betreft een erf uit het begin 
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van de Nieuwe Tijd. Die vindplaats bestaat uit paalsporen, greppels en kuilen. Ook zijn er 
archeologische vondsten aangetroffen op die vindplaats. Die vondsten bestaan voornamelijk uit 
aardewerk, fragmenten bouwkeramiek en natuursteen. Op basis van het aardewerk is die vindplaats 
gedateerd tot de 16e / 17e eeuw. In het noordoostelijk deel van het terrein, in de werkputten 22, 25 en 
26 (Figuur 7), werden resten verwacht van de Pantherstellung. In de werkputten 22 en 26 is niets 
aangetroffen dat verband kan houden met de Pantherstellung. Alleen in werkput 25 zijn paalsporen en 
greppels aangetroffen die mogelijk behoren tot de Pantherstellung. Er zijn geen archeologische 
vondsten aangetroffen in die paalsporen en greppels. De bevoegde overheid heeft besloten geen verder 
onderzoek te verrichten naar de paalsporen en greppels in werkput 25 aangezien zoeksleuven2 in dit 
geval een minimale toegevoegde waarden hebben. 

 
Figuur 7: Ligging van de proefsleuven van Hoevelaar fase 1 en de locatie van het huidige plangebied. 
Ook is de ligging weergegeven van het terrein van fase 1 dat is onderzocht met het booronderzoek fase 
1. 

2.3. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Op basis van het AHN, historische/ topografische kaarten en een luchtfoto uit 1945 zijn in het huidige 
plangebied structuren of resten van landgebruik zichtbaar. 

In het centrale deel van het plangebied is een gebouw weergegeven op de topografische kaart van 1880 
(Figuur 8). Het betreft, volgens Van der Klooster (2016), een schaapskooi. Op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN) is de ligging van de schaapskooi nog zichtbaar (Figuur 9). Ten westen 
van de schaapskooi bevindt zich een perceel waar rondom bomen of een haag staan. Op basis van het 
Actueel Hoogtebestand Nederland heeft dat voormalige perceel een maaiveldhoogte van ca 4,0 m NAP 
en is daarmee hoger dan het omliggende gebied (hoogte ca. 3,5 m NAP) (Figuur 9). Die hogere ligging 
betreft vermoedelijk een dekzandkop. Rondom die dekzandkop is op het AHN een smalle laagte 

 
2 Vermoedelijk wordt hiermee door de bevoegde overheid, proefsleuven bedoelt. 
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zichtbaar (Figuur 9), welke is geïnterpreteerd als een greppel. Bovenop de dekzandkop is ook een 
smalle laagte te zien (Figuur 9). Die laagte is op de verwachtingskaart van Van der Klooster (2016) als 
omgracht perceel weergegeven (Figuur 4). Het betreft hier vermoedelijk een gracht welke rondom een 
huis lag. Aan de oostzijde van het plangebied bevindt zich een weg (Figuur 8). Die weg is op het AHN 
nog zichtbaar en loopt, langs de schaapskooi, tot aan de dekzandkop in het noordwesten van het 
plangebied (Figuur 9).  

Op basis van het AHN blijkt dat er in het plangebied meerdere hogere delen aanwezig zijn (Figuur 10). 
Die verhogingen betreffen vermoedelijk dekzandkoppen. Tussen de oostelijke twee (vermoedelijke) 
dekzandkoppen bevindt zich een cirkelvormige laagte (Figuur 11). Het is onduidelijk wat die laagte is. 
Wel is duidelijk op basis van het AHN dat het ouder is dan 1952 aangezien de percelering uit 1952 die 
laagte doorsnijdt (vergelijk Figuur 8 met Figuur 11). Op de luchtfoto uit 1945 is deze vorm niet zichtbaar 
(Figuur 12). 

 
Figuur 8: Uitsnede uit de topografische kaarten van 1880 en 1952 (www.topotijdreis.nl). 

http://www.topotijdreis.nl/
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Figuur 9: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3; www.ahn.nl) met de ligging van 
het plangebied. De pijl geen de locatie weer van de schaapskooi. Bovendien is een greppel 
weergegeven die rond een verhoging ligt. Die verhoging is op de topografische kaart van 1880 reeds 
weergegeven. Vermoedelijk betreft het een dekzandkop. Op die dekzandkop is ook de ligging 
weergegeven van een gracht. 

http://www.ahn.nl/
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Figuur 10: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3; www.ahn.nl) met de ligging van 
het plangebied en de locaties van vermoedelijke dekzandkoppen. 

 
Figuur 11: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3; www.ahn.nl) met de ligging van 
het plangebied. De pijl geeft de locatie weer van een ronde structuur. 

http://www.ahn.nl/
http://www.ahn.nl/


IDDS Archeologie rapport 2581 
Versie 1.5 (definitief) 

18 
 

Behalve de hierboven behandelde structuren zijn er in het plangebied waarschijnlijk ook structuren 
aanwezig uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis van een luchtfoto uit 1945 zijn aan de oostzijde van 
het plangebied twee onderdelen van de Pantherstellung zichtbaar (Figuur 12). Links is mogelijk de 
aanzet tot een tankgracht en rechts is een linie die mogelijk bestaat uit prikkeldraad. Die twee linies van 
de Pantherstellung zijn op het AHN herkenbaar als een laagte (Figuur 13). 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft herkaveling plaatsgevonden. In de periode 1951 – 1952 wordt de 
schaapskooi verwijderd en bestaat het plangebied in z’n geheel uit weiland. Door het weiland loopt een 
sloot. Die sloot is ook in de huidige situatie nog aanwezig. 

Binnen het plangebied kunnen (sub)recente bodemverstoringen worden verwacht op de locaties waar 
voorheen bebouwing, sloten en/ of een weg hebben gelegen (Figuur 14). De locaties van de voormalige 
bebouwing en sloten zijn afgeleid van historische kaarten uit 1880 en 1951 (www.topotijdreis.nl). De 
ligging van de voormalige weg is gebaseerd op het AHN3. Daarnaast zullen er verstoringen zijn 
veroorzaakt door de aanleg van kabels en leidingen. Voor de ligging van kabels en leidingen in het 
plangebied zie Figuur 14. Ook ploegwerkzaamheden en de aanleg van de huidige sloot zullen de 
ondergrond hebben verstoord. De diepte van de bodemverstoring in het plangebied is op basis van het 
bureauonderzoek onbekend. Echter, op basis van het proefsleuvenonderzoek direct ten zuiden van het 
plangebied is de verwachting dat eventuele verstoringen tot tenminste ca. 0,5 m -mv zullen reiken. 

 
Figuur 12: Uitsnede van een luchtfoto uit 1945. De oranje lijnen van noord naar zuid aan de oostzijde 
van de foto is de Pantherstellung. Beide linies van de Pantherstellung zijn zichtbaar. Links is mogelijk 
de aanzet tot een tankgracht en rechts is een linie dat mogelijk bestaat uit prikkeldraad. 

http://www.topotijdreis.nl/
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Figuur 13: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3; www.ahn.nl) met de ligging van 
het plangebied en de vermoedelijke Pantherstellung. 

http://www.ahn.nl/
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Figuur 14: Ligging van de voormalige weg, sloten en bebouwing in het plangebied. Ook de locatie van 
een elektriciteitskabel, rioolleiding en gasleiding in het plangebied is weergegeven. De locatie van de 
leidingen is op basis van KLIC-melding 21G291081 – 1 (d.d. 10-5-2021). 

2.4. Huidig landgebruik 

Ten tijde van het veldonderzoek was het plangebied in gebruik als grasland. Daarnaast was er in het 
zuidwesten een transformatorhuis aanwezig dat behoorde tot de rioolleiding. 

2.5. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Op basis van het AHN wordt verwacht dat er dekzandkopjes voorkomen in het plangebied. Als dit 
inderdaad dekzandkopjes zijn dan komen daar waarschijnlijk veldpodzolen voor, begraven onder een 
plaggendek. In de lage delen worden onder een plaggendek juist kleilagen verwacht en resten van veen. 
Dat klei/veen zal vermoedelijk onderdeel zijn van een beekdal. Op de hogere delen van het 
dekzandlandschap kunnen archeologische waarden aanwezig zijn vanaf het Laat-Paleolithicum. 

Op basis van het AHN blijkt dat er rondom de vermoedelijke dekzandkop in het noordwesten van het 
plangebied een greppel ligt. De ouderdom van die greppel is onbekend, maar aangezien die greppel de 
percelering volgt uit 1880 zal die greppel van voor 1880 zijn. Ook blijkt uit het AHN en het 
bureauonderzoek van Van der Klooster (2016) dat op die vermoedelijke dekzandkop in het noordwesten 
van het plangebied een gracht ligt. De verwachting is dat die gracht rondom een huis lag. Voor het 
perceel met de gracht is een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd, en mogelijk zelfs ouder. 

Van de schaapskooi worden geen resten verwacht die van archeologisch belang zijn. Van de weg wordt 
alleen een verhoging van ophoogmateriaal verwacht die ook nog op het AHN te zien is.  
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De Pantherstellung was in dit plangebied waarschijnlijk verder ontwikkeld dan in het gebied van Fase 
1. Op basis van het AHN en een luchtfoto uit 1945 worden in het oosten van het plangebied twee linies 
verwacht die behoren tot de Pantherstellung. Hierdoor is er een hoge verwachting voor het aantreffen 
van archeologische waarden gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog. 

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen en om te controleren in hoeverre de 
bodemopbouw in het plangebied nog intact is, is er een Inventariserend Veldonderzoek, verkennende 
fase, uitgevoerd. 
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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. Het terrein was volledig begroeid met hoog gras en daardoor kon geen veldkartering of 
onderzoek aan molshopen en slootkanten worden uitgevoerd. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied zijn 93 boringen gezet met een diepte variërend van 1,2 tot 4,7 m beneden het 
maaiveld (bijlage 2, 3 en 4). De boringen zijn zo verdeeld dat de te verstoren terreinen evenredig zijn 
bemonsterd. Daarnaast is bij de verspreiding van de boringen rekening gehouden met de ligging van 
de vermoedelijke dekzandkoppen zoals die op het AHN zichtbaar zijn. Er is tenminste 1 boring 
uitgevoerd op het hoogste punt van elke vermoedelijke dekzandkop en 1 of meerdere boringen op de 
flank daarvan. Daarnaast zijn twee boorraaien gezet ter plaatse van de vermoedelijke dekzandkop in 
het noordwesten van het plangebied. Eén boorraai is loodrecht op de vermoedelijke gracht en greppel 
geplaatst in noordwest – zuidoost richting (boringen 17 en 25 – 29). De andere raai is in noord – zuid 
richting geplaatst (boringen 17 – 22). Het doel van die boorraaien is om de diepte ten opzichte van het 
maaiveld en de lithologie van de gracht en greppel op en rondom die vermoedelijke dekzandkop te 
bepalen. In die twee boorraaien hebben de boringen een onderlinge afstand van 20 m. Dit betekent dat 
er per raai tenminste 1 boring is uitgevoerd in de gracht, 1 in de greppel en enkele op de vermoedelijke 
dekzandkop.  

In het oosten van het plangebied zijn twee boorraaien loodrecht uitgevoerd op de locatie van de 
vermoedelijk Pantherstellung. Eén van die boorraaien is uitgevoerd op de westelijke linie en de andere 
boorraai op de oostelijke linie van de Pantherstellung. De boringen op die boorraaien hebben een 
onderlinge afstand van ca. 5 m.  

Ook zijn er twee boringen uitgevoerd om de onbekende cirkelvormige structuur nader te bepalen 
(boringen 50 en 51). Zowel boring 50 als 51 is uitgevoerd op de rand van die structuur. Hoewel het plan 
was om 1 boring uit te voeren in het centrum van die structuur, bleek tijden het veldonderzoek dat het 
centrale deel van die structuur vol stond met water en daardoor niet toegankelijk was. Daarnaast is er 
een boring uitgevoerd op de plek van de voormalige schaapskooi (boring 37) en op de voormalige weg 
(boring 44). Bij de locatiebepaling van de boringen is rekening gehouden met de locaties van de huidige 
en voormalige bebouwing en sloten. Op die locaties zijn geen boringen uitgevoerd. 

Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm voor dat deel van de 
ondergrond dat zich boven de grondwaterspiegel bevindt. Voor het deel dat zich onder de 
grondwaterspiegel bevindt is gebruik gemaakt van een veenboor (doorsnede 7 cm) of een guts 
(diameter 3 cm). Het veldonderzoek is uitgevoerd door A.W.E. Wilbers (Senior KNA Prospector en 
Senior KNA Specialist Fysische Geografie) en D.F.A.M. van den Biggelaar (Senior KNA Prospector). 

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 
en hoogte van de boringen (x-, y- en z-waarden) zijn ingemeten met een GPS (afwijking < 5 cm). 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.  
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3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 

Tot de maximale boordiepte van 4,7 m -mv (-1,3 m NAP) bestaat de ondergrond in het plangebied 
voornamelijk uit matig fjn tot matig grof zand. De kleur van dat zand is lichtbeige, lichtgrijs of 
donkergrijsbruin (Bijlage 2, 3 en 4). Het zand is op basis van de lithologie geïnterpreteerd als Laat-
Pleistoceen dekzand (zie Bijlage 7; voor de ligging van de profiellijnen zie Bijlage 8). De top van het 
dekzand is humeus. De dikte van die humeuze top varieert van 0,1 tot 0,7 m. De humeuze top is 
geïnterpreteerd als de bouwvoor ontstaan in de top van het dekzand.  

In een deel van het plangebied komt behalve dekzand ook veen voor (zie Bijlage 6). Dat veen betreft 
voornamelijk zandig bosveen of rietveen. Ook komt er veen voor dat sterk amorf is. De top van het veen 
ligt op een diepte die varieert van 0,4 tot 2,3 m -mv (1,2 tot 3,1 m NAP). Ook de dikte van het veen in 
het plangebied varieert sterk, namelijk van 0,2 tot 3,0 m. Het meeste veen in het plangebied is 
geïnterpreteerd als Hollandveen dat is gevormd in een voormalig beekdal (Bijlage 7). Uitzondering 
betreft het veen op boorlocatie 24 en 50. Op boorlocatie 24 is het veen op basis van de lithologie en de 
gegevens uit het bureauonderzoek geïnterpreteerd als een Laat-Pleistocene vegetatiehorizont. Onder 
dat veen komt beneden een diepte van 1,9 m -mv een zandpakket voor met veel detrituslaagjes. Dit 
wijst op enige verspoeling onder waarschijnlijk periglaciale omstandigheden (fluvioperiglaciale 
afzettingen). 

Het veen op boorlocatie 50 is geïnterpreteerd als Hollandveen dat is gevormd in een waterbron. Uit 
persoonlijke waarneming blijkt bij boringen 50 en 51 een sloot aanwezig te zijn met water dat 
wegstroomde in noordwestelijke richting. Zowel ten noorden als ten zuiden van de sloot is een betonnen 
ring aanwezig waarin water staat. Bij de noordelijk ring stroomde water in de ring van onder de betonnen 
rand. Dit water was helder en het water in de ring stond hoger dan in de sloot. Het instromende water 
was dus niet afkomstig uit de sloot. Rondom de betonnen ringen was een laagte gegraven waarin zeer 
nat zand voorkwam dat aan de zuidzijde vertrappeld was door koeien die in het weiland stonden. 
Rondom de laagte was een rug aanwezig, waarschijnlijk opgebouwd uit het weggegraven materiaal. 
Boring 50 is midden op deze rug geplaatst en boring 51 direct aan de binnenzijde van de rug aangezien 
de laagte te drassig was om te betreden. Het in de noordelijke ring instromende water was waarschijnlijk 
artesisch grondwater ofwel een bron aanwezig. De laagte met ringwal en betonnen ringen is aangelegd 
om gebruik te maken van deze bron.  

3.3.2. Bodemopbouw 
De boringen wijzen uit dat in het overgrote deel van het plangebied beekeerdgronden voorkomen 
(Figuur 15). Deze gronden worden gekenmerkt door een humeuze bovenlaag die dunner is dan 0,5 m, 
liggend op de C-horizont. Roestverschijnselen komen hoog in het profiel voor vanaf de onderkant van 
de A-horizont of net eronder (cf. De Bakker / Schelling 1989). 

In enkele boringen is een zandgrond aangetroffen met een humeuze bovenlaag met een dikte van 
tenminste 0,5 m. Op basis van de dikte van de humeuze laag in het zand zijn dergelijke gronden 
geïnterpreteerd als bruine enkeerdgrond (cf. De Bakker / Schelling 1989). 

Daarnaast komen er antropogene bodems voor (Figuur 15). Dat zijn bodems waarbij de bodem 
verstoord is tot een diepte van tenminste 0,8 m -mv.  

Op een enkele locaties komen begraven holtpodzolgronden voor. Holtpodzolgronden worden 
gekenmerkt door een zeer dunne A-horizont (hier 10 tot 15 cm dikte) met daaronder een Bs-horizont 
(cf. De Bakker / Schelling 1989). 

Aan de oostzijde van het plangebied werd de Pantherstellung verwacht. De boringen die zijn uitgevoerd 
over de Pantherstellung zijn geprojecteerd op profiellijn 4 en 5 (Figuur 16 en Bijlage 7). Op de projectie 
van profiellijn 4 in Bijlage 7 is te zien dat aan de basis van de bouwvoor op boorlocatie 77, 88 en 90 een 
leemlaag ligt en op boorlocatie 91 een kleilaag van enkele decimeters dikte. Daarnaast bevinden zich 
aan de basis van de bouwvoor brokken leem in de boringen 86, 87, 92 en 93. De lagen waarin klei of 
leem zijn aangetroffen zijn veelal geroerd. Ook op de projectie van profiellijn 5 is direct onder de 
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bouwvoor een kleilaag aangetroffen van enkele decimeters dikte op boorlocaties 68, 73 en 74. Mogelijk 
dat de klei en leem gerelateerd zijn aan de voormalige Pantherstellung. Op andere locaties in het 
plangebied is ook klei en leem aangetroffen (zie Bijlage 9). De klei of leem aangetroffen op die locaties 
kunnen worden gerelateerd aan het beekdal (boringen 1, 3, 8, 31, 38, 42, 43, 49, 54 en 59) of aan sloten 
(boringen 5, 22, 50, 56 en 61). Voor de locaties 57, 66, 78, 81 en 82 is het onduidelijk waar de klei of 
leem aan gerelateerd is.  

 
Figuur 15: Overzicht van bodemtypes in het plangebied. 



IDDS Archeologie rapport 2581 
Versie 1.5 (definitief) 

25 
 

 
Figuur 16: Ligging van profiellijn 4 en 5, de uitgevoerde boringen en de vermoedelijke locatie van de 
Pantherstellung binnen het oostelijk deel van het plangebied. 

3.3.3. Archeologische indicatoren 

In de humeuze bovengrond is alleen op boorlocatie 34 op 0,8 m -mv een fragment Nieuwe Tijd baksteen 
aangetroffen. Dat fragment is niet verzameld aangezien het in de bouwvoor was aangetroffen en 
daardoor vermoedelijk niet in situ ligt. In de overige boringen zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. 

3.4. Interpretatie 

Op basis van de gegevens uit het huidige bureau- en booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake 
is van een pakket dekzand dat door de wind is afgezet aan het eind van de laatste ijstijd. Dit 
dekzandpakket kende aan het maaiveld reliëf waardoor en hogere en lagere delen voorkwamen. In de 
lagere delen van het dekzandlandschap is veen aangetroffen waarvan wordt aangenomen dat dit is 
ontstaan in een beekdal. Op basis van de locaties waar veen is aangetroffen binnen alle onderzoeken 
die zijn uitgevoerd in het ontwikkelgebied Hoevelaar is de ligging van een voormalige beekdal in dat 
ontwikkelgebied gereconstrueerd (zie Bijlage 8). Alleen in het huidige plangebied en in het terrein ten 
noorden van het plangebied is veen aangetroffen dat gerelateerd kan worden aan dat beekdal. De 
zuidgrens van dat beekdal wordt vermoedelijk gevormd door de huidige sloot die is gelegen tussen het 
huidige plangebied (bij boringen 16, 24, 33 en 42) en het ten zuiden gelegen onderzoeksgebied 
Hoevelaar Fase 1 (bij boringen 71 – 74) (zie Bijlage 8). Die sloot betreft mogelijk deels een restgeul van 
dat beekdal. Vermoedelijk betrof het beekdal een zijtak van de rivier de Eem / Lunterse Beek die lag ter 
plaatse van het huidige Valleikanaal. De ouderdom van het beekdal is onbekend, maar is waarschijnlijk 
al gevormd aan het einde van de laatste ijstijd. Ook is het onduidelijk tot wanneer er water in het beekdal 
aanwezig was. Op de historische kaarten die teruggaan tot de 19e eeuw is niets van dit beekdal te 
herkennen. Uit Bijlage 7 (profiellijn 2) blijkt dat het diepste punt van dat beekdal reikt tot tenminste 3,7 
m -mv (-0,3 m NAP). Uit het booronderzoek blijkt ook dat het voormalige beekdal in eerste instantie is 
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opgevuld met veen en/ of stuifzand (Bijlage 7, profiellijn 1, 2, 3 en 6). Dat veen is gevormd onder invloed 
van de grondwaterspiegel. Het stuifzand betreft zand dat vermoedelijk vanaf nabijgelegen 
dekzandkoppen in de beek is gewaaid. 

Het voormalige beekdal in het plangebied kan worden gekarakteriseerd als een beekdal met een 
kronkelig patroon, veel scherpe bochten en ingesneden in een zandgrond. Op basis van die 
karakteristieken valt dat beekdal mogelijk onder type C: laag-energetische riviersystemen (cf. Candel 
2020). Dergelijke riviersystemen zijn door Candel (2020) beschreven als riviersystemen die zowel 
karakteristieken vertonen van meanderende rivieren als rivieren die niet tot nauwelijks lateraal 
verplaatsen. Er komen daardoor zowel kronkelwaarden en oeverwallen voor als scherpe bochten in het 
rivierpatroon. Of het beekdal in het plangebied kronkelwaarden en oeverwallen heeft gevormd is 
onduidelijk op basis van dit onderzoek.  

Vanaf het moment dat de mens het gebied heeft ontgonnen en gebruikt voor de landbouw is het 
maaiveld vermoedelijk geëgaliseerd. Daarbij zijn vermoedelijk de laagtes in het landschap, waaronder 
het beekdal, opgevuld (zie Bijlage 7). Behalve het opvullen van de laagtes in het landschap zal bij 
egalisatie de podzolbodems in het plangebied grotendeels zijn verploegd en omgevormd in voornamelijk 
beekeerdgronden, antropogene bodems en enkeerdgronden. Bij het booronderzoek zijn alleen in het 
noordelijk en noordoostelijk deel van het plangebied op enkele locaties nog een begraven 
holtpodzolbodem aangetroffen onder de bouwvoor. Behalve egalisatie is er mogelijk ook nog sprake 
geweest van plaggenbemesting. Dekzand betreft namelijk van nature een arme zandgrond waar 
nauwelijks gewassen op verbouwd kunnen worden. Om een dekzandgebied geschikt te maken voor 
landbouw werd vanaf de Late Middeleeuwen mest toegevoegd. Door eeuwenlang mest toe te voegen 
kan er een humeuze bovengrond ontstaan dat kan worden geclassificeerd als een enkeerdgrond. In het 
plangebied komen enkeerdgrond voor. Of die gronden zijn ontstaan door plaggenbemesting is 
onduidelijk. 

Doordat er waarschijnlijk egalisatie van het maaiveld heeft plaatsgevonden in het plangebied is het 
maaiveldreliëf voorafgaand aan die egalisatie niet meer te reconstrueren voor het grootste deel van het 
plangebied. Uit het huidige booronderzoek blijkt wel dat de dekzandkoppen in het noordwestelijk en 
noordoostelijk deel van het plangebied niet volledig zijn afgegraven, er zijn namelijk nog 
holtpodzolbodems aanwezig. Op die dekzandkoppen geeft de top van de B-horizont nog een indicatie 
van de hoogte van het maaiveld voorafgaand aan egalisatie. Het maaiveld voorafgaand aan egalisatie 
zal vermoedelijk vergelijkbaar zijn met het huidige maaiveld aangezien de B-horizont aanwezig is direct 
onder de bouwvoor die enkele decimeters dik is. Op de dekzandkop in het noordwestelijke deel van het 
plangebied zijn aanwijzingen voor archeologische waarden. Op die dekzandkop is op boorlocaties 25, 
28 en 34 een verstoring aangetroffen die dieper reikt dan de bouwvoor. Aangezien boringen 25, 28, 34 
zich bevinden op de plek waar een voormalige gracht zou liggen op de dekzandkop, worden die 
verstoringen geïnterpreteerd als behorende tot die gracht. De verwachting is dat die gracht rondom een 
huis lag. Uit het onderzoek van Akkerman / Brongers (2004) blijkt dat er circa 100 m ten noorden van 
die gracht een concentratie Nieuwe Tijd aardewerk en baksteen was aangetroffen aan het maaiveld. 
Mogelijk dat dat aardewerk en baksteen gerelateerd kan worden aan de gracht in het plangebied. Voor 
het perceel met de gracht is een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de Late 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, en mogelijk zelfs ouder. Indien er archeologische waarden aanwezig 
zijn op het perceel met de gracht dan is het mogelijk dat er ook archeologische waarden aanwezig zijn 
in het deel van het beekdal aangrenzend aan dat perceel. Hoewel op de noordoostelijke dekzandkop 
geen archeologische waarden zijn aangetroffen kunnen die er wel zijn. De verwachting voor de 
noordoostelijke dekzandkop is hetzelfde als die van de noordwestelijke dekzandkop. 

Rondom de noordwestelijke dekzandkop is een slootvulling aangetroffen (boringen 5, 22 en 29; bijlage 
9). Die slootvulling is geïnterpreteerd als de opvulling van de greppel die rondom de noordwestelijke 
dekzandkop lag. Op basis van het bureauonderzoek dateert die greppel van voor 1880. Met behulp van 
de resultaten van het booronderzoek kan die ouderdom niet nader worden bepaald.  

In de zone waar volgens Figuur 12 resten van de Pantherstellung konden worden verwacht is weliswaar 
een afwijkende bodemopbouw aangetroffen, maar geen archeologische indicatoren. Deze afwijkende 
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opbouw wordt gekenmerkt door een geroerde leem- of kleilaag onder de bouwvoor. Het is mogelijk dat 
er een verband is met de voormalige Pantherstellung. Bijvoorbeeld dat de klei en leem is aangevoerd 
voor de aanleg van de Pantherstellung in 1945 of de opvulling van loopgraven. Zoals beschreven in 
paragraaf 2.2 heeft het proefsleuvenonderzoek op het terrein van Hoevelaar Fase 1 geen duidelijke 
sporen en/ of resten opgeleverd die gerelateerd konden worden aan de Pantherstellung. Hierdoor is 
door de bevoegde overheid besloten geen verder onderzoek te verrichten naar de paalsporen en 
greppels in werkput 25 aangezien zoeksleuven3 in dit geval een minimale toegevoegde waarden 
hebben. Ook voor het huidige plangebied is er een kleine kans dat er duidelijke sporen aanwezig zijn 
die gerelateerd kunnen worden aan de Pantherstellung. De kleilaag die is aangetroffen is namelijk 
dusdanig dun dat onderzoek naar die kleilaag weinig relevante informatie zal opleveren omtrent de 
reden voor het aanbrengen van die kleilaag. 

Op de plek waar eind 19e eeuw een schaapskooi stond in het plangebied is de locatie van de voormalige 
muren van deze schaapskooi ten tijde van het huidige onderzoek nog zichtbaar in het veld. Ook op het 
AHN is een verhoging te zien op de plek van de schaapskooi. Boring 37 is uitgevoerd in het centrum 
van de schaapskooi. De ondergrond ter plaatse van boring 37 is slechts tot 0,5 m -mv verstoord. Dit 
betekent dat bij de bouw en sloop van de schaapskooi de ondergrond nauwelijks is verstoord. Hierdoor 
kunnen er nog resten van de schaapskooi aanwezig zijn. Echter, doordat die resten vermoedelijk uit de 
19e eeuw stammen hebben ze een lage beleveniswaarde. 

In de strook waar op basis van het AHN een weg wordt verwacht is de ondergrond opgehoogd (zie 
boring 44). Die ophoging is vermoedelijk gerelateerd aan de aanleg van die weg. Die weg heeft een 
lage beleveniswaarde. Hierdoor zal verder archeologisch onderzoek naar die weg weinig toegevoegde 
waarde hebben. 

In het plangebied bevindt zich op basis van het AHN een cirkelvormige structuur (boringen 50 en 51). 
Uit het onderzoek blijkt dat die structuur een waterbron betreft dat deels is opgevuld met veen en klei. 
Tijdens het huidige onderzoek werd die waterbron gebruikt door koeien die in het plangebied aanwezig 
waren. De cirkelvormige structuur die rond de huidige bron ligt is niet zichtbaar op een luchtfoto uit 1945 
van het plangebied (zie Figuur 12). De bron lag hierdoor in 1945 waarschijnlijk niet op de huidige plek. 
De sloot nabij de bron strekt zich in zuidoostelijke richting uit tot aan boorpunt 67. Langs die sloot op 
boorlocaties 56 en 61 is klei en leem aangetroffen dat mogelijk gerelateerd is aan de ligging van de 
huidige sloot of de waterbron. Hierdoor is het vermoeden dat de bron oorspronkelijk nog 100 m naar het 
zuidoosten lag, nabij boring 67. Vanuit die bron stroomde het water vermoedelijk via een smalle geul 
naar de beek in het noordwesten. De waterbron betreft vermoedelijk kwelwater dat afkomstig is van de 
stuwwallen van de Utrechts Heuvelrug die op ca. 3,5 tot 4,0 km ten zuidwesten van het plangebied 
liggen. De ouderdom van die waterbron is op basis van het huidige onderzoek onbekend. Mogelijk 
bestaat die bron al vanaf het moment dat het dekzandlandschap is gevormd, vanaf het eind van de 
laatste ijstijd (ca. 11.700 jaar geleden). Een waterbron is archeologisch zeer interessant aangezien er 
archeologische resten in kunnen zijn achtergelaten. In de waterbron of het deel van de waterbron dat is 
opgevuld met veen, klei en zand kunnen archeologische waarden aanwezig zijn vanaf het Laat-
Paleolithicum. De top van de opvulling van die waterbron ligt op 0,5 m -mv (3,3 m NAP). Archeologische 
waarden die kunnen worden verwacht betreffen onder andere rituele deposities. 

 

 
3 Vermoedelijk wordt hiermee door de bevoegde overheid, proefsleuven bedoelt. 



IDDS Archeologie rapport 2581 
Versie 1.5 (definitief) 

28 
 

4. Conclusie en aanbevelingen 
In opdracht van Rho adviseurs zijn in juni 2021 een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende 
fase, uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied Hoevelaar fase 2 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 dekzandgebied waar een beek doorheen heeft gestroomd. Het maaiveld heeft 
ten tijde van het huidige onderzoek nog slechts weinig hoogteverschillen als gevolg van egalisaties.  

• Is er sprake van duidelijke dekzandkopjes met daartussen natte laagtes? 

Uit het booronderzoek blijkt dat alleen in het noordwestelijk en noodoostelijk deel van het plangebied 
een dekzandkop ligt die deels nog intact is. De overige dekzandkoppen zijn verstoord (Bijlage 8). Ook 
blijkt uit het booronderzoek dat er in het plangebied een laagte voorkomt waar een beekdal lag. Die 
laagte is grotendeels opgevuld met veen en stuifzand. 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te beschouwen? 

De boringen wijzen uit dat in het overgrote deel van het plangebied beekeerdgronden voorkomen. Deze 
gronden worden gekenmerkt door een humeuze bovenlaag die dunner is dan 0,5 m, liggend op de C-
horizont. In enkele boringen is de humeuze bovenlaag dikker dan 0,5 m en is de bodem daarom 
geïnterpreteerd als een bruine enkeerdgrond. Daarnaast komen in het plangebied op verschillende 
plaatsten antropogene bodems voor, waarbij de bodem verstoord is tot een diepte van tenminste 0,8 m 
-mv.  

Op een enkele locaties komen begraven holtpodzolgronden voor. Holtpodzolgronden worden 
gekenmerkt door een zeer dunne A-horizont (hier 10 tot 15 cm dikte) met daaronder een Bs-horizont. 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

Er bevinden zich twee archeologisch relevante afzettingen in het plangebied. De eerste betreft de twee 
dekzandkoppen in het noordwestelijk en noordoostelijk deel van het plangebied. Eventuele 
archeologische waarden op die dekzandkoppen kunnen aanwezig zijn direct onder de huidige 
bouwvoor, vanaf een diepte van circa 0,4 m -mv (ca. 3,3 m NAP) en plaatselijk dichter bij het maaiveld. 
Op de noordwestelijke dekzandkop kunnen die waarden gerelateerd zijn aan een omgracht terrein. De 
verwachting voor de noordoostelijke dekzandkop is hetzelfde als die van de noordwestelijke 
dekzandkop. Indien er archeologische waarden aanwezig zijn op die dekzandkoppen dan kunnen er 
ook archeologische waarden aanwezig zijn in het deel van de voormalige beekdal aangrenzend aan die 
dekzandkoppen. De top van dat beekdal aangrenzend aan die dekzandkoppen ligt op een diepte tussen 
0,8 en 0,9 m -mv (2,7 tot 2,8 m NAP). 

De tweede archeologisch relevante afzetting betreft de waterbron die is aangetroffen bij boorlocaties 
50/ 51 en zich vermoedelijk uitstrekt tot boorlocatie 67. De top van de opvulling van die waterbron ligt 
op 0,5 m -mv (3,3 m NAP). Archeologische waarden kunnen aanwezig zijn in de opvulling van die 
waterbron. 

• Zijn er in het plangebied duidelijke overgangen aanwezig tussen hoge en lage delen of tussen droge 

en natte delen? 

In het plangebied zijn aan het maaiveld geen duidelijke overgangen te zien van lage naar hoge delen. 
Echter, op basis van het booronderzoek kan worden herleid dat er wel veel hoogteverschil aanwezig 
was op het moment dat het beekdal nog in het landschap zichtbaar was. Het diepste punt van het 
beekdal lag namelijk op -0,3 m NAP (3,7 m -mv), of dieper. De hoogte van de dekzandtoppen is 
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tenminste 3,7 m NAP, hetgeen betekent dat er vermoedelijk tenminste 4 m hoogteverschil zal zijn 
geweest.  

• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Verwachtingsmodel bureauonderzoek 
Op basis van het AHN wordt verwacht dat er dekzandkopjes voorkomen in het plangebied. Als dit 
inderdaad dekzandkopjes zijn dan komen daar waarschijnlijk veldpodzolen voor, begraven onder een 
plaggendek. In de lage delen worden onder een plaggendek juist kleilagen verwacht en resten van veen. 
Dat klei/veen zal vermoedelijk onderdeel zijn van een beekdal. Op de hogere delen van het 
dekzandlandschap kunnen archeologische waarden aanwezig zijn vanaf het Laat-Paleolithicum. 

Op basis van het AHN blijkt dat er rondom de vermoedelijke dekzandkop in het noordwesten van het 
plangebied een greppel ligt. De ouderdom van die greppel is onbekend, maar aangezien die greppel de 
percelering volgt uit 1880 zal die greppel van voor 1880 zijn. Ook blijkt uit het AHN en het 
bureauonderzoek van Van der Klooster (2016) dat op die vermoedelijke dekzandkop in het noordwesten 
van het plangebied een gracht ligt. De verwachting is dat die gracht rondom een huis lag. Voor het 
perceel met de gracht is een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd, en mogelijk zelfs ouder. 

Van de schaapskooi worden geen resten verwacht die van archeologisch belang zijn. Van de weg wordt 
alleen een verhoging van ophoogmateriaal verwacht die ook nog op het AHN te zien is.  

De Pantherstellung was in dit plangebied waarschijnlijk verder ontwikkeld dan in het gebied van Fase 
1. Op basis van het AHN en een luchtfoto uit 1945 worden in het oosten van het plangebied twee linies 
verwacht die behoren tot de Pantherstellung. Hierdoor is er een hoge verwachting voor het aantreffen 
van archeologische waarden gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog. 

Nieuw verwachtingsmodel op basis van booronderzoek 
Op basis van de resultaten van het huidige booronderzoek wordt hieronder een nieuw 
verwachtingsmodel opgesteld.  

De noordwestelijke en noordoostelijke dekzandkop hebben beiden een hoge verwachting voor 
archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, en mogelijk zelfs ouder. 
Dergelijke waarden kunnen aanwezig zijn direct onder de huidige bouwvoor, vanaf een diepte van circa 
0,4 m -mv (ca. 3,3 m NAP) en plaatselijk dichter bij het maaiveld. Op de noordwestelijke dekzandkop 
kunnen archeologische waarden worden aangetroffen die gerelateerd zijn aan een omgracht terrein. 
Archeologische waarden op de noordoostelijke dekzandkop zijn vermoedelijk gerelateerd aan de intacte 
podzolbodems die ter plaatse zijn aangetroffen. 

De waterbron tussen boorlocaties 50/51 en 67 heeft ook een hoge verwachting voor archeologische 
waarden. Die waarden kunnen dateren vanaf het Laat-Paleolithicum. De diepte waarop archeologische 
waarden aanwezig kunnen zijn is vanaf 0,5 m -mv (3,3 m NAP). Archeologische waarden die kunnen 
worden verwacht betreffen onder andere rituele deposities. 

Het beekdal heeft een middelhoge verwachting voor archeologische waarden indien de naastgelegen 
noordwestelijke en noordoostelijke dekzandkoppen archeologische waarden bevatten. Er is een sterke 
relatie tussen archeologische waarden die in het beekdal aanwezig kunnen zijn en waarden op die 
dekzandkoppen. De top van het niveau waarop archeologische waarden in het voormalige beekdal 
kunnen liggen varieert van 0,8 tot 0,9 m -mv (2,7 tot 2,8 m NAP). Als die dekzandkoppen geen 
archeologische waarden bevatten dan heeft het beekdal een lage archeologische verwachting.   

In de rest van het plangebied is er een kleine kans voor het aantreffen van archeologisch relevante 
waarden. Dat geldt zowel voor de dekzandkoppen in de zuidelijke helft van het plangebied, als de 
voormalige weg, schaapskooi en de Pantherstellung. De dekzandkoppen in de zuidelijke helft van het 
plangebied zijn namelijk dusdanig verstoord dat er geen intacte podzolbodems aanwezig zijn. Hoewel 
van de voormalige weg vermoedelijk nog een ophogingspakket aanwezig is, heeft die weg een lage 
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beleveniswaarde. Resten van de schaapskooi kunnen nog aanwezig zijn in het plangebied. Echter, 
doordat die resten vermoedelijk uit de 19e eeuw stammen hebben ze een lage beleveniswaarde. 
Mogelijk dat er een verband is met aangetroffen klei- en leemlagen en de voormalige Pantherstellung. 
Echter, een eerder proefsleuvenonderzoek op het terrein direct ten zuiden van het plangebied 
(Hoevelaar Fase 1) heeft geen duidelijke sporen en/ of resten opgeleverd die gerelateerd konden 
worden aan de Pantherstellung. Hierdoor is door de bevoegde overheid besloten geen verder 
onderzoek te verrichten aangezien dat een minimale toegevoegde waarden zou hebben. Ook voor het 
huidige plangebied is er een kleine kans dat er duidelijke sporen aanwezig zijn die gerelateerd kunnen 
worden aan de Pantherstellung.  

• 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 humeuze bovengrond is alleen op boorlocatie 34 op 0,8 m -mv een fragment Nieuwe Tijd baksteen 
aangetroffen. Dat fragment is niet verzameld aangezien het in de bouwvoor was aangetroffen en 
daardoor vermoedelijk niet in situ ligt. In de overige boringen zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. 

• Wat is de datering van de archeologische indicatoren in het plaggendek? Wat zegt dit over de 

aanvangsdatering van het plaggendek? 

In de humeuze bovengrond is alleen op boorlocatie 34 een oranje-rood gekleurde baksteenfragment 
aangetroffen. Aangezien dat fragment in een verplaatste/verploegde laag ligt, kan dat fragment geen 
informatie verschaffen over de locatie van een eventuele vindplaats.  

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen 
bodemverstorende werkzaamheden? 

De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande ontwikkeling van het fase 2 gebied voor de bestemming 
wonen. De verwachting is dat de geplande woningbouw in het plangebied, door de ligging op zand, zal 
leiden tot bodemverstoringen tot een diepte van 1,0 m –mv (met uitzondering van de aanleg van kelders 
en rioleringen). Een nadere invulling van de plannen is nog niet beschikbaar. 

Uit het booronderzoek blijkt dat er een hoge verwachting is voor archeologische waarden in de 
waterbron en de noordwestelijke en noordoostelijke dekzandkop. De diepte waarop archeologische 
waarden aanwezig kunnen zijn in de waterbron is vanaf 0,5 m -mv (3,3 m NAP). Op de noordwestelijke 
en noordoostelijke dekzandkop kunnen archeologische waarden aanwezig zijn direct onder de 
bouwvoor, vanaf een diepte van circa 0,4 m -mv (ca. 3,4 m NAP) en plaatselijk dichter bij het maaiveld. 
Indien er archeologische waarden worden aangetroffen op die dekzandkoppen is er een middelhoge 
verwachting voor archeologische waarden in het aangrenzende deel van het beekdal. De top van het 
niveau waarop archeologische waarden in het voormalige beekdal kunnen liggen varieert van 0,8 tot 
0,9 m -mv (2,7 tot 2,8 m NAP). 

Aangezien de voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden naar verwachting het archeologisch 
relevante niveau in de waterbron, het beekdal en de noordwestelijke en noordoostelijke dekzandkop 
kunnen raken, kan dit leiden tot verstoring of vernietiging van archeologische waarden. 

4.1. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in plangebied alleen archeologische waarden worden 
verwacht in de waterbron en op, en mogelijk rondom, de noordwestelijke en noordoostelijke 
dekzandkop. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan het advies voor het plangebied worden 
verdeeld in drie zones (zie Bijlage 10). 
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Zone 1: advies voor vervolgonderzoek bij bodemverstorende werkzaamheden die dieper reiken dan 0,3 
m -mv (3,5 m NAP). 

Zone 2: advies voor vervolgonderzoek indien er archeologische waarden worden aangetroffen in Zone 
1 en als, rekening houdend met een veiligheidsmarge van 0,3 m, bodemverstorende werkzaamheden 
dieper reiken dan 0,5 m -mv (3,1 m NAP). 

Zone 3: advies voor geen verder archeologisch onderzoek. 

De beste manier om na te gaan of er archeologische waarden aanwezig zijn is door dat 
vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. IDDS Archeologie adviseert 
om met een proefsleuvenonderzoek de gracht op de noordwestelijke dekzandkop nader in kaart te 
brengen en om na te gaan of er restanten zijn van een huis behorende bij die gracht. Daarnaast zou het 
vervolgonderzoek zich ook moeten richten op de greppel rondom die noordwestelijke dekzandkop. 
Vervolgens zou in dat proefsleuvenonderzoek ook de noordoostelijke dekzandkop moeten worden 
onderzocht op archeologische waarden die te relateren zijn aan intacte podzolbodems. Daarnaast 
adviseert IDDS Archeologie om met een proefsleuvenonderzoek bij de waterbron na te gaan of er 
vondsten of structuren zijn gerelateerd aan het gebruik van deze bron.  

IDDS Archeologie adviseert dat indien er archeologische waarden worden aangetroffen op de 
noordwestelijke of noordoostelijke dekzandkop dat ook het voormalige beekdal aangrenzend aan die 
dekzandkoppen wordt onderzocht op archeologische resten.  

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. 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.) 
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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 
gaafheid Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als 

in horizontale zin (omvang) 
Hollandveen  Holocene formatie, ontstaan vanaf 3500 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 0,063 mm 
lutum   Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm 
meander  Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht 
meanderen  (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren 
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 
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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) 
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.) 

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 

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 0,002-0,063 mm 
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 
spieker   Op palen geplaatst opslaghuisje 
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 

stratigrafie  Opeenvolging van lagen in de bodem 
stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, al 

dan niet met restgeul(en) 
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 
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 0,002 mm) 

bevat 
zeldzaamheid Mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 

periode of in een gebied 
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158518,80

Y: 455059,65

Datum: 20-5-2021

Boring: 1

Hoogte (m NAP): 3,471

0

50

100

150

200

weiland347

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs, Guts,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, A-horizont

317

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige, Guts,

scherp, Veel gevlekt

grijs, kalkloos

307

Leem, sterk zandig,

beige, Guts, diffuus,

Weinig gevlekt grijs,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

297

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs, Guts,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

247

Zand, matig fijn, sterk

siltig, matig

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

147

X: 158516,62

Y: 454952,92

Datum: 20-5-2021

Boring: 2

Hoogte (m NAP): 3,571

0

50

100

150

200

weiland357

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

zwak wortelhoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

337

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt grijs,

roestvlekken: spoor,

kalkloos

327

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, roestvlekken:

weinig, kalkloos

287

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

257

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

157

X: 158539,87

Y: 454924,64

Datum: 20-5-2021

Boring: 3

Hoogte (m NAP): 3,579

0

50

100

150

200

weiland358

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

zwak wortelhoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

328

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt grijs,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

288

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, grijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

258

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

238

Zand, matig fijn, sterk

siltig, uiterst

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

208

Zand, matig fijn, sterk

siltig, matig

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

158
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158537,74

Y: 454880,67

Datum: 20-5-2021

Boring: 4

Hoogte (m NAP): 3,746

0

50

100

150

200

weiland375

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

360

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

345

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos

305

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

175

X: 158543,36

Y: 455038,78

Datum: 20-5-2021

Boring: 5

Hoogte (m NAP): 3,592

0

50

100

150

200

weiland359

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

bruin, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

339

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont

319

Leem, sterk zandig,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

lichtbeige,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

299

Leem, sterk zandig,

beige, Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

289

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

249

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

219

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen wortels,

lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

159

X: 158539,69

Y: 455007,26

Datum: 20-5-2021

Boring: 6

Hoogte (m NAP): 3,499

0

50

100

150

200

250

300

350

400

weiland350

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruin, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

330

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs, geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont

310

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig slibhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt grijs, kalkloos

300

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor, diffuus,

Veel gevlekt grijs,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, omgewerkte

grond

270

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

matig wortelhoudend,

bruin, Edelmanboor,

Bijna veen, geleidelijk,

kalkloos

240

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

wortelhoudend,

lichtbeige, Veenboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt grijs, kalkloos,

C-horizont

200

Zand, matig fijn, matig

siltig, sterk detritus,

lichtgrijs, Veenboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

120

Veen, sterk zandig,

Guts, scherp, rietveen,

zwak amorf, kalkloos

70

Zand, matig fijn, matig

siltig, laagjes wortels,

lichtgrijs, Guts,

scherp, kalkloos,

C-horizont

60

Veen, sterk zandig,

Guts, scherp, rietveen,

zwak amorf

10

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs, Guts,

scherp, kalkloos,

C-horizont

5

Veen, sterk zandig,

Guts, Laagjes zand in

veen, geleidelijk,

kalkloos

-20

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

sporen riet, bruin,

Guts, scherp, kalkrijk,

C-horizont

-40

Zand, matig fijn, uiterst

siltig, cremegrijs,

Guts, geleidelijk,

kalkrijk, C-horizont

-60

Zand, matig fijn, sterk

siltig, beige, Guts,

kalkrijk, C-horizont

-80
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158536,63

Y: 454973,02

Datum: 20-5-2021

Boring: 7

Hoogte (m NAP): 3,533

0

50

100

150

200

weiland353

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

333

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, roestvlekken:

weinig, kalkloos

323

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

283

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

253

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

203

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

153

X: 158563,86

Y: 454954,86

Datum: 20-5-2021

Boring: 8

Hoogte (m NAP): 3,437

0

50

100

150

200

250

300

350

weiland344

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

339

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

324

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt grijs,

roestvlekken: veel,

kalkloos, omgewerkte

grond

264

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, matig

wortelhoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

244

Zand, matig fijn, matig

siltig, brokken veen,

matig detritus, matig

wortelhoudend,

lichtbeige, Veenboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

124

Veen, sterk zandig,

Guts, diffuus, bosveen,

matig amorf

44

Zand, matig fijn, matig

siltig, cremegrijs,

Guts, kalkrijk,

C-horizont

-6

X: 158564,97

Y: 454901,17

Datum: 20-5-2021

Boring: 9

Hoogte (m NAP): 3,646

0

50

100

150

200

weiland365

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont
305

Zand, matig fijn, matig

siltig, sporen fosfaat,

grijs, Edelmanboor,

scherp, Veel gevlekt

lichtgrijs, kalkloos,

omgewerkte grond

275

Veen, sterk zandig,

Edelmanboor,

geleidelijk, rietveen,

matig amorf

245

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

riethoudend, zwak

wortelhoudend,

lichtgrijs, Veenboor,

Bijna veen, geleidelijk,

Veel gevlekt

donkergrijs, kalkloos,

C-horizont

215

Veen, sterk zandig,

Veenboor, geleidelijk,

bosveen, zwak amorf

205

Zand, matig fijn, matig

siltig, sterk

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, Zand met

houtresten, geleidelijk,

Veel gevlekt

donkergrijs, kalkloos,

C-horizont

185

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

wortelhoudend, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

145
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158569,12

Y: 454867,35

Datum: 20-5-2021

Boring: 10

Hoogte (m NAP): 3,678

0

50

100

150

200

weiland368

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruin, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

363

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt beige,

kalkloos, A-horizont

338

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

308

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

268

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

218

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

198

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

168

X: 158574,73

Y: 455025,46

Datum: 18-5-2021

Boring: 11

Hoogte (m NAP): 3,683

0

50

100

150

200

gras368

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

328

Zand, matig fijn, matig

siltig, oranjebeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

308

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

268

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

248

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor

228

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor

168

X: 158578,88

Y: 454991,64

Datum: 20-5-2021

Boring: 12

Hoogte (m NAP): 3,623

0

50

100

150

200

weiland362

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruin, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

352

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

317

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

bruin, Edelmanboor,

scherp, kalkloos,

A-horizont

302

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

282

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

262

Zand, matig fijn, sterk

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, roestvlekken:

spoor, kalkloos,

C-horizont

212

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sterk

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

162
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158583,03

Y: 454957,81

Datum: 20-5-2021

Boring: 13

Hoogte (m NAP): 3,619

0

50

100

150

200

weiland362

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

352

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

beige, roestvlekken:

weinig, kalkloos,

A-horizont

342

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, kalkloos,

omgewerkte grond

312

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

292

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

162

X: 158589,02

Y: 454914,83

Datum: 20-5-2021

Boring: 14

Hoogte (m NAP): 3,664

0

50

100

150

200

weiland366

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

sterk wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

356

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruin, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

346

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, roestvlekken:

weinig, kalkloos,

omgewerkte grond

326

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijs,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt creme,

roestvlekken: veel,

kalkloos, omgewerkte

grond

296

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

266

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

236

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

166

X: 158596,34

Y: 454887,85

Datum: 20-5-2021

Boring: 15

Hoogte (m NAP): 3,451

0

50

100

150

200

weiland345

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

335

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, kalkloos,

omgewerkte grond

325

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: veel,

kalkloos

305

Veen, sterk zandig,

Edelmanboor, Veentype

onduidelijk, scherp,

matig amorf

285

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig

houthoudend, lichtgrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

265

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

uiterst houthoudend,

lichtgrijs,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt grijs,

kalkloos

215

Zand, matig fijn, sterk

siltig, matig

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

145
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158614,70

Y: 454849,13

Datum: 20-5-2021

Boring: 16

Hoogte (m NAP): 3,451

0

50

100

150

200

weiland345

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

330

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt donkergrijs,

roestvlekken: veel,

kalkloos

310

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

265

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

195

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

145

X: 158600,41

Y: 455017,84

Datum: 18-5-2021

Boring: 17

Hoogte (m NAP): 3,745

0

50

100

150

200

gras374

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

364

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

zwak wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

344

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

304

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

284

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

264

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

174

X: 158606,96

Y: 454980,10

Datum: 20-5-2021

Boring: 18

Hoogte (m NAP): 3,719

0

50

100

150

200

weiland372

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

367

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruin, Edelmanboor,

scherp, kalkloos,

A-horizont

357

Zand, matig fijn, matig

siltig, sterk

roesthoudend, beige,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, B-horizont

327

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

282

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

272

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

172
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158612,69

Y: 454958,47

Datum: 20-5-2021

Boring: 19

Hoogte (m NAP): 3,634
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150

200

weiland363

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

353

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, roestvlekken:

weinig, kalkloos

333

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

313

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

263

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

lichtgrijs, Veenboor,

kalkloos, C-horizont

163

X: 158614,01

Y: 454938,81

Datum: 20-5-2021

Boring: 20

Hoogte (m NAP): 3,625

0

50

100

150

200

weiland363

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

bruin, Edelmanboor,

scherp, kalkloos,

A-horizont

347

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

333

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

263

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

242

Zand, zeer grof, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

163

X: 158609,74

Y: 454929,18

Datum: 19-5-2021

Boring: 21

Hoogte (m NAP): 3,554

0

50

100

150

200

weiland355

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

sterk wortelhoudend,

bruin, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

345

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

330

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

265

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont155
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158604,07

Y: 454915,10

Datum: 20-5-2021

Boring: 22

Hoogte (m NAP): 3,551

0

50

100

150

200

weiland355

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

345

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

beige, kalkloos,

A-horizont,

omgewerkte grond

325

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor, diffuus,

Veel gevlekt

donkergrijs,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

275

Zand, matig fijn, matig

siltig, brokken klei,

lichtgrijs,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt grijs,

kalkloos, omgewerkte

grond

255

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, grijs,

Veenboor, scherp,

kalkloos

235

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

155

X: 158639,17

Y: 454870,37

Datum: 20-5-2021

Boring: 23

Hoogte (m NAP): 3,576
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200

weiland358

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

348

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

298

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

258

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

208

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

158

X: 158648,82

Y: 454837,14

Datum: 20-5-2021

Boring: 24

Hoogte (m NAP): 3,783
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weiland378

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

373

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

353

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

298

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

228

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, scherp,

kalkloos, C-horizont

208

Veen, laagjes zand,

Veenboor, scherp,

sterk amorf

188

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Veenboor, scherp,

kalkloos, C-horizont

168

Zand, matig fijn, matig

siltig, laagjes detritus,

lichtgrijs, Veenboor,

Veel detritus, scherp,

kalkloos, C-horizont

38

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtbeige, Guts,

kalkloos, C-horizont

8
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158615,38

Y: 455003,74

Datum: 18-5-2021

Boring: 25

Hoogte (m NAP): 3,716
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150

200

gras372

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

362

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont

342

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, ook

laagjes, scherp, Veel

gevlekt grijsbruin,

kalkloos

282

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

C-horizont

262

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

172

X: 158635,46

Y: 454986,51

Datum: 18-5-2021

Boring: 26

Hoogte (m NAP): 3,736

0

50
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150

200

gras374

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

364

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk

354

Zand, matig fijn, matig

siltig, sporen oer,

sporen glas,

grijsbeige,

Edelmanboor, vlakglas

niet verzameld, scherp,

Weinig gevlekt

bruingrijs, omgewerkte

grond

334

Zand, matig fijn, matig

siltig, geelbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

304

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

254

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor

174

X: 158646,70

Y: 454975,54

Datum: 18-5-2021

Boring: 27

Hoogte (m NAP): 3,674
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200

gras367

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt

oranjebeige,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, omgewerkte

grond

327

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

307

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

287

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

267

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

217

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

167
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158656,93

Y: 454966,19

Datum: 18-5-2021

Boring: 28

Hoogte (m NAP): 3,614

0

50

100

gras361

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

351

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, bouwvoor

321

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

grijsoranje, kalkloos,

omgewerkte grond

291

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt grijs,

kalkloos, omgewerkte

grond

261

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

241

X: 158662,17

Y: 454961,56

Datum: 18-5-2021

Boring: 29

Hoogte (m NAP): 3,617

0
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200

gras362

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

352

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

homogeen, scherp,

Weinig gevlekt

oranjebeige,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, omgewerkte

grond

292

Zand, matig fijn, matig

siltig, beigeoranje,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: veel,

kalkloos

282

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

262

Zand, matig fijn, uiterst

siltig, sterk humeus,

zwak houthoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

slootbodem met slib,

scherp, kalkloos

232

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen hout,

lichtgrijs,

Edelmanboor,

wortelhout, scherp,

kalkloos

172

Zand, matig grof, zwak

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor

162

X: 158645,78

Y: 454931,18

Datum: 20-5-2021

Boring: 30

Hoogte (m NAP): 3,492

0
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200

weiland349

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

319

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: spoor,

kalkloos

309

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

donkerbeige, kalkloos,

omgewerkte grond

294

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt lichtgrijs,

kalkloos

259

Veen, zwak zandig,

Veenboor, scherp,

bosveen, zwak amorf

179

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige, Guts,

kalkloos, C-horizont

149
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158649,94

Y: 454897,35

Datum: 20-5-2021

Boring: 31

Hoogte (m NAP): 3,427
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weiland343

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

333

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

Sporen gevlekt

lichtbeige, kalkloos,

A-horizont

318

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt

donkergrijs, kalkloos,

omgewerkte grond

303

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: spoor,

kalkloos

288

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

donkergrijs,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, omgewerkte

grond

263

Veen, zwak kleiïg,

matig wortelhoudend,

Edelmanboor, Veentype

onduidelijk, geleidelijk,

matig amorf

243

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, zwak

houthoudend,

bruingrijs, Veenboor,

geleidelijk, kalkloos

218

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, uiterst

houthoudend,

bruingrijs, Veenboor,

geleidelijk, kalkloos

193

Klei, sterk siltig, matig

houthoudend,

bruingrijs, Veenboor,

scherp, kalkloos

173

Veen, Veenboor,

geleidelijk, bosveen,

zwak amorf

143

Veen, Guts, geleidelijk,

rietveen, zwak amorf

63

Veen, Guts, Gliede,

geleidelijk, rietveen,

zwak amorf

43

Veen, zwak zandig,

Guts, scherp, rietveen,

zwak amorf

-7

Veen, sterk zandig,

Guts, geleidelijk,

rietveen, zwak amorf

-27

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

zwak riethoudend,

bruingrijs, Guts, Slib,

scherp, kalkloos

-77

Zand, matig fijn, matig

siltig, cremegrijs,

Guts, kalkrijk,

C-horizont

-127

X: 158670,55

Y: 454857,04

Datum: 19-5-2021

Boring: 32

Hoogte (m NAP): 3,657
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200

weiland366

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkergrijs, Veenboor,

scherp, kalkloos,

A-horizont

346

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige, Veenboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

326

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Veenboor, geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

286

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, roestvlekken:

spoor, kalkloos,

C-horizont

266

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

206

Zand, matig fijn, sterk

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

166

X: 158674,70

Y: 454823,22

Datum: 19-5-2021

Boring: 33

Hoogte (m NAP): 3,571
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200

weiland357

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

A-horizont

347

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

roestvlekken: veel,

kalkloos

327

Zand, matig fijn, matig

siltig, Edelmanboor,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

297

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

257

Zand, matig fijn, sterk

siltig, matig detritus,

lichtgrijs, Veenboor
157
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158671,03

Y: 454984,28

Datum: 18-5-2021

Boring: 34

Hoogte (m NAP): 3,659
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gras366

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

356

Zand, matig fijn, matig

siltig, sporen baksteen,

oranjebeige,

Edelmanboor,

hetrogeen, baksteen

onderin, scherp, Veel

gevlekt bruingrijs,

kalkloos, omgewerkte

grond

276

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

256

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

166

X: 158673,00

Y: 454951,69

Datum: 18-5-2021

Boring: 35

Hoogte (m NAP): 3,542

0

50

100

150

200

gras354

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

344

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

zwak wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

334

Zand, matig fijn, matig

siltig, oranjebeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt bruingrijs,

roestvlekken: veel,

kalkloos, omgewerkte

grond

304

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

oranjebeige, kalkloos,

omgewerkte grond

284

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, omgewerkte

grond

274

Veen, sterk zandig,

donkerbruin,

Edelmanboor, scherp,

matig amorf, kalkloos

244

Zand, matig fijn, sterk

siltig, matig

houthoudend, lichtgrijs,

Edelmanboor,

wortelhout, geleidelijk

194

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen hout,

lichtgrijs,

Edelmanboor,

wortelhout, kalkloos

154

X: 158687,48

Y: 454931,35

Datum: 18-5-2021

Boring: 36

Hoogte (m NAP): 3,461

0

50

100

150

200

gras346

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

326

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

oranjebeige, kalkloos,

omgewerkte grond

316

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

Sporen gevlekt

grijsbruin, kalkloos,

omgewerkte grond

296

Zand, matig fijn, sterk

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

276

Veen, zwak zandig,

matig wortelhoudend,

bruin, Edelmanboor,

geleidelijk, matig

amorf, kalkloos

246

Veen, zwak

houthoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, bosveen,

kalkloos

196

Veen, sterk zandig,

matig houthoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, zandlagen,

kalkloos

156

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

veenlagen, kalkloos

126
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158694,27

Y: 454898,51

Datum: 18-5-2021

Boring: 37

Hoogte (m NAP): 3,724

0

50

100

150

200

gras372

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

362

Zand, matig fijn, matig

siltig, donker

grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt grijsbruin,

kalkloos, omgewerkte

grond

322

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

302

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

252

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos

182

Zand, matig fijn, sterk

siltig, matig humeus,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

vegetatieniveau

177

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

162

X: 158717,27

Y: 454954,39

Datum: 18-5-2021

Boring: 38

Hoogte (m NAP): 3,582

0

50

100

150

200

gras358

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

338

Zand, matig fijn, matig

siltig, oranjebeige,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

308

Leem, sterk zandig,

matig humeus, donker

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: spoor,

kalkloos

288

Veen, zwak zandig,

zwak wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, matig

amorf, kalkloos

248

Veen, sterk zandig,

matig houthoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, zandlagen,

bosveen, kalkloos

198

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Edelmanboor, dunne

venige laagjes, kalkloos

138

X: 158712,75

Y: 454918,04

Datum: 18-5-2021

Boring: 39

Hoogte (m NAP): 3,659

0

50

100

150

200

gras366

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

356

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbruin,

Edelmanboor,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

346

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

316

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

286

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, C-horizont

266

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

166
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158711,96

Y: 454869,47

Datum: 19-5-2021

Boring: 40

Hoogte (m NAP): 3,526

0

50

100

150

200

353

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

bruin, Edelmanboor,

scherp, kalkloos,

A-horizont

333

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

donkergrijs, kalkloos

313

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

293

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

263

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

203

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

153

X: 158716,83

Y: 454836,88

Datum: 19-5-2021

Boring: 41

Hoogte (m NAP): 3,603

0

50

100

150

200

weiland360

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

scherp, kalkloos,

A-horizont

330

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

310

Zand, matig fijn, matig

siltig, creme,

Edelmanboor,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

260

Zand, matig fijn, sterk

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

240

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

160

X: 158707,57

Y: 454807,33

Datum: 19-5-2021

Boring: 42

Hoogte (m NAP): 3,46

0

50

100

150

200

250

300

350

400

weiland346

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

336

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

donkergrijs, kalkloos,

omgewerkte grond

296

Veen, zwak kleiïg,

Edelmanboor,

geleidelijk, bosveen,

matig amorf

226

Veen, Edelmanboor,

scherp, bosveen, zwak

amorf

126

Veen, zwak zandig,

Guts, scherp, bosveen106

Veen, Guts, geleidelijk,

rietveen, matig amorf

66

Veen, sterk zandig,

donkerbruin, Guts, Slib,

geleidelijk, kalkloos

-4

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

Guts, geleidelijk,

kalkloos

-24

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtbeige, Guts,

kalkloos, C-horizont-74



Pagina 15 / 31

Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158761,46

Y: 454929,48

Datum: 18-5-2021

Boring: 43

Hoogte (m NAP): 3,498

0

50

100

150

200

250

300

gras350

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

340

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donker bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt grijsbeige,

kalkloos, A-horizont,

omgewerkte grond

320

Zand, matig fijn, matig

siltig, brokken leem,

grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt donker

grijsbruin, kalkloos,

omgewerkte grond

270

Leem, sterk zandig,

matig humeus, sporen

wortels, donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos

240

Leem, sterk zandig,

zwak houthoudend,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos

230

Veen, sterk zandig,

matig houthoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk

210

Veen, sterk zandig,

matig houthoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

zandlagen, kalkloos

190

Veen, donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, bosveen

80

Veen, zwak zandig,

donkerbruin,

Edelmanboor, bosveen

40

X: 158738,54

Y: 454887,82

Datum: 18-5-2021

Boring: 44

Opmerking: pad

Hoogte (m NAP): 3,875

0

50

100

150

200

gras388

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

378

Zand, matig fijn, matig

siltig, beigegrijs,

Edelmanboor,

homogeen, geleidelijk,

kalkloos

367

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

homogeen, scherp,

kalkloos

338

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

288

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

188

X: 158743,13

Y: 454855,39

Datum: 19-5-2021

Boring: 45

Hoogte (m NAP): 3,529

0

50

100

150

200

weiland353

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

A-horizont

343

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont

323

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos

283

Zand, matig fijn, uiterst

siltig, matig

houthoudend, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

203

Zand, matig fijn, uiterst

siltig, sporen hout,

lichtgrijs, Veenboor,

kalkloos, C-horizont

153
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158748,20

Y: 454823,57

Datum: 19-5-2021

Boring: 46

Hoogte (m NAP): 3,698

0

50

100

150

200

weiland370

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

sporen wortels,

bruingrijs, Veenboor,

scherp, roestvlekken:

spoor, kalkloos,

A-horizont

340

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Veenboor, geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

290

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

250

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont
170

X: 158745,04

Y: 454792,18

Datum: 19-5-2021

Boring: 47

Hoogte (m NAP): 3,634

0

50

100

150

200

weiland363

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

353

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor, diffuus,

Veel gevlekt grijs,

kalkloos

343

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

323

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

293

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

263

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

grijs, Edelmanboor,

kalkloos, C-horizont

163

X: 158789,78

Y: 454932,63

Datum: 18-5-2021

Boring: 48

Hoogte (m NAP): 3,572

0

50

100

150

200

gras357

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt oranjebeige,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

337

Zand, matig fijn, matig

siltig, oranjebeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

donkergrijs,

roestvlekken: veel,

kalkloos, omgewerkte

grond

317

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

297

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

257

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos

237

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos

197

Zand, matig fijn, sterk

siltig, grijs,

Edelmanboor, kalkloos

157
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158774,28

Y: 454882,87

Datum: 18-5-2021

Boring: 49

Hoogte (m NAP): 3,574

0

50

100

150

gras357

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

347

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

zwak wortelhoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

337

Zand, matig fijn, matig

siltig, bruinroest,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

317

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

donkergrijs, kalkloos,

omgewerkte grond

297

Leem, sterk zandig,

matig humeus, zwak

wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor, kalkloos

257

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos

237

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

207

X: 158776,46

Y: 454836,82

Datum: 19-5-2021

Boring: 50

Hoogte (m NAP): 3,824

0

50

100

150

200

weiland382

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

372

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt grijs,

kalkloos

352

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt beige,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont,

omgewerkte grond

332

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

312

Zand, matig fijn, matig

siltig, donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt grijs,

kalkloos, C-horizont

302

Klei, sterk siltig, grijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

262

Veen, Veenboor,

geleidelijk, bosveen,

zwak amorf

242

Veen, zwak kleiïg,

Veenboor, scherp,

bosveen, matig amorf

222

Klei, sterk siltig, grijs,

Veenboor, scherp,

kalkloos, C-horizont

217

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtbeige,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

182

X: 158778,92

Y: 454847,09

Datum: 18-5-2021

Boring: 51

Opmerking: water in betonbuis, bodem op 20-30 cm. in buis stromend water

Hoogte (m NAP): 3,708

0

50

100

150

200

braak371

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

361

Zand, matig fijn, matig

siltig, sterk humeus,

donkerbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

351

Zand, matig fijn, matig

siltig, donkergrijs,

Edelmanboor, grijs van

slibvlekken, geleidelijk,

kalkloos

311

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

271

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos
171
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158779,58

Y: 454810,25

Datum: 19-5-2021

Boring: 52

Hoogte (m NAP): 3,775

0

50

100

150

200

weiland378

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

368

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor, diffuus,

Veel gevlekt grijs,

roestvlekken: veel,

kalkloos, omgewerkte

grond

338

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor, diffuus,

Veel gevlekt grijs,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

328

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor, diffuus,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

318

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

278

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

lichtbeige, Veenboor,

kalkloos, C-horizont

228

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

178

X: 158783,73

Y: 454776,42

Datum: 19-5-2021

Boring: 53

Hoogte (m NAP): 3,712

0

50

100

150

200

weiland371

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

351

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

331

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

311

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

271

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtbeige,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

171

X: 158817,49

Y: 454920,54

Datum: 18-5-2021

Boring: 54

Hoogte (m NAP): 3,424
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50
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150

200

250

300

gras342

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

322

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt donker

grijsbeige, kalkloos,

omgewerkte grond

292

Zand, matig fijn, matig

siltig, sterk humeus,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, venig,

scherp, kalkloos

272

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig

houthoudend, licht

grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

252

Klei, sterk zandig,

matig humeus, sporen

hout, donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

232

Veen, zwak zandig,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, bosveen,

kalkloos

202

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig

houthoudend, grijs,

Edelmanboor, verkoold

hout geen houtskool,

geleidelijk, Weinig

gevlekt donkergrijs,

kalkloos

162

Veen, matig

houthoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, bosveen,

kalkloos

112

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt donkergrijs,

kalkloos

92

Zand, matig fijn, matig

siltig, sterk humeus,

zwak houthoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor, venig,

scherp, kalkloos

72

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

42
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158805,54

Y: 454868,98

Datum: 18-5-2021

Boring: 55

Hoogte (m NAP): 3,641
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gras364

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

344

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: veel,

kalkloos, omgewerkte

grond

324

Zand, matig fijn, sterk

siltig, matig humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

304

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

264

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

lichtgrijs,

Edelmanboor,

wortelresten,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

234

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

164

X: 158805,03

Y: 454826,80

Datum: 19-5-2021

Boring: 56

Hoogte (m NAP): 3,663
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50
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150

200

weiland366

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont

326

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, sporen

wortels, grijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

316

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

296

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig

houthoudend, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

266

Zand, matig fijn, matig

siltig, uiterst

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

216

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

166

X: 158810,95

Y: 454796,93

Datum: 19-5-2021

Boring: 57

Hoogte (m NAP): 3,797

0

50

100

150

200

weiland380

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont

360

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt grijs,

roestvlekken: veel,

kalkloos, omgewerkte

grond

320

Klei, sterk siltig, beige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt bruin,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

310

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

260

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

230

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

180
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158815,10

Y: 454763,10

Datum: 19-5-2021

Boring: 58

Hoogte (m NAP): 3,801

0

50

100

150

200

weiland380

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

370

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

diffuus, kalkloos,

A-horizont

350

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos

330

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

300

Zand, matig fijn, matig

siltig, creme,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

260

Zand, matig fijn, sterk

siltig, creme,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

180

X: 158823,99

Y: 454887,62

Datum: 18-5-2021

Boring: 59

Hoogte (m NAP): 3,52
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gras352

Zand, matig fijn, matig

siltig, sterk humeus,

matig wortelhoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor, venig,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

342

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt

bruinroest, kalkloos,

A-horizont,

omgewerkte grond

332

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt

donkergrijs, kalkloos,

omgewerkte grond

302

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt lichtbeige,

kalkloos, omgewerkte

grond

272

Veen, zwak zandig,

donkerbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, matig

amorf, kalkloos,

C-horizont

212

Veen, sterk kleiïg,

matig houthoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos

202

Veen, matig

houthoudend,

donkerbruin,

Edelmanboor, scherp,

bosveen

112

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

102

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkerbruin,

Edelmanboor, kalkloos

62

Zand, matig grof, zwak

siltig, sporen grind,

lichtgrijs, Edelmanboor

52

X: 158842,55

Y: 454846,39

Datum: 18-5-2021

Boring: 60

Hoogte (m NAP): 3,931
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gras393

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

353

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, Sporen

gevlekt bruinroest,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

333

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbruin,

Edelmanboor,

roestbruin, geleidelijk,

roestvlekken, kalkloos,

B-horizont

318

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbruin,

Edelmanboor,

roestbruin, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

303

Zand, matig fijn, matig

siltig, donker

grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

273

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos

233

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

193
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158836,05

Y: 454812,43

Datum: 19-5-2021

Boring: 61

Hoogte (m NAP): 3,719
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weiland372

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

sterk wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

367

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

Aan de basis zwak

lemig, scherp,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont

322

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos

292

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

222

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

172

X: 158842,32

Y: 454783,62

Datum: 19-5-2021

Boring: 62

Hoogte (m NAP): 3,882
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weiland388

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

sterk wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

368

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

Edelmanboor,

geleidelijk, Sporen

gevlekt beige,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont

348

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

matig oerhoudend,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

338

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

uiterst oerhoudend,

grijs, Edelmanboor,

scherp, kalkloos,

A-horizont

328

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

268

Zand, matig fijn, matig

siltig, sterk

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

238

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

188

X: 158846,48

Y: 454749,79

Datum: 19-5-2021

Boring: 63

Hoogte (m NAP): 3,828
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weiland383

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

373

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont

363

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

beige, kalkloos,

A-horizont

343

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont

323

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

303

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

283

Zand, matig fijn, matig

siltig, sporen hout,

lichtgrijs, Veenboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

263

Zand, matig fijn, matig

siltig, sporen grind,

lichtgrijs, Veenboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

233

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

lichtgrijs, Veenboor,

kalkloos, C-horizont

183
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158857,08

Y: 454905,61

Datum: 18-5-2021

Boring: 64

Hoogte (m NAP): 3,663
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gras366

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

346

Zand, matig fijn, matig

siltig, donker

grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

321

Zand, matig grof, zwak

siltig, sporen grind,

donker grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

316

Zand, matig fijn, matig

siltig, sporen grind,

grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

296

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

256

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

166

X: 158861,23

Y: 454871,78

Datum: 18-5-2021

Boring: 65

Hoogte (m NAP): 3,841
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gras384

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

374

Zand, matig fijn, matig

siltig, roestbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, B-horizont

354

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbruin,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

324

Zand, matig fijn, matig

siltig, donker

grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

304

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor

284

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos

234

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

184

X: 158861,17

Y: 454823,81

Datum: 18-5-2021

Boring: 66

Hoogte (m NAP): 3,699
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gras370

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

350

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbruin,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

oranjebeige, kalkloos,

omgewerkte grond

330

Leem, sterk zandig,

matig humeus, donker

bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: veel,

kalkloos

320

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

290

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

270

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

170
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158866,33

Y: 454797,11

Datum: 19-5-2021

Boring: 67

Hoogte (m NAP): 3,809
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weiland381

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

371

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

lichtbeige, kalkloos,

omgewerkte grond

351

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

scherp, roestvlekken:

weinig, kalkloos,

A-horizont

326

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

281

Zand, matig fijn, matig

siltig, sporen grind,

matig houthoudend,

lichtgrijs, Veenboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

231

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

lichtgrijs, Veenboor,

kalkloos, C-horizont

181

X: 158873,70

Y: 454770,30

Datum: 19-5-2021

Boring: 68

Hoogte (m NAP): 3,96
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gras396

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

zwak wortelhoudend,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, A-horizont

351

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

zwak oerhoudend,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

341

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont

326

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, grijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

301

Zand, matig fijn, matig

siltig, sporen hout,

lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

276

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

lichtgrijs, Veenboor,

kalkloos, C-horizont

196

X: 158877,85

Y: 454736,47

Datum: 19-5-2021

Boring: 69

Hoogte (m NAP): 3,928

0

50

100

150

200

gras393

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

sterk wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

383

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont

343

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

333

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig

roesthoudend,

lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

303

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

273

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

253

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

193
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158888,46

Y: 454892,30

Datum: 18-5-2021

Boring: 70

Hoogte (m NAP): 3,854

0

50

100

150

200

gras385

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

375

Zand, matig fijn, matig

siltig, donker

roestbruin,

Edelmanboor, zwak

geroerd, scherp,

kalkloos, B-horizont,

omgewerkte grond

335

Zand, matig fijn, matig

siltig, donker

grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

315

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

285

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

265

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

185

X: 158892,61

Y: 454858,47

Datum: 17-5-2021

Boring: 71

Hoogte (m NAP): 3,79

0

50

100

150

200

gras379

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

369

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donker bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

359

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

grijsbeige, kalkloos,

omgewerkte grond

339

Zand, matig fijn, matig

siltig, oranjebeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

319

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

259

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht,

Edelmanboor, kalkloos

179

X: 158896,76

Y: 454824,64

Datum: 17-5-2021

Boring: 72

Hoogte (m NAP): 3,746

0

50

100

150

200

gras375

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

365

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt lichtgrijs,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont

335

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

325

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

licht grijsbeige,

Edelmanboor,

wortelresten, kalkloos,

C-horizont

285

Zand, matig fijn, sterk

siltig, resten planten,

lichtgrijs,

Edelmanboor,

wortelresten,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

225

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

175
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158898,68

Y: 454785,16

Datum: 19-5-2021

Boring: 73

Hoogte (m NAP): 3,973

0

50

100

150

200

gras397

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

357

Zand, matig fijn, matig

siltig, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, roestvlekken:

weinig, kalkloos

327

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: spoor,

kalkloos

302

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

277

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

227

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

lichtgrijs, Veenboor,

kalkloos, C-horizont

197

X: 158905,07

Y: 454756,99

Datum: 19-5-2021

Boring: 74

Hoogte (m NAP): 4,063

0

50

100

150

200

gras406

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, A-horizont

356

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

brokken klei, bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

A-horizont

336

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, grijs,

Edelmanboor,

roestvlekken: veel,

kalkloos, A-horizont

326

Zand, matig fijn, matig

siltig, brokken klei,

lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

306

Zand, matig fijn, matig

siltig, sporen grind,

beige, Veenboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

256

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

zwak houthoudend,

lichtgrijs, Veenboor,

kalkloos, C-horizont

206

X: 158909,22

Y: 454723,16

Datum: 19-5-2021

Boring: 75

Hoogte (m NAP): 4,149

0

50

100

150

200

gras415

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont

395

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

grijsbruin,

Edelmanboor, diffuus,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont

345

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig

roesthoudend,

lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

335

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

315

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtbeige,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

215
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158919,83

Y: 454878,98

Datum: 17-5-2021

Boring: 76

Hoogte (m NAP): 3,689

0

50
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150

200

gras369

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

339

Zand, matig fijn, matig

siltig, bruin,

Edelmanboor, diffuus,

roestvlekken: veel,

kalkloos, B-horizont

319

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

299

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

269

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

169

X: 158927,02

Y: 454845,48

Datum: 17-5-2021

Boring: 77

Hoogte (m NAP): 3,69

0

50

100

150

200

gras369

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

349

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

licht grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

grijsbeige, kalkloos,

omgewerkte grond

329

Leem, sterk zandig,

bruinroest,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos

324

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, diffuus,

kalkloos, B-horizont

289

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig

houthoudend, grijs,

Edelmanboor,

wortelhout, kalkloos

219

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

169

X: 158936,31

Y: 454804,34

Datum: 17-5-2021

Boring: 78

Hoogte (m NAP): 3,872

0

50

100

150

200

gras387

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

377

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donkergrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: veel,

kalkloos, A-horizont

337

Leem, sterk zandig,

brokken zand, bruin,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, B-horizont

332

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

287

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos

237

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

187
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158946,46

Y: 454768,52

Datum: 17-5-2021

Boring: 79

Hoogte (m NAP): 4,29

0

50

100

150

200

gras429

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

419

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

licht grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

389

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

oerhoudend, beige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

379

Zand, matig fijn, matig

siltig, oranjebeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

339

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

229

X: 158950,62

Y: 454734,71

Datum: 19-5-2021

Boring: 80

Hoogte (m NAP): 4,339

0

50

100

150

200

weiland434

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont

404

Zand, matig fijn, matig

siltig, oranjebeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, roestvlekken:

veel, kalkloos

394

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

beige, Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, kalkloos,

A-horizont

384

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

lichtbeige,

Edelmanboor, diffuus,

Veel gevlekt

donkergrijs,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont

354

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt grijs, kalkloos,

C-horizont

304

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak

houthoudend,

lichtbeige, Veenboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

284

Zand, matig fijn, sterk

siltig, matig

houthoudend, lichtgrijs,

Veenboor, kalkloos,

C-horizont

234

X: 158954,09

Y: 454864,46

Datum: 17-5-2021

Boring: 81

Hoogte (m NAP): 3,636

0

50

100

150

200

gras364

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

grijs, Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

334

Leem, sterk zandig,

brokken zand, bruin,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, B-horizont

314

Leem, sterk zandig,

brokken zand, licht,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

grijs, roestvlekken:

weinig, kalkloos,

C-horizont

294

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

274

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

sporen grind, grijs,

Edelmanboor,

wortelresten,

geleidelijk, kalkloos

254

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijs,

Zuigerboor handmatig,

kalkloos

164
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158960,77

Y: 454830,30

Datum: 17-5-2021

Boring: 82

Hoogte (m NAP): 3,92

0

50

100

150

200

gras392

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

licht grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

362

Zand, matig fijn, matig

siltig, brokken leem,

roestbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: veel,

kalkloos, B-horizont

342

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

312

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

292

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Zuigerboor handmatig,

kalkloos

192

X: 158973,68

Y: 454789,04

Datum: 17-5-2021

Boring: 83

Hoogte (m NAP): 4,585

0

50

100

150

200

gras459

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

licht grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

418

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

licht grijsbruin,

Edelmanboor, Weinig

gevlekt grijsbeige,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

388

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt

beigeroest, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

363

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

338

Zand, matig fijn, matig

siltig, bruinroest,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: veel,

kalkloos, C-horizont

329

Zand, matig fijn, matig

siltig, witgrijs,

Edelmanboor

259

X: 158996,71

Y: 454846,27

Datum: 17-5-2021

Boring: 84

Hoogte (m NAP): 4,07

0

50

100

150

200

250

gras407

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

licht grijsbruin,

Edelmanboor, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

377

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

sporen wortels, licht

grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, Weinig

gevlekt donker

grijsbeige, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

357

Zand, matig fijn, matig

siltig, roestbruin,

Edelmanboor,

rommelig uiterlijk,

geleidelijk, Veel gevlekt

licht grijsbruin,

roestvlekken: veel,

kalkloos, B-horizont

337

Zand, matig fijn, matig

siltig, donkerbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

327

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

257

Zand, matig fijn, sterk

siltig, grijs,

Zuigerboor handmatig,

kalkloos

157
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Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158868,42

Y: 454838,28

Datum: 17-5-2021

Boring: 85

Hoogte (m NAP): 3,686

0

50

100

150

200

gras369

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

349

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

grijsoranje, kalkloos,

omgewerkte grond

319

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

289

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

grijs, Edelmanboor,

wortels, geleidelijk,

kalkloos, C-horizont

269

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

169

X: 158873,11

Y: 454838,94

Datum: 17-5-2021

Boring: 86

Hoogte (m NAP): 3,69

0

50

100

150

200

gras369

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

329

Zand, matig fijn, matig

siltig, brokken leem,

grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

donkergrijs, kalkloos,

omgewerkte grond

319

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, C-horizont

269

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

grijs, Edelmanboor,

wortelresten,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

239

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

169

X: 158878,36

Y: 454839,50

Datum: 17-5-2021

Boring: 87

Hoogte (m NAP): 3,708

0

50

100

150

200

gras371

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

brokken leem, donker

grijsbruin,

Edelmanboor,

leembrokken op

ondergrens, scherp,

Veel gevlekt

oranjebeige,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont,

omgewerkte grond

321

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

271

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos,

C-horizont

171
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X: 158882,97

Y: 454840,06

Datum: 17-5-2021

Boring: 88

Hoogte (m NAP): 3,721

0

50

100

150

200

gras372

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

A-horizont, bouwvoor

357

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: spoor,

kalkloos

342

Zand, matig fijn, matig

siltig, bruin,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt

oranjebeige, kalkloos,

omgewerkte grond

322

Leem, sterk zandig,

oranjebeige,

Edelmanboor,

natuurlijk, scherp,

roestvlekken: veel,

kalkloos

312

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

272

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

lichtgrijs,

Edelmanboor,

wortelresten,

geleidelijk, kalkloos

232

Zand, matig fijn, sterk

siltig, licht,

Edelmanboor, kalkloos

172

X: 158888,28

Y: 454840,72

Datum: 17-5-2021

Boring: 89

Hoogte (m NAP): 3,749

0

50

100

150

200

gras375

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

Weinig gevlekt

oranjebeige,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

325

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

285

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

lichtgrijs,

Edelmanboor,

wortelresten,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

245

Zand, matig fijn, sterk

siltig, licht,

Edelmanboor, kalkloos

175

X: 158902,75

Y: 454842,43

Datum: 17-5-2021

Boring: 90

Hoogte (m NAP): 3,787

0

50

100

150

200

gras379

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

339

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, Veel gevlekt

donker bruingrijs,

kalkloos, omgewerkte

grond

329

Leem, sterk zandig,

zwak humeus, licht

grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, omgewerkte

grond

319

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: spoor,

kalkloos, C-horizont

279

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

lichtgrijs,

Edelmanboor,

wortelresten,

geleidelijk, kalkloos

239

Zand, matig fijn, sterk

siltig, licht,

Edelmanboor, kalkloos

179



Pagina 31 / 31

Projectcode: 65220820
Projectnaam: Hoevelaar fase 2, Woudenberg

X: 158907,64

Y: 454843,15

Datum: 17-5-2021

Boring: 91

Hoogte (m NAP): 3,758

0

50
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150

200

gras376

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

roestvlekken: weinig,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

346

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, omgewerkte

grond

336

Klei, sterk zandig,

grijs, Edelmanboor,

scherp, roestvlekken:

veel, kalkloos,

omgewerkte grond

316

Zand, matig fijn, matig

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

266

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

lichtgrijs,

Edelmanboor,

wortelresten, kalkloos,

C-horizont

226

Zand, matig fijn, sterk

siltig, sporen grind,

lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

176

X: 158913,04

Y: 454843,68

Datum: 17-5-2021

Boring: 92

Hoogte (m NAP): 3,674

0

50

100

150

200

gras367

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker bruingrijs,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

347

Zand, matig fijn, matig

siltig, brokken leem,

grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

Veel gevlekt donker

grijsbruin, kalkloos,

omgewerkte grond

317

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

grijs, Edelmanboor,

wortelresten,

geleidelijk, kalkloos,

C-horizont

247

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

167

X: 158918,05

Y: 454844,38

Datum: 17-5-2021

Boring: 93

Hoogte (m NAP): 3,649

0
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365

Zand, matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend,

donker grijsbruin,

Edelmanboor, scherp,

kalkloos, A-horizont,

bouwvoor

355

Zand, matig fijn, matig

siltig, zwak humeus,

brokken leem, grijs,

Edelmanboor, leem

ondergrens, scherp,

Veel gevlekt

oranjebeige, kalkloos,

omgewerkte grond

325

Zand, matig fijn, matig

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor,

geleidelijk,

roestvlekken: weinig,

ijzerconcreties,

kalkloos, C-horizont

285

Zand, matig fijn, matig

siltig, resten planten,

sporen grind, grijs,

Edelmanboor,

wortelresten,

geleidelijk, kalkloos

205

Zand, matig fijn, sterk

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor, kalkloos

165



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 
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Projectie boorstaten op profiellijn 1NW ZO

Grachtvulling op dekzandkop

Slootvulling

Hollandveen in 
voormalig beekdal

Opvulling 
beekdal

Bouwvoor behorende bij het dekzand

Ophogingspakket ten behoeve van voormalige weg

Laat Pleistoceen dekzand

Bijlage 7: Projectie boorstaten op profiellijn 1 - 6



Projectie boorstaten op profiellijn 2

N Z

Hollandveen en 
rivierklei in 
voormalig beekdal

Opvulling 
beekdal

Bouwvoor behorende bij het dekzand

Laat Pleistocene
fluvioperiglaciale afzettingen 
(smeltwaterafzettingen)Laat Pleistoceen 

dekzand

Laat Pleistoceen 
dekzand

Laat Pleistoceen 
vegetatieniveau

Boringen Hoevelaar fase 1

Boringen Hoevelaar fase 2



Projectie boorstaten op profiellijn 3
ZW NO

Opvulling beekdal

Hollandveen en stuifzand in 
voormalig beekdal

Grachtvulling op dekzandkop

Laat Pleistoceen dekzand

Bouwvoor behorende bij het dekzand

Slootvulling



Projectie boorstaten op profiellijn 4

Laat Pleistoceen dekzand

Bouwvoor behorende bij het dekzand



Projectie boorstaten op profiellijn 5
ZW NO

Bouwvoor behorende bij het dekzand

Laat Pleistoceen dekzand

Verstoord pakket mogelijk behorende bij Pantherstellung



Projectie boorstaten op profiellijn 6

Hollandveen in 
voormalig beekdal

Opvulling waterbron

Bouwvoor behorende bij het dekzand

Laat Pleistoceen dekzand

Opvulling beekdal

Boringen Hoevelaar fase 1 Boringen Hoevelaar fase 2

Laat Pleistoceen dekzand

ZW NO

Slootvulling
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Nota van beantwoording inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Hoevelaar fase 2  1 

Nota van beantwoording vooroverleg en inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoevelaar fase 2’ 

 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoevelaar fase 2’ heeft gedurende acht weken voor een ieder ter visie gelegen, van 28 december 2021 tot en 

met 22 februari 2022. Gedurende de periode van terinzagelegging zijn er 2 inspraakreacties ingediend. In deze Nota van beantwoording 

inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Hoevelaar fase 2 zijn de inspraakreacties samengevat en voorzien van een antwoord. Vooraf 

aan de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan zijn de formele vooroverlegpartners geraadpleegd. De reacties van de formele 

instanties zijn reeds verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. In deze Nota van beantwoording inspraakreacties zijn de ontvangen reacties 

samengevat en voorzien van een antwoord. 

 

 

Nr.  Betreft Inspraakreactie Antwoord 

1. Waterschap Vallei en 

Veluwe  

1. Afstand bouwvlak vanaf de perceelsgrens 

van het rioolgemaal.  

In de paragraaf milieuzonering van de toelichting van 

het bestemmingsplan wordt uitgegaan van een 

gemengd gebied. Op basis van de VNG publicatie 

‘Bedrijven en milieuzonering’ wordt daarom van een 

richtafstand van 10 m uitgegaan van het bouwvlak tot 

aan de perceelgrens van het rioolgemaal dat aan de 

Zegheweg is gelegen. Door het waterschap wordt 

aangegeven dat er in dit geval geen sprake is van 

gemengd gebied maar van het gebiedstype rustige 

woonwijk. Uitgaande van rustige woonwijk zou de 

afstand tussen de perceelgrens van het rioolgemaal en 

het bouwvlak minimaal 30 m moeten bedragen.  

 

Het waterschap moet de bedrijfsactiviteiten ten behoeve 

van beheer en onderhoud ter plaatse op normale wijze 

en ongehinderd kunnen blijven uitvoeren. Door de 

richtafstand van 30 m te hanteren blijft dit beter 

gewaarborgd. Daarnaast is het van belang om ter 

plaatse van de nieuwe woningen een goed woon- en 

leefmilieu te garanderen. Door de richtafstand van 30 m 

te hanteren kan een goed woon- en leefmilieu 

gegarandeerd worden. 

 

1. Naar aanleiding van de inspraakreactie van het 

waterschap is de paragraaf milieuzonering 

voorgelegd aan de RUD Utrecht. Door de RUD wordt 

gesteld dat vanwege het ontbreken van drukke 

verkeerswegen en de beperkte aanwezigheid van 

bedrijfsactiviteiten in de directe omgeving van het 

plangebied het aannemelijker is om uit te gaan van 

een rustige woonwijk. Op basis van de VNG 

publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ geldt in dat 

geval voor een rioolgemaal nabij een rustige 

woonwijk voor het aspect geur een richtafstand van 

30 m. In het bestemmingsplan ‘Hoevelaar fase 2’ 

wordt een afstand gehanteerd van 10 m tussen het 

bouwvlak en het rioolgemaal. Geconcludeerd kan 

worden dat niet voldaan wordt aan de richtafstand 

uit de VNG publicatie, zijnde 30 m. Het gaat echter 

om een richtafstand. De VNG brochure ‘Bedrijven 

en milieuzonering’ geeft een mogelijkheid om 

gemotiveerd te kunnen afwijken van de betreffende 

richtafstand. Aangetoond moet worden dat er 

sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter 

plaatse van de beoogde woningen en dat het 

waterschap niet wordt gehinderd in zijn 

bedrijfsvoering ter plaatse van het rioolgemaal. 
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Nr.  Betreft Inspraakreactie Antwoord 

 

 

 

 
2. Een verdere uitwerking van het 

waterhuishoudkundig plan.  

 

In paragraaf 4.9 van de toelichting wordt aangegeven 

dat de exacte inrichting van het plangebied nog niet 

bekend is. Geadviseerd wordt om het gebied rondom 

het rioolgemaal zo mogelijk in te richten met groen en 

waterberging. 

 

3. Actualiseren van de tekst in de toelichting  

 

Per 1 januari 2022 is er een nieuw 

waterbeheerprogramma van kracht het zogenaamde 

Blauw Omgevingsprogramma 2022 - 2027. Dit is een 

concretisering van onze Blauwe Omgevingsvisie voor het 

beheergebied. Verzocht wordt om paragraaf 4.9 naar 

aanleiding hiervan aan te passen.  

 

Door Peutz hebben wij een geuronderzoek 

uitgevoerd naar de geurbelasting van het 

rioolgemaal aan de Zegheweg. Onderzocht is in 

hoeverre de realisatie van de beoogde woningen op 

kortere afstand dan de genoemde richtafstanden 

toelaatbaar is en of er sprake zal zijn van een goed 

woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde 

woningen. Uit het geuronderzoek blijkt dat op een 

afstand van 10 m vanaf de perceelgrens van het 

rioolgemaal geen sprake zal zijn van geurhinder 

omdat de grenswaarde niet wordt overschreden. 

Daarom kan er vanuit worden gegaan dat er sprake 

is van een goed woon- en leefklimaat.  

 

Daarnaast vindt 6 à 8 keer per jaar bij het 

rioolgemaal beheer en onderhoud plaats. Hierbij 

staan maximaal vijf luiken met een totale 

oppervlakte van 5 m2 open en is er gedurende ca. 3 

uur per keer sprake van een hogere geuremissie 

vanwege de openstaande luiken. Aangezien het in 

dit geval gaat om periodiek onderhoud hoeft dit niet 

getoetst te worden aan de wettelijke voorwaarden 

voor geurhinder. In overleg tussen waterschap en 

gemeente zal worden bezien of het wenselijk en 

noodzakelijk is om toekomstige omwonenden 

hierover te informeren. Verder is de ontsluiting van 

het rioolgemaal direct aan de Zegheweg gelegen. 

Deze situatie zal in de toekomstige situatie 

ongewijzigd blijven. Hierdoor zal het waterschap 

niet gehinderd worden in de bedrijfsvoering ter 

plaatse van het rioolgemaal. Hiermee is voldoende 

gemotiveerd dat de realisatie woningen op een 

afstand van 10  van de perceelgrens van het 

rioolgemaal acceptabel is.  
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2. Ten tijde van de ter inzage legging van het 

voorontwerpbestemmingsplan was de exacte 

inrichting van het plangebied nog niet bekend. 

Inmiddels is er een stedenbouwkundig plan 

opgesteld. Dit stedenbouwkundig plan heeft 

vervolgens de basis gevormd voor het 

waterhuishoudkundig plan. In het 

waterhuishoudkundig plan wordt een verdere 

uitwerking gegeven van de waterhuishoudkundige 

inrichting van Hoevelaar fase 2. Onderdeel hiervan 

betreft een nadere toelichting van de 

waterbergingsopgave. De waterbergingsopgave 

wordt niet voorzien in de zone rondom het 

rioolgemaal, wel zal deze zone een groene inrichting 

krijgen. 

 

3. Het geactualiseerde beleid van het waterschap zal 

worden verwerkt in paragraaf 4.9 van de 

toelichting. 

 

Naar aanleiding van de inspraakreactie van het 

waterschap zullen de volgende wijzigingen 

worden doorgevoerd in het bestemmingsplan:  

- De paragraaf milieuzonering wordt gewijzigd 

op basis van de richtafstanden horende bij het 

gebiedstype rustige woonwijk. Ook zullen de 

resultaten van het geuronderzoek ten aanzien 

van het rioolgemaal worden verwerkt in de 

toelichting. De afstand blijft 10 meter. 

- In paragraaf 4.9 van de toelichting wordt het 

waterhuishoudkundig plan verwerkt.  

- Het beleid van het waterschap wordt 

aangepast in paragraaf 4.9 van de toelichting. 

 

2. Bewoners Huisstede 2  Het landschappelijke en open karakter van de 

Zegheweg wordt onvoldoende geborgd.  

De gemeente onderstreept de kwaliteiten van het 

landschappelijke en open karakter van Zegheweg en wenst 
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In het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 

Hoevelaar fase 2’ is het landschappelijk en open 

karakter van de Zegheweg onvoldoende gewaarborgd. 

Terwijl in de ‘Kernrandvisie Woudenberg 2030 is 

beschreven dat de Zegheweg een sterk landelijk 

karakter heeft en dat het doel van de gemeente is om 

het lint ook in de toekomst te behouden en voor wat 

betreft identiteit te versterken.’ Om het landelijk en 

open karakter te bewerkstelligen én eventuele 

bomenkap langs de Zegheweg te voorkomen wordt 

voorgesteld om in het algemeen geen bebouwing toe te 

staan in een strook van minimaal 6,0 meter langs de 

Zegheweg. 

 

dit daarom ook goed te borgen in het bestemmingsplan 

‘Hoevelaar fase 2’. 

 

Daarom zal de verbeelding van het bestemmingsplan 

‘Hoevelaar fase 2’ worden aangepast. De grens van de 

bestemming ‘Woongebied’ zal op een afstand van minimaal 

6,0 meter vanaf de rand van de berm van de Zegheweg 

komen te liggen. De strook van 6 m tussen de Zegheweg 

en de bestemming ‘Woongebied’ zal als ‘Tuin’ en ‘Groen’ 

worden bestemd. Binnen deze bestemmingen zullen geen 

woningen gerealiseerd kunnen worden.  

 

Aanvullend hierop zal binnen de strook van 6,0 m binnen 

de bestemming ‘Tuin’ een regeling worden getroffen om 

het bouwen van bijbehorende bouwwerken uit te sluiten.  

 

Het karakter van de Zegheweg wordt daarmee niet teniet 

gedaan.  

 

Naar aanleiding van de inspraakreactie worden de 

volgende wijzigingen doorgevoerd: 

- Op de verbeelding wordt de strook van 6 m 

langs de Zegheweg gewijzigd van de 

bestemming ‘Woongebied’ naar de 

bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’.  

- In de regels wordt binnen de bestemming 

‘Tuin’ geregeld dat de gronden niet worden 

aangemerkt als achtererfgebied en dat daarom 

geen bijbehorende bouwwerken mogelijk zijn.  

 

3.  Vitens Een deel van het plangebied is gelegen binnen een 

boringsvrije zone 

De uiterst zuidelijke hoek van het plangebied is gelegen 

in een boringsvrije zone. De boringsvrije zone is een 

gebied rondom de grondwaterwinning Woudenberg. 

Deze grondwaterwinning is de bron van de 

De voorgestelde wijzigingen op de verbeelding en in de 

regels zijn reeds doorgevoerd in het 

voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoevelaar fase 2’. 

 

Naar aanleiding van de vooroverlegreactie is vooraf 

aan de terinzagelegging van het 
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drinkwatervoorziening voor o.a. de gemeente 

Woudenberg. In de verbeelding, toelichting en 

planregels zijn hier echter onvoldoende waarborgen aan 

verbonden. De boringsvrije zone is onderdeel van een 

beschermingszone drinkwater zoals is opgenomen in de 

Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht.  

 

Verzocht wordt om een aanduiding 'milieuzone - 

grondwaterbeschermingsgebied' op de verbeelding op te 

nemen en in de planregels op te nemen dat bij 

activiteiten in het grondwaterbeschermingsgebied regels 

uit de Provinciale Omgevingsverordening van toepassing 

zijn. 

 

voorontwerpbestemmingsplan het bestemmingsplan  

aangepast.  

 

 

4. Provincie Utrecht Het bestemmingsplan ‘Herziening Hoevelaar fase 2’ 

geeft geen aanleiding opmerkingen te plaatsen in het 

kader van het provinciaal belang zoals dat is 

opgenomen in de Omgevingsvisie Provincie Utrecht en 

geborgd in de bijbehorende Interim 

Omgevingsverordening Provincie Utrecht. 

 

De vooroverlegreactie van de provincie Utrecht is ter 

kennisgeving aangenomen.  

 

Naar aanleiding van de vooroverlegreactie is het 

voorontwerpbestemmingsplan niet aangepast.  

 

 

5. Veiligheidsregio Utrecht 

(VRU) 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van:  

 
- Vervoer van gevaarlijke stoffen over de N224 

- Hogedruk aardgastransportleiding W520-06 

- BRZO bedrijf ‘Van Appeldoorn Chemical Logistics 
B.V.’  

 

Voor de N224 en de buisleiding dient het groepsrisico 

beperkt verantwoord te worden. Het groepsrisico is 

kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. Voor het 

bedrijf van Appeldoorn geldt eveneens een 

verantwoording van het groepsrisico (artikel 13 van het 

Bevi). In de ruimtelijke onderbouwing van het plan 

wordt echter alleen ingegaan op de beperkte 

De voorgestelde wijzigingen in de toelichting zijn reeds 

doorgevoerd in het voorontwerpbestemmingsplan 

‘Hoevelaar fase 2’. 

 

Naar aanleiding van de vooroverlegreactie is vooraf 

aan de terinzagelegging van het 

voorontwerpbestemmingsplan het bestemmingsplan  

aangepast.  
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verantwoording van de buisleiding. Geadviseerd wordt 

om ook conform het Bevt en het Bevi het groepsrisico te 

verantwoorden van de N244 en het bedrijf van 

Appeldoorn. 
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ALGEMEEN

Aanleiding
De Hoevelaar is de naam van de woningbouwontwikkeling Hoe-
velaar aan de oostzijde van de kern van Woudenberg. Dit gebied 
wordt in fases ontwikkeld volgens het Masterplan Hoevelaar. Het 
voornemen is om circa 900 woningen te realiseren. Dit rapport 
beschrijft de beeldkwaliteitcriteria voor de tweede fase van deze 
woningbouwontwikkeling. 

Het uitgangspunt voor dit beeldkwaliteitsplan is het stedenbouw-
kundig plan voor de tweede fase. Er wordt voortgebouwd op de 
beeldkwaliteit van de eerte fase om voldoende samenhang te 
scheppen. Er zijn dan ook veel overeenkomsten, maar ook verschil-
len zodat dit gebied een eigen identiteit kan krijgen. 

Doelstelling
De ambitie is om aantrekkelijke en diverse woonmilieu’s te realise-
ren binnen bestaande landschappelijke en groene waarden. Dit is 
vastgelegd in het Masterplan Hoevelaar in 2015 waarin de kaders in 
hoofdlijnen staan beschreven. Dit beeldkwaliteitplan heeft betrek-
king op de tweede fase zoals omschreven in het Masterplan en is 
samen met het stedenbouwkundig plan een belangrijk instrument 
om de ambitie te verwezenlijken. De criteria zijn zo geformuleerd 
dat er voldoende houvast is voor het borgen van kwaliteit, tegelij-
kertijd blijft er voldoende vrijheid voor de architect. Het beeldkwali-
teitsplan is dan ook vooral bedoeld om te inspireren. 

Status
In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (deelgebied bebouwde kom) van de 
gemeente Woudenberg staat het plangebied aangeduid als ‘Kam-
penlandschap’. De daarbij gegeven welstandscriteria bieden on-
voldoende houvast voor deze ontwikkeling. Dit beeldkwaliteitplan 
fungeert als een gebiedsgericht welstandskader voor dit specifieke 
plangebied en vervangt daarmee voor dit gedeelte de Nota Ruimte-
lijke Kwaliteit van de gemeente Woudenberg. De criteria zoals deze 
in dit plan document zijn omschreven is formeel het toetsingskader 
voor de beeldkwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimte. 
Voor de overige aspecten (algemene criteria, excessenregeling, etc.) 
blijft de huidige welstandsnota van toepassing. 

Leeswijzer
Het eerste deel beschrijft het plangebied en het masterplan. Vervol-
gens wordt het stedenbouwkundig plan toegelicht. De kern van dit 
beeldkwaliteitplan zijn de sets criteria bij de verschillende deelge-
bieden. 
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Masterplan Hoevelaar zoals vastgesteld in 2015 Stedenbouwkundig plan Fase 2  

Masterplan Hoevelaar Stedenbouwkundig plan Hoevelaar - Fase II
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HET PLANGEBIED

Masterplan
Het plangebied ‘Hoevelaar’ wordt gerealiseerd in het slagen-
landschap ten oosten van de kern van  Woudenberg. Het wordt 
begrensd door de Zegheweg aan de noordwestzijde, de spoordijk 
aan de oostzijde en de N224 aan de zuidzijde. Het van oorsprong 
agrarische gebied kent een strokenverkaveling met op de perceel-
grenzen rijen knotwilgen die het landschap in stroken verdelen. Aan 
de eind van de negentiende eeuw werd een spoorlijn aangelegd en 
is sindsdien een markant element in het landschap die samen met 
de Zegheweg de ruimtelijke begrenzing vormt van het plangebied. 
Het landschappelijk raamwerk speelt een belangrijke rol in de ont-
wikkeling van het plangebied.

Het masterplan is ingebed in het landschappelijk raamwerk waar-
bij in is gezet op het behouden van bestaande kwaliteiten en het 
leggen van verbindingen met de omgeving. Zo is er dwars door het 
plangebied een route voorzien. De bestaande strokenverkaveling 
wordt behouden en versterkt samen met de waterstructuur.

Woonmilieu’s
Binnen het raamwerk worden verschillende woonmilieus gedefini-
eerd die elk inspelen op de bijzondere landschappelijke kenmerken. 
Zo sluit het woonmilieu ‘De Singels’ aan op de aanwezige sloten en 
‘houtsingels’. Rond de oude boomgaard komt het woonmileu ‘De 
Gaarden’ waarbij compact landschappelijk gewoond zal worden 
in verschillende wooneenheden. ‘De Erven’ sluit aan op de Zeghe-
weg wat typologisch gebaseerd is op de ‘boerenerven’ die hier van 
oudsher voorkomen. Een ensemble van woningen met een ruim-
telijke en functionele relatie met het landschap is een hierbij een 

belangrijk uitgangspunt. In de noordelijke punt van het gebied komt 
‘De Linie’ waarbij een aantal lijnen bij elkaar komen. Het vormt het 
staartstuk van de ontwikkeling Hoevelaar. 

Fases en deelgebieden
Het stedenbouwkundig plan is een deeluitwerking van het Mas-
terplan Hoevelaar en betreft de tweede fase van de woningbouw-
ontwikkeling wat aansluit op de eerste fase. In de eerste fase zijn 
de verschillende woonmilieu’s (De Erven en De Singels) ook in de 
beeldkwaliteit tot uitdrukking gebracht. Een belangrijke schakel tus-
sen de verschillende deelgebieden is de Laan door Hoevelaar. Ook is  
er een informele route voorzien die de verschillende woonmilieu’s 
en de verschillende pleintjes en hofjes met elkaar verbinden. Het 
vorm de ‘ruggengraat’ van het plan. In het plangebied van de twee-
de fase komen deze twee routes samen in een groenzone. 

Beeldkwaliteit Fase 1
De bebouwing aan de oostzijde van de Laan door Hoevelaar, over-
wegend rijwoningen, markeren de rand van het deelgebied ‘De 
Singels’. Aan de westzijde is het deelgebied ‘De Erven’ gelegen. 

De Singels (oostelijk deel)
Het meerendeel van de woningen is voorzien van langskappen met 
hier en daar een dwarskap. Dit breekt de lengte van de gevels en 
geeft een speels effect. De architectuur is overwegend traditioneel 
te noemen met donkerrood metselwerk, donkere dakpan en witte 
accenten. De architectuur heeft zowel horizontale als verticale 
expressie. 
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Verkavelingsplan fase 1

zonering beeldkwaliteit fase 1 

Aan de ‘Zwarte Roodstaart’ zijn enkele woningen gerealiseerd 
die zijn voorzien van wit gekeimde gevels en rietgedekte kappen. 
Hierbij is de accentkleur zwart. Dit geeft een mooi contrast met de 
overige bebouwing.

Ook aan de Valleilaan zijn woningen gerealiseerd met een informele 
uitstraling. De woningen zijn geschakeld met een verspringende 
rooilijn. Deze verspringing komt ook in het dakvlak tot uitdrukking. 
In tegenstelling tot de overige woningen in de wijk zijn hier geen 
dwarskappen toegepast. Dit geeft een rustig straatbeeld. Aan de 
voorzijde zijn de woningen voorzien van een overkapping afgedekt 
met een schuin dak. Het metselwerk is (donker)grijs en beige genu-
anceerd en heeft een horizontale geleding. 

Op bepaalde hoeken zijn bebouwingsaccenten toegepast. Een 
voorbeeld hiervan is het appartementengebouw op de hoek van 
de ‘Centrale groene as’ en ‘De Lus’. Door de afwijkende vorm en 
markante positie draagt het bij aan de oriëntatie binnen, en herken-
baarheid van, dit deel van de wijk. 

De Erven (westelijk deel)
Aan de westzijde van de weg is het straatbeeld anders. Hier is de 
structuur losser, en heeft de bebouwing een meer individueel en 
landelijk karakter gekregen wat aansluit op het lint van de Zeghe-
weg. 
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woningen aan de Laan door Hoevelaar (Centrale groene as)

woningen aan de Zegheweg (De Erven)

woningen aan de  Valleilaan (De Lus)

woningen aan de  Zwarte Roodstaart (Wetering)
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Stedenbouwkundig plan Hoevelaar - Fase II
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN

De ambitie is om een aantrekkelijk woonmilieu te realiseren 
binnen een landschappelijk raamwerk passend bij de bestaan-
de woonmilieus van Woudenberg. Hierbij wordt aangesloten 
op de structuur van fase 1 en het onderliggend landschap. 

Landschappelijk raamwerk
Het oorspronkelijke landschap is de voornaamste ruimtelijke 
drager van het plan. De structuur van de bebouwing en de 
woonstraten is gerelateerd aan de opstrekkende verkaveling. 
De bestaande singels en sloten vormen samen met de nieuwe 
structuren een stevig groen blauw raamwerk. De belangrijk-
ste nieuwe structuur is de parkzone in noord-zuid richting, 
midden in het deelgebied Singels. De zone bestaat voor een 
groot deel uit een multifunctionele wadi. Deze wadi bestaat uit 
verschillende niveau’s. De diepste delen lopen het snelste vol 
en vormen de basis voor de  waterberging. Bij extreme buien 
lopen ook de minder diepe delen vol. De waterberging voor de 
nieuwbouw wordt voorzien in het groen-blauwe raamwerk.

Ontsluiting en hoofdstructuur
De Laan door Hoevelaar is een belangrijke ontsluitingsweg 
voor de wijk. Deze doorkruist het plangebied en is tevens de 
grens tussen het woonmilieu ‘De Erven’ en ‘De Singels’. Parallel 
aan deze weg ligt midden in het deelgebied ‘De Singels’ een 
groene ruimte in noord-zuid richting. Dit is de voornaam-
ste openbare ruimte van het plan en legt de verbinding met 
de omgeving. Haaks op deze noord-zuid structuur liggen de 
hoofdstraten. 

Principe stedenbouwkundig plan; twee deelgebieden binnen 
landschappelijk raaamwerk Hoevelaar Fase II 

‘De Erven’

‘De Singels’
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Nieuwe bebouwing
Binnen de hoofdstructuur wordt een diverse mix van woning-
typen gerealiseerd. Dit zijn in het westelijk deel voornamelijk 
grondgebonden woningen, vrijstaand maar ook geschakeld. Zo 
worden er ook rug-aan-rugwoningen voorzien. In het oostelijk 
deel van de wijk worden voornamelijk geschakelde woningen 
en rijwoningen gebouwd. Midden in de wijk zijn er tevens 
twee appartementengebouwen voorzien die omzoomd zijn 
door het groen. Door deze mix van woningtypen zal er een ge-
varieerd en diverse woonomgeving ontstaan voor jong en oud. 

Deelgebieden en zones
Binnen het plan zijn een tweetal deelgebieden te onderschei-
den, te weten ‘De Erven’ en ‘De Singels’. Daarnaast zijn er 6 
zone’s te benoemen met aanvullende eisen ten aanzien van de 
beeldkwaliteit. Deze moeten zorgen voor voldoende samen-
hang en variatie binnen het geheel. De volgende zone’s zijn te 
onderscheiden;

• Zone ‘Weteringen’
• Zone ‘Laan door Hoevelaar-Valleilaan’
• Zone ‘Dorpse allure’
• Zone ‘Centraal park’
• Zone ‘Zegheweg’
• Zone ‘Woonstraten’

de verschillende woningtypen
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Deelgebied ‘De Erven’ 

Deelgebied ‘De Singels’ 

CRITERIA BEELDKWALITEIT

DEELGEBIEDEN

+

ZONES

SPECIFIEKE AANVULLENDE CRITERIA PER ZONECRITERIA PER DEELGEBIED

Weteringen

'De Erven'

'De Singels'

Weteringen

Dorpse allure

Dorpse allure

Dorpse allure
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Variatie en samenhang
Op bijgaande afbeelding op p.15 is weergegeven wat de korrel-
grootte is binnen het plan Hoevelaar II. 

Het deelgebied de Erven heeft een kleine korrelgrootte, deze is 
maximaal twee woningen groot (met uitzondering van de rug-
aan-rug woningen in een schuurvolume). In deelgebied Singels 
is de korrel groter. De bouwblokken vormen een eenheid, met 
een samenhangend ontwerp. Binnen deze eenheid wordt 
variatie ingebracht op enkele plekken, bijvoorbeeld om langere 
rijen op te delen in kleinere eenheden.

Op basis van deze indeling kan de architectenselectie plaats 
vinden. Voor deelgebied 'De Erven' kan met meerdere archi-
tecten gewerkt worden, dit kan per kavel verschillen. Voor 
deelgebied 'De Singels' wordt per bouwblok een architect be-
noemd. Voor het hele gebied worden in ieder geval minimaal 3 
architecten geselecteerd. 

Oriëntatie van de bebouwing
De afbeelding laat zien wat de belangrijkste oriëntatie van de 
woningen in het plan is. Sommige woningen, die op hoeken 
liggen, hebben een dubbele oriëntatie. Voor het gewenste 
straatbeeld is het van belang de meerzijdige oriëntatie in de 
architectuur tot uitdrukking te laten komen. 

samenhang in 'De Singels'

variatie in 'De Erven'

De belangrijkste orientatie van de bebouwing, aangegeven is waar de prioriteit ligt vwb ambitie en uitstraling
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kleine korrel (1 a 2 woningen)

uitzondering op de regel

verschillende 
architectuur

variatie binnen architectonische eenheid (maximaal twee woningen)

architectonische eenheid per bouwblok

variatie in het straatbeeld

architectonische samenhang (eenheid) 
appartementengebouw en rijwoningen

grote eenheden (ca. 4 - 6 woningen)

architectonische eenheid van twee woningen

Architectuur 1

Architectuur 2

Architectuur 3

Architectuur x

Special

Architectuur afgestemd op de ruimtelijke eenheden t.b.v. de gewenste samenhang en variatie in het straatbeeld
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Deelgebied ´De Erven´
Dit deelgebied grenst aan de landelijke Zegheweg en 
het aangrenzende buitengebied. Om die reden krijgt dit 
deelgebied een lagere dichtheid en een bebouwings-
beeld met een landelijk(er) uitstraling. 
Dit landelijke beeld komt tot uitdrukking in de bebou-
wingsmassa en de te gebruiken materialen. De archi-
tectuur is een eigentijdse variant op landelijke bouw-
vormen waarbij met name het dak in het oog springt 
(door de lage goothoogte). 

BEELDKWALITEITCRITERIA
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Structuur en situering
• Vrije verkaveling variërend in grootte en richting;
• Losse bebouwing met individueel karakter; 
• Verspringende rooilijn (geen straatwanden);
• Verscheidenheid aan bebouwingstypologien;
• Afwisselende oriëntatie en situering (haaks en parallel aan 

openbare weg);
• Afwisseling kapvormen en kaprichtingen;

Massa en hoofdvorm
• Schuurtype of woonhuis passend in landelijke omgeving;
• Heldere, eenvoudige hoofdvorm (rechthoekig volume) pas-

send bij beoogde type;
• Eén bouwlaag met kap;
• Zadel- of mansardekap;
• Kappen zijn voorzien van een (royaal) overstek, incidenteel 

kan daarvan worden afgeweken;
• - De goothoogte van grondgebonden woningen is overwe-

gend 3 meter hoog (min 50%).  Met name naar de buiten-
zijde van de erven is dit van belang. Daar waar de gevel 
gericht is richting het erf is een hogere goothoogte ook 
mogelijk;

• Nokhoogte: max. 11 meter;
• Het dak is een beeldbepalend onderdeel van de bebou-

wing. Het samenspel van daken bepaalt, van de buitenzijde, 
de aanblik van het deelgebied Erven. Het is een landschap 
van daken;

• Toevoegingen (dakkappelen, erkers etc) aan het eenvoudi-
ge hoofdvolume zijn voldoende ondergeschikt;

• Tweekappers vormgeven als één groot woonhuis;
• Het complex levensloopbestendige woningen is opge-

bouwd uit architectonische eenheden van maximaal twee 
woningen, de kaprichting wordt regelmatig gedraaid;

Materiaal, kleur en detail
• Ingetogen kleurgebruik, overwegend donker en natuurlijk, 

passend bij een landelijke omgeving (witte accenten inci-
denteel mogelijk)

• Kap; keramische dakpannen, grijs of zwart genuanceerd 
(geen gekleurde en/of glimmende pan) Toepassing van zink 
of riet als dakbekleding mogelijk ter verbijzondering;

• Genuanceerde baksteen in een overwegend bruine of grij-
ze tint aangevuld met houten gevelbekleding;

• Natuurlijk en hoogwaardig materiaalgebruik voor kozijnen 
en deuren (hout);



BEELDKWALITEITPLAN - WOUDENBERG -HOEVELAAR FASE II18

SF
EE

RB
EE

LD
EN

 ‘D
E 

SI
N

G
EL

S’
Deelgebied ´De Singels´ 
Dit deelgebied vormt het hart van het woongebied van 
Hoevelaar. Het gebied heeft een dorpse uitstraling. Het 
verschil met deelgebied 'De Erven' zit in het bebou-
wingsbeeld. De bouwmassa’s laten meer gevel zien 
door de hogere goothoogte. Daarnaast is er sprake van 
een grotere korrelgrootte in architectonische eenhe-
den. Het dorpse karakter blijkt uit de parcelering van 
grotere eenheden (zoals rijen en appartementenge-
bouwen) en het kleur- en materiaalgebruik. 
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Structuur en situering
• De bebouwing staat (op enkele uitzonderingen na) haaks of 

parallel aan de heersende landschapsrichting;
• De woningen zijn gesitueerd in een aantal duidelijk be-

grensde bouwblokken;
• De bouwblokken vormen architectonische eenheden die in 

samenhang ontworpen worden;

Massa en hoofdvorm
• Twee bouwlagen met een kap;
• Het zadeldak is de basis kapvorm, andere vormen zijn ter 

verbijzondering ook mogelijk;
• Goothoogte max 6 meter, nokhoogte maximaal 11 meter; 
• De appartementengebouwen vormen hierop een uitzonde-

ring, zie hiervoor ‘aanvullende criteria zone centraal park;
• Rijen met woningen worden optisch verkort door een aan-

tal mogelijke ingrepen (minimaal 2 van onderstaande): 
1. Sprong in de gevel; 
2. Overgang in materiaal/kleur; 
3. Optische verlaging van de goot, met of zonder uitbouw; 
4. Dwarskap;
• Rijen van 4 of langer hebben in ieder geval een fysieke 

onderbreking zoals de sprong in de gevel, een dwarskap of 
sprong in de goothoogte; 

• Woningen op hoeken hebben ook een representatieve kop-
gevel en daarmee een dubbele oriëntatie;

• Bijgebouwen bij hoekwoningen, inclusief de zijdelingse per-
ceelgrens maken deel uit van de architectonische ontwerp 
opgave van de woning. 

Materiaal, kleur en detail
• Kleurgebruik passend bij een dorpse omgeving;
• Overwegend donker rode baksteen, afgewisseld met lichte 

baksteen t.b.v. een contrastrijk en gevarieerd straatbeeld;
• Genuanceerde bakstenen (afwisselend donker en lichte 

tinten)
• Witte accenten (boeiborden, kozijnen etc);
• Dak; keramische dakpannen, effen zwart / donker grijs 

(geen gekleurde en/of glimmende pan)
• Een rieten kap in combinatie met een lichte gevels is inci-

denteel mogelijk langs de weteringen;
• Natuurlijk materiaalgebruik voor kozijnen en deuren (hout); 

Specials
• Op een drietal in het oog springende grotere hoekpercelen 

worden ‘specials’ gebouwd;
• De specials onderscheiden zich van de rij door een afwij-

kende bouwmassa (bijvoorbeeld 3 lagen met plat dak) en 
kleur- en materiaalgebruik;

• Deze woningen hebben een dubbele oriëntatie. 
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Aanvullende criteria - Zone ’Weteringen'
Deze zone begeleidt de weteringen, een structuur 
bestaande uit een watergang met begeleidende 
boomstructuren. De woningen zijn overwegend met 
de voorkant naar de weteringen gericht. Daar waar 
kopgevels gericht zijn richting de wetering moeten deze 
als ‘voorkant’ beschouwd worden. Ook de positione-
ring en vormgeving van bijgebouwen grenzend aan de 
wetering gebeurt zorgvuldig en heeft een hoge (beeld)
kwaliteit. 

De zone bevindt zich in twee welstandsgebieden (‘De 
Erven’ en ‘De Singels’). De samenhang ontstaat o.a. 
door het gebruik van rieten daken op goed gekozen 
locaties. Op bijgaande afbeelding zijn mogelijke posi-
ties voor rieten daken aangeduid. Maar ook de erfaf-
scheidingen en bijgebouwen grenzend aan de wetering 
dragen bij aan de beoogde sfeer.

Stedenbouwkundig
• De woningen zijn primair, danwel secundair georienteerd op de wetering;
Architectonisch
• Er worden op enkele plaatsen rieten kappen toegepast aan de wetering overeenkomstig fase 1;
• Bijgebouwen en zijdelingse perceelsgrenzen in deze zone worden integraal mee-ontworpen;
Overgang privé- openbaar
• Groene erfafscheiding aan de voorzijde;
• Op zijdelingse perceelgrenzen, grenzend aan openbaar gebied, wordt de erfafscheiding mee ont-

worpen met de woning. Deze bestaat uit een constructieve voorziening in hout of metselwerk 
gecombineerd met groen waar nodig.

• Zie paragraaf 'Overgangen privé - openbaar' voor het totaalbeeld.
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kopgevel appartementengebouw

kopgevel appartementengebouw

rieten kap

goothoogte beperken

bijgebouw mee-ontwerpen

rieten kap

“Wonen aan de weteringen met Elzensingels en knotwilgen”
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Appartementengebouw ValleilaanAanvullende criteria - 
Zone ’Laan door Hoevelaar-Valleilaan’
De woningen grenzend aan deze zone zijn primair op de 'Laan'-
georiënteerd. Voor sommige woningen betekent dit dat ze 
meerdere ‘voorzijden’ hebben. 

De architectuur langs de Lanen laat een gevarieerd beeld zien. 
Zie de afbeelding over de variatie en samenhang op pagina 
15. De verspringende rooilijn en de wisselingen in nokrichting 
zorgen voor een afwisselend bebouwingsbeeld.

De erfafscheidingen grenzend aan de Laan door Hoevelaar- Val-
leilaan zijn hagen. De bewoners kunnen dit naar eigen wens 
aanvullen met hekwerken en/of leibomen.

Langs de hoofdverkeersstructuur wordt een doorlopende bo-
menstructuur voorzien aansluitend op de boomsoort gekozen 
in fase 1. 

Langs de doorgetrokken Valleilaan is een nieuw appartementengebouw voorzien. 
Hiervoor zijn aanvullende criteria opgesteld:

Stedenbouwkundig
• Appartementengebouw maakt deel uit van het bouwblok waarbinnen het staat; 
• Drie bouwlagen, plat afgedekt, deels met kap om aan te sluiten op aangrenzende 

woningen;
• Meerzijdige oriëntatie primair gericht op wetering én doorgetrokken Valleilaan; 
• Secundair gericht op binnenterrein;
• Appartementen op de begane grond hebben een gebouwgebonden buitenruim-

te; 
• Buitenruimte valt binnen de contouren van de robuuste hoofdvorm of zijn ge-

groepeerd binnen robuuste kaders;
• Gebouw met heldere (sculpturale) vormen;

Architectonisch
• De uitstraling past binnen de criteria ‘De Singels’;
• Geen blinde gevels;
• Verspringen in de gevel;
• Horizontale en verticale geleding;
• Rijke detaillering en hoogwaardige hoekoplossingen;
• Bij een plat dak gevels zorgvuldig beeindigen;
• Representatieve entree’s;
• Buitenruimtes mee ontwerpen met architectuur;
 
Overgang privé- openbaar
• Overgang privé- openbaar mee ontwerpen;
• Erfafscheidingen zijn transparant; bijvoorbeeld sierhekwerken i.c.m. groen en/of 

houten lamellen / shutters;
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zie pagina 26  voor sfeerbeelden
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Appartementengebouw Valleilaan

Laan door Hoevelaar

Valleilaan

Appartementengebouw Valleilaan

Hoek richting Weteringen

Herhaling / repetitie

'Special' (zie p.26 en 27)

“Wonen in een landelijke én dorpse omgeving”
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Aanvullende criteria - Zone ’Dorpse allure’
Van oost naar west, dwars door de deelgebieden Erven en Singels loopt de 
ontsluiting van de buurten. Deze takt aan op de rondweg van Hoevelaar (Laan 
door Hoevelaar – Valleilaan). Bij ontwikkeling van fase 6 kan deze structuur nog 
verder verlengd worden richting het erf aan de Stationsweg Oost 239. In de 
openbare ruimte is voorzien in een groenstrook waaraan begeleidende bomen 
worden geplant. 

De woningen grenzend aan deze zone zijn allen in hoofdzaak hierop geori-
enteerd. Voor sommige woningen betekent dit dat ze meerdere ‘voorzijden’ 
hebben. 

De erfafscheidingen grenzend aan deze zone zijn hagen aangevuld met een 
laag metalen hekwerk met horizontale structuur op de erfgrens. De soorten 
haag varieren, dit versterkt de variatie en de biodiversiteit. Het toepassen van 
hekwerk draagt bij aan de verbinding tussen de twee deelgebieden en de ver-
schillende soorten hagen en groen. 
 

Stedenbouwkundig
• Op een drietal in het oog springende grotere hoekpercelen worden ‘specials’ 

gebouwd; 
• De 'special' maakt deel uit van het bouwblok waarbinnen het staat;
• De specials onderscheiden zich van de rij door een afwijkende bouwmassa (bij-

voorbeeld 3 lagen met plat dak) en kleur- en materiaalgebruik; 
• Tweezijdige oriëntatie;

Architectonisch
• De uitstraling past binnen de criteria ‘De Singels’;
• Geen blinde gevels;
• Rijke detaillering en hoogwaardige hoekoplossingen;
• Bij een plat dak gevels zorgvuldig beeindigen;

Overgang privé- openbaar
• Erfafscheidingen in de vorm van een horizontaal geleidend hekwerk of strook 

i.c.m. haag.
• Op zijdelingse perceelgrenzen, grenzend aan openbaar gebied, wordt de erfaf-

scheiding mee ontworpen met de woning. Deze bestaat uit een constructieve 
voorziening in hout of metselwerk gecombineerd met groen waar nodig. De 
constructie is moeilijk te verwijderen en voorkomt daarmee aanpassing door 
bewoners. 

• Zie paragraaf 'Overgangen privé - openbaar' voor het totaalbeeld.
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'Special'

Toekomstige doorverbinding 
richting erf / fase 6

'voorgevel' appartementengebouw

'Special'

Horizontaal geleidend hekwerk of strook 
i.c.m. haag aan voorzijde

Beeíndiging zone

“Wonen aan een straat met allure”
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Aanvullende criteria - Zone ’Centraal Park’
De parkzone betreft de groenzone in noord-zuid richting in deelgebied 
'De Singels'. In deze zone staan twee appartementengebouwen. 

De zone bestaat voor een groot deel uit een multifunctionele wadi. Deze 
wadi bestaat uit verschillende niveau’s. De diepste delen lopen het snel-
ste vol en vormen de basis waterberging. Bij extreme buien lopen ook 
de minder diepe delen vol. Deze minder diepe delen kunnen gebruikt 
worden als speelvoorziening. Ook is ruimte voorzien voor een trapveldje 
ten zuiden van het zuidelijke appartementengebouw. De waterberging 
van de appartementengebouwen kan verwerkt worden in de tuin bij de 
gebouwen. Het groen loopt (optisch) door tot aan de gevels.

Voor de twee gebouwen zijn hier aanvullende criteria opgenomen. 

Stedenbouwkundig
• Twee appartementengebouwen vrijstaand in het groen;
• De massa's geven een gezicht aan de open groene ruimte;
• Meerzijdige orientatie;
• Drie bouwlagen plat afgedekt, evt. met deels afgeschuinde kap ter verbij-

zondering of overgang naar aangrenzende bebouwing; 
• Alzijdige uitstraling met goede hoekoplossingen;
• Buitenruimte valt binnen de contouren van de robuuste hoofdvorm of zijn 

gegroepeerd binnen robuuste kaders;
• Gebouw met heldere (sculpturale) vormen;

Architectonisch
• De uitstraling past binnen de criteria ‘De Singels’;
• Architectuur zoekt verbinding met het aangrenzende bouwblok;
• Geen blinde gevels;
• Verspringen in de gevel;
• Horizontale en verticale geleding;
• Rijke detaillering en hoogwaardige hoekoplossingen;
• Bij een plat dak gevels zorgvuldig beeindigen;
• Representatieve entree’s;
• Buitenruimtes mee ontwerpen met architectuur;

Overgang privé- openbaar
• Groen loopt (optisch) door tot aan de gevel;
• Overgang privé- openbaar mee ontwerpen;
• Erfafscheidingen zijn transparant; bijvoorbeeld sierhekwerken i.c.m. groen 

en/of houten lamellen / shutters; horizontale structuur i.c.m. haag.
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Appartementengebouwen 
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“Wonen aan een parkzone”

Appartementengebouw 

Wadi / spelen

Trapveldje

Fiets- en voetverbinding

Appartementengebouwen 

Appartementengebouw 

Fiets- en voetverbinding

Special
Special
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Aanvullende criteria - Zone ’Zegheweg’ 
De Zegheweg is een historische landweg, begeleid door een bomenstructuur. 
De bestaande kwaliteit moet behouden blijven. Een uitgangspunt was dan 
ook om geen auto ontsluitingen op de Zegheweg te plaatsen zodat deze zijn 
landweg profiel kan blijven behouden. Om die reden worden de woningen 
ontsloten vanaf Hoevelaar II, hetzelfde geldt ook voor de nutsvoorzieningen. 
Het is echter wel wenselijk om een representatieve (voor)zijde te richten 
naar de Zegheweg. 

Om die reden is ervoor gekozen om een groot deel van de woningen met 
de voorgevel te richten naar de Zegheweg. De uitzondering hierop zijn twee 
woningen die de beëindiging vormen van wegen in het plan.

Doordat de voorzijde en achterzijde van woningen wisselen t.o.v. elkaar en 
er aan beide kanten openbaar gebied is vraagt dit de nodige aandacht voor 
de wijze waarop erfafscheidingen worden ingericht.  Daar waar voorzijden 
grenzen aan de Zegheweg wordt de woning middels een voetpad verbon-
den met de weg, en is er op de erfgrens voorzien in een lage haag. Waar de 
tuin grenst aan de Zegheweg is er sprake van overgang van 2 meter voordat 
er een hogere erfafscheiding geplaatst kan worden. In deze zone worden 
inheemse heesters geplant. Samen vormen deze de overgang. 

De inpassing van bijgebouwen vraagt de nodige aandacht in deze zone, ge-
zien de wisselende oriëntaties van de hoofdgebouwen. Deze worden inte-
graal mee ontworpen met de architectuur van de woning. Bijgebouwen staan 
nabij het hoofdgebouw, op afstand van de wegen aan beide zijden. 

Stedenbouwkundig
• Vrije verkaveling parallel en haaks aan de Zegheweg gesitueerd;
• Ruime kavels;
• Woningen hebben een alzijdige uitstraling;

Architectonisch
• Voldoet aan de criteria ‘De Erven’;
• Hoogwaardige architectuur en een hoog uitwerkingsniveau;
• Representatieve gevels;
• Bijgebouwen zijn integraal mee ontworpen;
• Bijgebouwen zijn voldoende ondergeschikt;

Overgang privé- openbaar
• Aan de zijde van de Zegheweg: zie pagina 29;
• Aan de zijde van Hoevelaar II: een lage of hogere haag.
• Geen bijgebouwen op de erfgrens;
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“Wonen in landelijke sferen”
Zegheweg

Voorzijde

Voorzijde

Overgang tuin - Zegheweg

Profiel Zegheweg in het geval de voorzijde hieraan grenst

Profiel Zegheweg in het geval de achterzijde hieraan grenst, een zone van ca. 2 
mtr met daarin clusters inheemse heesters zorgt voor een geleidelijke overgang 
naar de tuin .
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Aanvullende criteria - Zone ’Woonstraten’ 
De smalle woonstraten zijn specifiek aangeduid vanwege het smalle profiel 
met aan twee zijden woningbouw. Er is sprake van een smal straatprofiel, 
met éénrichting verkeer. De voetganger is de baas in deze straatjes. 

De woningen staan relatief dicht op de straat. Het profiel van de straat 
wordt als geheel ontworpen waarbij bouwhoogte, kaphelling, voortuin/
stoepje en straatinrichting op elkaar worden afgestemd. Hagen haaks op 
de gevel, gepositioneerd op de zijdelingse perceelgrenzen zorgen voor het 
groen in het straatbeeld. Veranda's, in de gevel geintegreerde bankjes, het 
zijn ideeen die het straatbeeld een vriendelijke uitstraling geven.

Het bebouwingsbeeld is kleinschalig  door bijvoorbeeld een geleed gevel-
beeld, af een toe een lage goot en kleur- en materiaalverschillen. 

Stedenbouwkundig
• Smalle woonstraten haaks op de wetering;
• Gevarieerd, kleinschalig en informeel straatbeeld; 
• Markeren entree en beeindiging van de woonstraten, bijvoorbeeld door dwars-

kap of verbijzonderde gevel; 
• Verspringende rooilijn; 
• Incidenteel verlaagde goot waardoor het straatprofiel lucht krijgt. 

Architectonisch
• Voldoet aan de criteria ‘De Singels;
• Speciale aandacht voor voorzijde, overgang woning - straat; 
• Integraal ontwerp straatprofiel van gevel tot gevel;

Overgang privé- openbaar
• Voortuin als verblijfsruimte en ruimte voor interactie;
• Groen (hagen) haaks op de gevel zorgen voor groenbeeld in de straat;
• Op zijdelingse perceelgrenzen, grenzend aan openbaar gebied, wordt de erfaf-

scheiding mee ontworpen met de woning. Deze bestaat uit een constructieve 
voorziening in hout of metselwerk gecombineerd met groen waar nodig.

SF
EE

RB
EE

LD
EN



31

“Wonen aan een gezellige woonstraat ”

Markeren entree

Markeren entree

Markeren entree

Markeren entree

Vormgeving straatprofiel

Vormgeving straatprofiel
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Op bijgaande afbeelding is weergegeven hoe de overgang van privé naar open-
baar is vormgegeven. 

Op de erfgrens aan de voorzijde wordt voorzien in een haag. Voor de hagen 
stellen we drie soorten voor. Een variatie in hagen, maar per stedenbouwkundi-
ge en architectonische eenheid een soort. Dit versterkt de stedenbouwkundige 
opzet en draagt bij aan de oriëntatie binnen de buurten. En uiteraard; variatie in 
soort is goed voor de biodiversiteit. Gekozen kan worden uit onderstaande soor-
ten. Definitieve soortkeuze in afstemming met afdeling groen van de gemeente. 

• Elaeagnus ebbingei (olijfwilg)
• Crataegus (meidoorn)
• Ligustrum (liguster)
• Acer campestre (veldesdoorn)
• Fagus sylvatica (beuk)
• Carpinus betulus (haagbeuk)

In de zone 'Dorpse Allure' wordt aan de haag een horizontaal geleidend hek-
werk in hout of metaal toegevoegd. Dit element versterkt de samenhang in deze 
centrale ontsluitingsstructuur. Deze samenhang wordt verder versterkt door de 
toegepaste bomen met onderbeplanting in deze straten. 

Ter plaatse van de openbare parkeerclusters wordt voorzien in een dubbelstaaf-
mat hekwerk (zwart gecoat) met klimop.

Op enkele plaatsen grenzen woningen met hun zijdelingse perceelgrens aan 
openbaar gebied. Op enkele plekken vraagt de ruimtelijke kwaliteit om een 
robuuste, niet gemakkelijk te verwijderen, voorziening die mee ontworpen 
wordt met de architectuur van de woning. Gedacht kan worden aan metselwerk 
gecombineerd met groen, al dan niet in combinatie met een bijgebouw. 

 

Overgang privé - openbaar

Er worden verschillende haagsoorten toegepast, van links naar rechts: olijfwilg - liguster - beuk (bijv.)

Op zichtbare, beeldbepalen-
de plaatsen wordt de zijdelingse 
perceelgrens mee ontworpen met de 
woning als gebouwde voorziening 
gecombineerd met groen . 

Langs de Zegheweg wordt igv achtertuin voorzien in een    
natuurlijke overgang met inheemse heesters en haag



33

Metalen hekje i.c.m. haag (zie pagina 24, 25)

Overgang met inheemse heesters (zie pagina 29)

Haagsoort 3

Haagsoort 1

Haagsoort 1

Haagsoort 2

Haagsoort 3
Hekwerk met klimplanten
Constructieve voorziening
Hekwerk met haag combi

Haagsoort 3

Haagsoort 1

Haagsoort 2

Haagsoort 2

Haagsoort 1

Hekwerk met klimplanten

Constructieve voorziening
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OPENBARE RUIMTE

In dit hoofdstuk gaan we in het beoogde beeld van de openbare ruimte, voor 
zover dat een relatie heeft met beeldkwaliteit. De volgende onderdelen komen 
daarbij aan bod: de hoofdgroenstructuur met suggesties voor de beplanting en de 
dwarsprofielen met suggesties voor de verharding en kleurgebruik.

Het doel is om zo weinig mogelijk verharding toe te passen. En waar mogelijk 
waterpasserende of half-open verharding toe te passen. Het voorstel is om voor 
de parkeerplaatsen een half open verharding toe te passen. 

Het ontwerpen met een grote diversiteit aan vaste planten, hagen, struiken en 
bomen zal resulteren in het hoge belevingswaarde voor de bewoners. Tevens zal 
het bijdragen aan voldoende voedsel voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. 
Hierbij kan aangesloten worden bij de principes van de Heuvelrugtuinen

Hoofdgroenstructuur
Op bijgaande afbeelding is de hoofdgroenstructuur weergegeven. Het uitgangs-
punt bij het ontwerpen van het groen-blauwe raamwerk is (1) het zichtbaar ma-
ken en houden van het onderliggende landschap, (2) het leesbaar maken van de 
hoofdopzet van de wijk met beplanting en (3) het realiseren van biodiversiteit. 

De soorten zijn een voorstel ter inspiratie. We gaan graag in overleg met de ge-
meentelijke diensten om samen tot een gedragen keuze te komen. Een keuze die 
past bij het landschap, bij de stedenbouwkundige opzet van het plan, maar ook 
voor het beheer op lange termijn geschikt moet zijn. 

Langs de Weteringen
De bestaande bomen langs de watergangen in dit gebied (en plan) zijn veelal 
elzen. Elzensingels, als vroegere veekering en productie van hakhout en windbe-
schutting. De elzen zijn vaak geknot. 
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Dorpse Allure
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Aansluitend bij dit beeld: de oevers aanvullen met knotbomen. Dit mag een va-
riatie in soort zijn, om de biodiversiteit te bevorderen. De moerbei is daarbij een 
opvallende vanwege een fraaie herfstverkleuring. En de cultivar van de gewone 
wilg is opvallend vanwege de bladkleur en verkleuring van de jonge twijgen. 
Voor de bermen en de randen van de oevers is een meer ecologisch beheer van 
de bermen voorstelbaar. Kruidenrijke vegetatie kan hier dan ontwikkelen, in plaats 
van een monotone grascultuur. Dit draagt bij aan het vergroten van de biodiversi-
teit. Dit vraagt een ander beheer van bermen. 
•  Alnus glutinosa (gewone els)
•  Fraxinus excelsior (gewone es)
•  Morus alba (witte moerbei)
•  Salix alba (gewone wilg)
•  Salix alba 'Chermesina'

Dorpse allure
Voor de doorgaande structuur is gekozen voor een goede straatboom met een 
opvallende verkleuring of bloei. Een landschappelijke boom met een hoge waarde 
voor biodiversiteit. Goed voor bijen, vlinders ed. 
Voor de doorgaande structuur kunnen wij een tevens een onderbeplanting 
voorstellen in de vakken. Een kleurrijke beplanting is voor de gehele strook een 
verrijking. In een inrichtingsplan kunnen wij dit verder uitwerken. 
•  Styphnolobium japonicum (honingboom)
•  Tilia platyphyllos (zomerlinde)
•  Tilia cordata 'Greenspire' (winterlinde, cultivar)
•  Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' (doorbloeiende witte acacia) 

Centraal park
De soorten voor de wadi moeten waterminnende soorten zijn. Passend bij het 
natte karakter van een wadi, maar tegelijkertijd moet ze ook droogte kunnen 
verdragen, gezien het veranderde klimaat. Een variatie aan soorten is gewenst in 
de wadi, voor een afwisselend beeld en een positieve bijdrage voor biodiversiteit. 
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Alle soorten hebben een opvallende verschijnigsvorm, door of bladkleur, of bloei 
of groeiwijze.

Voor de wadi is naast een variatie in bomen ook een variatie bloemrijke mengsels 
en gras denkbaar. Het laten verruigen van de wadi (danwel de taluds, danwel de 
bodems) geeft een enorme meerwaarde voor zowel mens als dier en daarmee 
een positief effect op een gezonde leefomgeving. Ook dit kan later in een inrich-
tingsplan worden uitgewerkt. 

•  Quercus phellos (wilgeik)
•  Gleditsia triacanthos 'Elegantissima' (kleinbladige Christusdoorn)
•  Alnus glutinosa 'Aurea' (geelbladige gewone els)
•  Acer saccharinum (zilveresdoorn)
•  Betula nigra (zwarte berk, of cultivars)
•  Fraxinus pennsylvanica 'Summit' (Pennsylvaanse es)
•  Nyssa sylvatica (zwarte tupelo)
•  Pterocarya fraxinifolia (Kaukasische vleugelnoot)
•  Salix fragilis (kraakwilg)
•  Taxodium distichum (moerascypres)
•  Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' (gele treurwilg)

Parkeerbomen
De soorten voor parkeerboom moeten goed kunnen gedijen bij verharding en 
parkeerplaatsen. Dus tegen een stootje kunnen. Daarnaast is gekozen voor een 
brede kroon met veel blad, zodat er schaduwwerking ontstaat voor de geparkeer-
de auto’s. Klimaatadaptief. Tevens hebben de soorten een opvallende verschij-
ningsvorm. Per parkeerplaats/cluster stellen wij 1 soort voor, om herkenning en 
oriëntatie binnen de wijk en buurten te versterken. De benoemde soorten zijn 
niet allemaal inheems.  
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• Ailanthus altissima 'Purple Dragon' (roodbladige hemelboom)
•  Acer rubrum 'Red Sunset' (rode esdoorn)
•  Fraxinus americana 'Autumn Purple' (Amerikaanse es)
•  Liriodendron tulipifera (tulpenboom)
•  Quercus castaneifolia (kastanjebladige eik)
•  Robinia pseudoacacia 'Nyirségí' (schijnacacia)
•  Zelkova serrata 'Village Green' (Japanse schijniep)

Accentbomen
De beeindiging van de assen 'dorpse allure' kan gevormd worden door een opval-
lende boom, een 'accentboom'. De accentbomen hebben een opvallende blad-
kleur en verkleuring, daarnaast is het een goede straatboom.
•  Acer x freemanii 'Autumn Blaze' (esdoorn)
•  Quercus palustris (moeraseik)

Laan door Hoevelaar - Valleilaan
Dit betreft de voortzetting van bestaande wegenstructuren. Het groenbeeld sluit 
aan op het bestaande beeld.

Natuurinclusiviteit
Natuurinclusief bouwen kan op verschillende manieren worden versterkt. Dit 
kan gebeuren met behulp van ecologisch onderzoek en advies. Op pagina 39 zijn 
enkele ideeen hiervoor op een rij gezet. 

Principe profielen
De principe profielen op de volgende pagina's laten de keuzes en de opbouw van 
de openbare ruimte zien. Een en ander dient nader te worden uitgewerkt in een 
inrichtingsplan. 
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Groen Bebouwing

Enkele toepassingen ter bevordering van de biodiversiteit: 

• Enkel toepassing van inheemse bomen- en plantensoorten;

• Gebruik van ecologisch waardevolle bomen, denk aan drachtbomen 

en bomen met potentie voor broedplaatsen;

• Grote variatie aan bomen- en plantensoorten;

• Toepassing van gevelgroen en groene erfafscheidingen;

• Toepassing van oever, greppel en wadi beplanting;

• Bloem- en kruidenrijke bermen;

• Lintvormige structuren vormen routes en kunnen groen verbinden 

tot een groot netwerk.

Enkele toepassingen ter bevordering van de biodiversiteit: 

• Verschillende bouwelementen zoals de gootbekisting, de nokvorst  

of gevels (inbouwkasten) kunnen toegankelijk worden gemaakt voor 

vogels en vleermuizen en zo in de noodzakelijke nest- en verblijfplaat-

sen voorzien;

• Zowel platte als schuine daken kunnen vergroend worden;

• Elementen in of aan de gevel zoals (nest)kasten en gevelgroen;

• Plaatsen van losse kasten, tillen, insecten hotels en stenen;

• Creeëren van een natuurspeelplaats.

Nokvorst (vleermuis)Gevelgroen (Hop) Schoorstenen (vleermuis)Gevelgroen (Wilde Wingerd)

Overstekende dakranden (vogels)Overbeplanting Losse of ingebouwde kastenDrachtbomen (Linde)

NatuurspeelplaatsInheemse bomen (Knotwilg)

InsectenhotelsGroene afscheidingen (Veldesdoorn)

Natuurinclusiviteit
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Profiel A-A’

Profiel A2-A2’

A

A

A2

A’

A’

A2’

Profiel A-A'
• Profiel over de weteringen;
• Bomen, kruidenrijke oevers;
• Smalle rijbaan éénrichting verkeer, gebakken klinker;
• Langsparkeren op waterdoorlatende verharding.
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Profiel B-B’

Profiel C-C’

B

B’

Profiel B-B' en C-C'
• Profiel over de hoofdas 'dorpse allure' en de woonstraatjes;
• B-B': twee richtingen, vrijliggend voetpad, groenstrook, ge-

bakken klinker;
• Langsparkeren op waterdoorlatende verharding.
• C-C': één richting verkeer, smalle rijbaan. 

C’
C
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Profiel D-D’

Profiel D-D'
• Profiel over de doorgetrokken Valleilaan;
• Aansluitend op bestaande inrichting.

D’
D
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Profiel E-E’

Profiel F-F’

Profiel E-E' en F-F'
• Profiel E-E' betreft een voortzetting van het profiel van de 

Laan door Hoevelaken;
• Profiel F-F' betreft hoofdas 'dorpse allure'.

F

F’

E’
E
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Profiel G-G’

Profiel G2-G2’

G2

G2’ G

G’

Profiel G-G'
• Profiel over de Wetering, zuidzijde;
• Eenrichting verkeer, smalle rijbaan, parkeren op waterdoorla-

tende verharding;
• Gebakken klinker; 
• Waterberging. 
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Profiel H-H’

Profiel I-I’

I

H

I'

H’

Profiel H-H' en I-I'
• Profiel over de centrale parkzone;
• Eenrichting verkeer, smalle rijbaan, parkeren op waterdoorla-

tende verharding;
• Gebakken klinker; 
• Waterberging in wadi's. 
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1 INLEIDING 

 

De gemeente Woudenberg heeft het voornemen de uitbreidingswijk Hoevelaar te Woudenberg 

verder te ontwikkelen. Het te ontwikkelen gebied is bekend onder de naam ‘Hoevelaar fase 2’. 

Met onderhavig waterhuishoudkundig plan wordt een basis gevormd voor een verdere inrichting 

van het te ontwikkelen plangebied en wordt een uitwerking gegeven van de waterhuishoudkun‐

dige inrichting. 

 

Het waterhuishoudkundig plan dient als onderbouwing voor het aspect water bij het bestem‐

mingsplan en geeft een invulling aan voor de toekomstige inrichting voor hemelwater, huishou‐

delijk afvalwater, grondwater en oppervlaktewater. 

 

Het waterhuishoudkundig plan is gebaseerd op de bij Buro Ontwerp & Omgeving bekende gege‐

vens. Voor het opstellen van dit plan  is geen geohydrologisch veldonderzoek verricht. Om die 

reden kan het zijn dat de aannames ten aanzien van de waterhuishouding in het gebied afwijken 

van de werkelijke situatie ter plaatse. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de ligging van het plangebied, de huidige situatie 

binnen het plangebied en de situatie binnen het plangebied nadat de ontwikkeling is gerealiseerd. 

In hoofdstuk 3 volgen de gebiedskenmerken van het plangebied en de omgeving. De gebiedsken‐

merken hebben invloed op het functioneren van het watersysteem ter plaatse en geven inzicht 

in de (on)mogelijkheden van eventuele waterhuishoudkundige maatregelen. In hoofdstuk 4 wor‐

den de uitgangspunten  en  randvoorwaarden behandeld die het  kader  vormen  voor de wijze 

waarop  in de  toekomstige situatie het watersysteem moet  functioneren. De voorziene water‐

structuur wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Hierna wordt in hoofdstuk 6 dieper ingegaan op aan‐

legpeilen en drainage, in hoofdstuk 7 op het hemelwatersysteem en in hoofdstuk 8 op het vuil‐

watersysteem. In hoofdstuk 9 worden een samenvatting en aandachtspunten weergegeven. 
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2 PLANGEBIED 

 

2.1 Ligging plangebied  

 

Onderhavig plangebied betreft fase 2 van de ontwikkeling van Plan Hoevelaar te Woudenberg. 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 8 ha en staat kadastraal bekend als gemeente 

Woudenberg, sectie G , nummers 2108, 1941 en 2193 (deels). Het gebied bestaat uit 5 deelge‐

bieden. Mogelijk wordt in een later stadium nog een zesde deelgebied van circa 0,96 ha toege‐

voegd, dit gebied is in onderhavige analyse buiten beschouwing gelaten. 

 

Het gebied wordt aan de zuidzijde begrenst door de in ontwikkeling zijnde fase 1 van het plan. 

Dit gebied is reeds bouwrijpgemaakt en de realisatie van het woningbouwprogramma is in juni 

2020 begonnen. Aan de westzijde wordt het gebied begrenst door de Zegheweg en aan de oost‐

zijde door een kavelsloot en agrarische percelen behorende bij de Stationsweg Oost 239. De 

noordzijde van onderhavige fase 2 wordt begrenst door agrarisch gebied dat tijdens fase 3 van 

het plan ontwikkeld zal worden. 

In onderstaande afbeeldingen 1 en 2 is ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 1:  Topografische kaart van de globale ligging plangebied (bron: www.pdok.nl/viewer) 
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Afbeelding 2:  Luchtfoto van de globale ligging plangebied (bron: www.pdok.nl/viewer) 

 

 

2.2 Huidig gebruik 

 

Het plangebied bestaat uit agrarische gronden welke van elkaar gescheiden worden middels ka‐

velsloten.  De  zuidelijke  helft  van  noordelijke  ka‐

velsloot  bevindt  zich  binnen  het  plangebied.  Dit 

geldt ook voor de noordelijke helft van de zuide‐

lijke sloot maar deze sloot is reeds meegenomen in 

de ontwikkeling van fase 1, zie paragraaf 3.5. 

 

In tabel 1  is een overzicht van het verhard en on‐

verhard oppervlak voor de huidige situatie van het 

plangebied  opgenomen.  In  de  huidige  situatie  is 

het plangebied geheel onverhard. 
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Tabel 1  Overzicht verhard en onverhard oppervlak bestaande situatie plangebied 

Huidige situatie   Oppervlakte (in m2)  

Bebouwd oppervlak  0 

Terreinverharding / infrastructuur  0 

totaal verhard  0 

Onverhard (agrarische percelen en kavelsoten/greppels)  79.992 

totaal onverhard  79.992 

 

2.3 Toekomstig gebruik 

 

Voor Hoevelaar in zijn geheel is in 2015 ‘Masterplan Hoevelaar’ opgesteld. Initiatiefnemers zijn 

voornemens binnen het plangebied een nieuw woonmilieu te realiseren. Het plan is opgedeeld 

in een aantal fasen die door middel van de nieuw te realiseren ontsluitingsstructuur van elkaar 

gescheiden worden. Naar aanleiding hiervan  is door Buro Ontwerp en Omgeving een Steden‐

bouwkundig plan gemaakt voor fase 2. Het plan voorziet in de bouw van 165 koopwoningen en 

89 huurwoningen en appartementen. Hiervan worden 179 grondgebonden woningen gereali‐

seerd en 75 niet grondgebonden appartementen en beneden‐bovenwoningen.  

Langs de noordkant wordt de huidige watergang verbreed. En aan de westkant, richting het zui‐

den, wordt de watergang doorgetrokken richting de zuidelijke watergang van fase 1. Centraal in 

het gebied wordt een parkzone met wadi’s ingericht. Ook aan de zuidwestkant is een wadi voor‐

zien. Parkeren vindt zowel op eigenterrein als in de openbare ruimte plaats. In onderstaande af‐

beelding 3 is het stedebouwkundig plan weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3:  Gebiedsontwikkeling Hoevelaar (Stedebouwkundig plan fase 2) 
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In onderstaande tabel is een overzicht van het verwachtte verhard en onverhard oppervlak voor 

de toekomstige inrichting van het plangebied opgenomen.  

Tabel 2  Overzicht verhard en onverhard oppervlak toekomstige situatie plangebied  

Toekomstige situatie  Oppervlakte (in m2) 

Uitgeefbare gronden minus dakoppervlak bebouwing *(A) 

(45.001‐12.918)/2 

16.041,50 

Terreinverharding / infrastructuur / nuts  15.639 

Dakoppervlak bebouwing *(A)  12.918 

Subtotaal verhard  44.598,5 

Uitgeefbare gronden minus dakoppervlak bebouwing *(A) 

(45.001‐12.918)/2 

16.041,50 

Onverhard groen  5.607 

Parkeren (waterdoorlatend)  3.482 

Water(berging)  10.263 

Subtotaal onverhard  35.393,5 

Totaal oppervlak plangebied  79.992 

*(A)  omdat  de  inrichting  van  de  uitgeefbare  gronden  niet  geheel  bekend  is,  is  als  uitgangspunt  opgenomen  dat  het  dakoppervlak  van de 

  bebouwing (zonder schuurtjes/garages) volledig wordt meegenomen bij de verharding en 50% van het overig particuliere terrein wordt 

  voorzien van verharding (dak schuur en bestrating).  

 

Ten opzichte van de huidige situatie neemt het verhard oppervlak in de nieuwe situatie met 

circa 4,46 ha toe. 
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3 GEBIEDSKENMERKEN 

 

3.1 Algemeen 

 

In dit hoofdstuk worden de omgevingskenmerken van het plangebied besproken die invloed heb‐

ben op het  functioneren van het watersysteem  ter plaatse. Dit betreft de beschrijving van de 

maaiveldhoogten, bodemopbouw, geohydrologische situatie, grondwaterstanden, oppervlakte‐

water en de riolering. 

 

3.2 Maaiveldhoogte 

 

Voor het bepalen van de maaiveldhoogtes  is onder andere gebruik gemaakt van de Algemene 

Hoogtekaart Nederland (AHN3, www.ahn.nl). Hieruit blijkt dat de maaiveldhoogte van het plan‐

gebied tussen de circa 3,4 m +NAP (westzijde) en circa 4,0 m +NAP (oostzijde)  ligt. Binnen het 

gebied zijn enkele kavelsloten aanwezig. In afbeelding 4  is de  ligging van het plangebied op de 

AHN opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 4:  Hoogteligging (Bron: www.ahn.nl) 

 

Van het gebied is een terrein‐meting beschikbaar. Hieruit blijkt dat het laagste punt aan de west‐

kant van het terrein is gemeten op 3,2 m +NAP. Over het algemeen ligt de maaiveldhoogte aan 
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de noordwestkant op circa 3,4 m +NAP. De hoogte neemt toe in oostelijke richting tot circa 3,6 á 

3,7 m +NAP. Aan de zuidwestkant van het gebied bevindt het maaiveld zich tegen perceel G168 

(dat zich op circa 3,8 m +NAP) op circa 3,6 m +NAP. Het maaiveld loopt in oostelijke richting eerst 

af naar circa 3,4 m +NAP waarna het over het algemeen weer verder oploop. Aan de oostkant 

bevindt het agrarisch perceel zich op circa 3,9 á 4,0 m +NAP. Lokaal komen hogere en  lagere 

maaiveldhoogtes voor. 

 

Ter plaatse van fase 1 hebben de wegen, welke zullen aansluiten op fase 2, een hoogte van 4,0‐

4,1 m+NAP. Het vloerpeil van de woningen bevindt zich ter plaatse van het noordelijk deel van 

fase 1 op circa 4,3 m +NAP.  

 

3.3 Bodemopbouw 

 

De bodemopbouw is van belang omdat de textuur en samenstelling van de bodem bepaalt hoe 

makkelijk water kan infiltreren en hoe goed de bodem water vasthoudt. 

 

Bodemkaart 

Volgens de Bodemkaart van Nederland betreft de bodem van het plangebied overwegend een 

‘Beekeerdgrond’, die is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De zuidoostkant van het 

gebied betreft een ‘Hoge zwarte Enkeerdgrond’, die eveneens is opgebouwd uit leemarm en zwak 

lemig fijn zand. 

 

Dinoloket 

Voor het bepalen van de regionale bodemopbouw is gebruik gemaakt van het DINO‐loket. Tabel 

3 geeft de globale bodemopbouw binnen het plangebied weer.  

 

Tabel 3  Bodemopbouw (Dinoloket) 

m‐mv  Formatie  Beschrijving Formatie 

0 – 12,7  Formatie van Boxtel  Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en  fijn 

zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, 

veen en grind 

12,7 – 13,0  Formatie  van  Woudenberg,  eerste  venige 

eenheid 

Venige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit veen en met wei‐

nig klei en zandige klei 

13,0 – 13,2  Eemformatie, eerste zandige eenheid  Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden, grof en 

fijn zand, met weinig kleiig zand en een spoor klei en grind 

13,2 – 18,0  Eem Formatie, eerste kleiige eenheid  Kleiige  eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit  zandige  klei  en 

klei, met weinig fijn en midden zand en een spoor veen en grof 

zand 

18,0 – 21,4  Eem Formatie, tweede zandige eenheid  Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden, grof en 

fijn zand, met weinig kleiig zand en een spoor klei en grind 

21,4 – 33,0  Formatie van Drente  Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden 

zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor 

kle 
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m‐mv  Formatie  Beschrijving Formatie 

33,0 – 43,7  Formatie van Sterksel  Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden 

zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor 

klei 

43,7 – 100,1  Formatie van Peize en Formatie van Waalre  Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof 

zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor 

klei en veen 

100,1 – 108,9  Formatie van Waalre  Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei 

en midden  zand, met weinig veen,  fijn en grof  zand en een 

spoor grind 

 

In onderstaande afbeelding 5  is de bodemopbouw  inclusief de  lithoklassen  tot circa 20 m‐mv 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 5:  Bodemopbouw incl. lithoklassen (Bron: Dinoloket) 

 

Uit de gegevens blijkt dat de bovengrond tot circa 3 m‐mv waarschijnlijk bestaat uit zand uit de 

middencategorie (150‐300 mu). De bodemlaag van 3 tot 4 m‐mv bestaat waarschijnlijk uit kleiig 

zand, zandige klei en  leem. Tot circa 11 m‐mv komen wisselend zandlagen (fijn 63‐150 mu en 

midden 150‐300 mu) en lagen met kleiig zand, zandige klei en leem voor. Op circa 11 meter is het 

waarschijnlijk dat veen wordt aangetroffen, waarna op 18 m‐mv weer zandlagen worden ver‐

wacht. 

 

Bodemonderzoek 

Ter plaatse van fase 2 is, met uitzondering van deelgebied 6, een bodemonderzoek uitgevoerd 

(Verkennend (water)bodem en asbest in grondonderzoek , Hoevelaar fase 2 Woudenberg, PJ Mi‐

lieu bv, 19097501A, d.d. 20 december 2019). Uit het vooronderzoek komt naar voren dat binnen 

de onderzoekslocatie voormalige watergangen aanwezig zijn. 
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Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat de bovengrond ter plaatse van het plangebied 

voornamelijk uit matig fijn tot matig grof, matig siltig, zwak tot matig humeus en plaatselijk zwak 

grindig zand bestaat. De ondergrond (>0,5 m‐mv) bestaat uit matig fijn tot matig grof, matig siltig 

zand. Plaatselijk is de ondergrond matig tot uiterst humeus. Ter plaatse van twee boringen in het 

midden van het plangebied is veen in de ondergrond waargenomen. Ter plaatse van één van de 

boringen is vanaf 1,1 m‐mv sterk zandige, matig siltige veen aanwezig tot de boordiepte van 2,4 

m‐mv. De andere boring bestaat vanaf 1,5 m‐mv uit zwak zandige veen tot boordiepte van 2,5 m‐

mv. 

Tijdens de bemonstering van het grondwater op 17 december 2019 is het grondwater waargeno‐

men op dieptes variërend van 0,01 m‐mv tot 0,21 m‐mv. 

 

3.4 Infiltratiecapaciteit bodem 

 

In het plangebied is de doorlatendheid van de bodem ter plaatse niet gemeten. Op basis van de 

bodemopbouw kan een grove schatting gemaakt worden van de doorlatendheid van de bodem.   

Tevens is in tabel 4 de classificatie van de doorlatendheid zoals weergegeven in het Cultuutech‐

nisch Vademecum opgenomen. 

 
Tabel 4  K‐waarden grondsoorten 

Grondsoort  Doorlaatfactor min 

[m/dag] 

Doorlaatfactor max 

[m/dag] 

Classificatie 

Zwak siltig klei  <0,0001    Zeer slecht doorlatend 

Matig tot sterk siltig klei  0,0001  0,001 

Sterk siltig klei  0,001  0,01 

Zwak zandige tot sterk zandige klei  0,01  0,1  Slecht doorlatend 

Kleiig en uiterst fijn zand  0,1  1,0  0,1‐0,5: matig doorlatend 

0,5 ‐1,0: vrij goed doorlatend 

Zeer fijn tot matig fijn zand  1,0  10  Goed doorlatend 

Matig grof tot zeer grof zand  10  100  Zeer goed doorlatend 

Uiterst grof zand en grind  100  1000 

Kalkzandsteen  0,5  5,0  0,5 ‐1,0: vrij goed doorlatend 

1,0‐5,0: goed doorlatend 

Kleiig veen  0,005  0,1  Slecht doorlatend 

Veen  0,1  1,0  0,1‐0,5: matig doorlatend 

0,5 ‐1,0: vrij goed doorlatend 

 

Bodemlagen met een minimale doorlatendheid van 1,0 m/dag worden geschikt geacht voor infil‐

tratie van hemelwater. 

 

Op basis van de gegevens uit Dinoloket en uit het verrichte bodemonderzoek wordt niet verwacht 

dat de bodem onder de huidige omstandigheden geschikt is voor infiltratie. De bodem kan mid‐

dels grondverbetering, ophoging en/of drainage mogelijk wel geschikt worden gemaakt voor in‐

filtratie. 
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3.5 Grondwater 

 

Grondwaterstromingsrichting 

Uit de  isohypsenkaart van de provincie Utrecht blijkt dat het  freatisch grondwater richting de 

westkant van het gebied een stijghoogte heeft van 3 m +NAP. Uit informatie uit het onderzoek 

van Tauw blijkt dat het grondwater zich aan de westkant van het gebied op 2,9 m +NAP bevindt 

en aan de oostkant op circa 3,1 m +NAP. Via de website www.grondwatertools.nl is onderstaande 

afbeelding gecreëerd. Hieruit blijkt dat het grondwater aan de westkant van het gebied een stij‐

hoogte heeft van 3 m +NAP. Op basis van de isohypsen stroom het grondwater in noord noord‐

westelijke richting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 6:  Isohypsen (Bron: www.grondwatertool.nl) 

 

Grondwaterstanden 

De grondwaterstand fluctueert echter gedurende het jaar. In de winter worden vaak de hoogste 

grondwaterstanden gemeten en de laagste standen worden in de zomer gemeten. De jaarlijkse 

variatie van de grondwaterstand op een locatie kan worden gekarakteriseerd door de gemiddeld 

hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Met de GHG kan worden bepaald 

of er binnen een plangebied mogelijkheden zijn voor infiltratie/waterberging. Daarnaast heeft de 

GHG invloed op het gebruik van het plangebied. Er dient afhankelijk van het gebruik een minimale 

afstand aanwezig te zijn tussen het maaiveldniveau en de GHG. Deze ontwateringsdiepte moet 

voldoende zijn om problemen met bijvoorbeeld draagkracht en natte kruipruimtes te voorkomen.  



Waterhuishoudkundig plan  Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

 

Hoevelaar fase 2 te Woudenberg      14            3339.01 

 

 

De op basis van kaarten van de Provincie Utrecht, op basis van het grondwatermodel AZURE, 

vastgestelde GHG en GLG binnen het plangebied zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

 
Tabel 5  GLG en GHG op basis van kaarten provincie Utrecht 

locatie  GHG m‐mv  GLG m‐mv 

GHG westkant  0,4‐0,8  0,8‐1,2 

GHG oostkant  1,2‐1,6  >1,6 

GHG midden noord  0,4‐0,8  0,8‐1,2 

GHG midden zuid  0,8‐1,2  1,2‐1,6 

 

In Dinoloket  is één peilbuis opgenomen welke binnen het plangebied aanwezig  is (B32D0269). 

Het filter van de peilbuis staat van 5,71 tot 7,71 

m‐mv.  De  peilbuis  wordt  echter  sinds  1978 

niet meer gemonitoord en is hierdoor minder 

goed  bruikbaar.  Buiten  het  plangebied 

bevinden  zich  monitoringspeilbuizen  met 

recentere  gegevens,  de  dichtstbijzijnde 

peilbuizen zijn eveneens geraadpleegd. 

De gegevens van de monitoringspeilbuizen zijn 

opgenomen in tabel 7 en in bijlage 1. 

 
Afbeelding 7:  peilbuizen (Bron: www.diniloket.nl) 

 

 
Tabel 6  Grondwatergegevens Dinoloket 

Locatie en peilbuis  Filterstel‐

ling m‐mv 

Meetperi‐

ode 

Maaiveld‐

hoogte m +NAP 

Gemiddelde 

grondwater‐

stand  

GHG 

 

GLG 

m‐mv  m 

+NAP 

m‐mv  m‐

+NAP 

m‐mv  m‐

+NAP 

Midden plangebied 

B32DO269 

5,71‐7,71  1973‐1978  3,2  Data te oud om te gebruiken 

Zuidwestkant  tov 

plangebied 

B32D1392 

1,99‐2,99  2010‐2020  3,66  1,06  2,60  0,71  2,95  1,36  2,30 

Zuidoostkant  tov 

plangebied 

B32D0190 

 

2,54‐3,54  1984‐2009  4,81  Data te oud om te gebruiken 

Oostkant  tov  plan‐

gebied 

B32D1394 

1,88‐2,88  2010‐2020*  4,93  1,33  3,60  0,93  4,00  1,73  3,20 

noordoostkant  van 

het plangebied 

B32D1395 

1,88‐2,88  2010‐2020  3,67  0,47  3,20  0,12  3,55  0,97  2,80 



Waterhuishoudkundig plan  Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

 

Hoevelaar fase 2 te Woudenberg      15            3339.01 

 

*  van mei 2018 tot en met mei 2019 zijn geen metingen uitgevoerd. Hierna ligt de grondwaterstand beduidend lager. Deze 

  waarden zijn niet meegenomen met het bepalen van de GHG, GLG en gemiddelde grondwaterstand. 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de hoogte grondwaterstanden (tov NAP) worden gemeten 

aan de oostkant van het plangebied en de laagte aan de noordoostkant van het plangebied. De 

grondwaterstand aan de westkant bevindt zich hier tussenin. Het grondwater zal dus in noord‐

noordwestelijke richting stromen. 

 

De peilbuizen ten behoeve van het in paragraaf 3.2 genoemde bodemonderzoek zijn op 17 de‐

cember 2019 bemonsterd. In onderstaande tabel 7 zijn de meetgegevens van de peilbuizen op 

Dinoloket van 17 december 2019 vergeleken met de GHG en in tabel 8 met de GLG. 

 
Tabel 7  Grondwatergegevens Dinoloket 17 december 2019 

Locatie en peilbuis  Maaiveld m 

+NAP 

Grondwaterstand 

m +NAP 17‐12‐2019 

Gondwaterstand 

m‐mv 17‐12‐2019 

GHG 

 

Afwijking  tov GHG op 

17‐12‐2020 

m‐mv  m‐+NAP 

1395  3,67  3,44  0,23  0,12  3,55  0,11 dieper  

1392  3,66  2,69  0,97  0,71  2,95  0,26 dieper 

 

Wanneer de grondwaterstanden uit het  in 2019 uitgevoerde bodemonderzoek (tussen de 0,01 

en 0,21 m‐mv) worden gecorrigeerd op basis van de afwijking ten opzichte van de GHG, op 17 

december 2019, in de peilbuizen 1392 en 1395 kan worden geconcludeerd dat de GHG ter plaatse 

van de planlocatie aan het maaiveld wordt verwacht. 

 
Tabel 8  Grondwatergegevens Dinoloket 17 december 2019 

Locatie en peilbuis  Maaiveld m 

+NAP 

Grondwaterstand 

m +NAP 17‐12‐2019 

Gondwaterstand 

m‐mv 17‐12‐2019 

GLG 

 

Afwijking  tov GLG  op 

17‐12‐2020 

m‐mv  m‐+NAP 

1395  3,67  3,44  0,23  0,97  2,70  0,74 dieper 

1392  3,66  2,69  0,97  1,36  2,30  0,39 dieper 

 

Wanneer de grondwaterstanden uit het  in 2019 uitgevoerde bodemonderzoek (tussen de 0,01 

en 0,21 m‐mv) worden gecorrigeerd op basis van de afwijking ten opzichte van de GLG, op 17 

december 2019, in de peilbuizen 1392 en 1395, kan worden geconcludeerd dat de GLG ter plaatse 

van  de  planlocatie  tussen  de  0,39  en  0,96 m‐mv wordt  verwacht. Gezien  het  zomerpeil  van 

2,90m+NAP in de watergangen, wordt de GLG op minimaal 2,90 m+NAP verwacht. 

 

Op basis van kaarten van de provincie Utrecht, waarvoor modelberekeningen zijn uitgevoerd met 

het grondwatermodel AZURE, blijkt dat er afhankelijk van het seizoen sprake is van kwel of inzij‐

ging, de gemiddelde flux ligt tussen de ‐0,5 en 0,5 mm/dag.  
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Grondwateronttrekking 

Tussen Scherpenzeel en Woudenberg bevindt zich waterwingebied ‘Woudenberg’, zie afbeelding 

8. Het grondwater  (vergunning 3,4 miljoen m3/jaar) wordt onttrokken uit meerder watervoe‐

rende pakketten en dan met name uit het derde watervoerende pakket(50 tot 85 m‐mv). 

Om de drinkwaterwinning te beschermen is rondom de waterwinning een boringsvrije zone aan‐

wezig. Het plangebied bevindt zich net buiten deze boringsvrije zone. Op deze zone is de Provin‐

ciale Milieuverordening (PMV) van toepassing. Er dient rekening mee gehouden te worden dat 

binnen de boringsvrije zone de kleilaag in principe niet aangetast mag worden. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 8:  Grondwaterwingebied en boringsvrije zone (Bron: www.webkaart.provincie‐utrecht.nl) 

 

3.6 Oppervlaktewater 

Voor het bepalen van de aanwezige watergangen op de planlocatie en in de directe omgeving is 

de leggerkaart van het Waterschap Vallei en Veluwe geraadpleegd. 
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Binnen het plangebied zijn diverse C‐watergangen aanwezig. Aan de zuidkant van het plangebied 

is op de legger een B‐watergang zichtbaar. Het groot‐

ste deel van het plangebied watert in westelijke rich‐

ting af naar de C‐watergang aan de oostzijde van de 

Zegheweg. Uit een  locatiebezoek blijkt dat de water‐

gang aan de oostzijde van de Zegheweg,  ter hoogte 

van het plangebied, voorzien is van 2 duikers (beton Ø 

500 mm) richting de Zeghesloot (B‐watergang), welke 

aan de westkant van de Zegheweg  is gesitueerd. Eén 

van de duikers is echter in de Zeghesloot niet zichbaar. 

 

Tijdens  fase 1  is de watergang aan de zuidzijde van 

het plangebied, welke op de legger grotendeels als B‐

watergang is aangegeven opnieuw ingericht en in zui‐

delijke richting verbreed. De watergang bestaat uit 3 

delen welke middels duikers (beton, Ø500 mm) op el‐

kaar aangesloten zijn. Het waterpeil in de watergan‐

gen is 2.9 m +NAP. Aan de westkant is de watergang 

voorzien van een stuw met een vaste overstorthoogte 

van 2.9 m +NAP. Het water benedenstrooms van de 

stuw heeft een variabel waterpeil: winterpeil 2.75 m 

+NAP en zomerpeil 2.85 m +NAP en is middels een betonnen duiker aangesloten op de Zeghesloot 

(B‐watergang) welke aan de westkant van de Zegheweg is gesitueerd.  

 

De watergangen langs de Zegheweg wateren in noordelijke richting af op een A‐watergang welke 

uitkomt in de Liniesloot‐Noord. De Liniesloot‐Noord loopt parallel aan het Valleikanaal en voert 

bij een normale afvoer het water af naar de Oude Lunterensebeek/Heiligerbergerbeek. Bij hoge 

afvoeren zal het water uit de Liniesloot‐Noordoverstorten op het Valleikanaal  (stuwpeil 2,8 m 

+NAP). 

In de Liniesloot‐Noord is een stuw aanwezig met een zomerpeil van 2,85 m +NAP en een winter‐

peil van 2,75 m +NAP . Het waterpeil is bepalend voor onder andere plan Hoevelaar. Uit metingen 

van de Zeghesloot blijkt dat de waterstand in lijn ligt met het stuwpeil. 

Figuur 9 geeft de ligging van het plangebied weer, binnen de legger van het Waterschap. 
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Figuur 9. Ligging plangebied binnen de legger Waterschap Vallei en Veluwe 

 

 

3.7 Kabels en leidingen 
 

Riolering 

Binnen het plangebied  is geen riolering aanwezig. Ter plaatse van het gebied Hoevelaar fase 1 

wordt  het  vuilwater  onder  vrijverval  (polypropyleen  Ø250mm  of 

Ø315mm) afgevoerd naar een rioolgemaal dat binnen het projectge‐

bied  fase  1  is  aange‐

legd.  Het  rioolgemaal 

verpompt het  afvalwa‐

ter  vervolgens  via  een 

persleiding naar de be‐

staande  vrijvervalriole‐

ring  (gemengd) aan de 

Zegheweg. In de Zeghe‐

weg betreft het een betonnen rioolleiding met een 

diameter  van  800  mm,  welke  afvoert  naar  het 

hoofdrioolgemaal van de kern Woudenberg. Dit ri‐

oolgemaal heeft een capaciteit van 900 m3/uur en 
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verpompt het afvalwater via een persleiding (ø600 mm) van het waterschap, in noordoostelijke 

richting dwars door het plangebied, naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

 

Ter plaatse van fase 1 is een aansluiting op het vuilwaterriool gemaakt voor fase 2 en 3 (polypro‐

pyleen Ø315mm, b.o.b. 0 m +NAP ter plaatse van put V024).  

 

Tevens is binnen fase 1 een hemelwaterriool aanwezig (polypropyleen Ø 

250mm tot 400mm) waarbij tevens drainage is aangesloten op de hemel‐

waterrioolputten. Het hemelwaterriool watert middels uitstroombakken 

af op de diverse nieuw aangelegde watergangen. 

 

 

 

 

 

Gasleiding 

Een hogedruk gasleiding kruist het plangebied. Het betreft een hogedruk gasleiding met een dia‐

meter van 18” (circa 46 cm) en een ontwerpdruk van 40 bar. De diepteligging (langsprofiel) van 

het  leidingtracé  is reeds opgevraagd en ontvangen via de Nederlandse Gasunie. Tevens zijn de 

Algemene VEWIN‐voorwaarden  voor  grondroer‐  en  overige  activiteiten  geraadpleegd  (‘VELIN 

Richtlijn nr. 2017/6; september 2019’). Deze richtlijn is opgenomen in bijlage 2.  

 

Deze richtlijn bevat voorwaarden voor het ontwerpen en realiseren van civieltechnische werk‐

zaamheden in de belemmeringenstrook van de gasleiding. Voor de betreffende gasleiding is een 

belemmeringenstrook gedefinieerd van 4 m aan weerszijden van de gasleiding, uitgaande van de 

as‐leiding. De hogedruk gasleiding is incl. de belemmeringenstrook weergegeven op figuur 8. In 

de richtlijn zijn onder meer voorwaarden opgenomen over het kruisen van de gasleiding met an‐

dere kabels en leidingen of met een watergang of waterpartij. 

 

Er mogen pas activiteiten plaatsvinden in de belemmeringenstrook van de leiding nadat de be‐

treffende  netbeheerder  daarvoor  schriftelijk  toestemming  heeft  gegeven. Activiteiten die  ter 

plaatse van de leiding niet zijn toegestaan zonder overleg met de netbeheerder zijn onder andere: 

 wijzigen van maaiveldniveau; 

 het aanbrengen van een gesloten verharding; 

 het mechanisch indrijven van voorwerpen in de grond (o.a. damwanden, hei‐ en/of boor‐

palen, tentharingen en beschoeiing);  

 het opslaan van grond en/of materialen;  

 het plaatsen van diep wortelende beplanting of bomen; 

 het belemmeren van de toegankelijkheid van het tracé; 
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 het oprichten van enig bouwwerk;  

 het onttrekken van grondwater;  

 het aanleggen van kabels, leidingen of drainage;  

 het sonderen ten behoeve van bodemonderzoek;  

 het verwijderen of verplaatsen van leidingmarkeringen;  

 het opstellen van bouwterreininrichtingen. 

 

De voorwaarden uit de VELIN Richtlijn met betrekking tot de ontwerp‐ en uitvoeringsfase dienen 

nauw in ogenschouw genomen te worden. Tijdige afstemming met de Nederlandse Gasunie over 

de voorgenomen activiteiten  in de belemmeringenstrook van de gasleiding  is hierbij van groot 

belang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10. Ligging kabels en leidingen  

 

Overige kabels en leidingen 

Uit de uitgevoerde KLIC oriëntatiemelding blijkt dat door het gebied ook een  rioolpersleiding 

loopt. De rioolpersleiding loop vanaf het gemaal aan de westkant van het plangebied (rioolgemaal 

Zegheweg) naar de zuivering Woudenberg en bevindt zich deels binnen de belemmeringenstrook 

van de gasleiding. Het betreft een AC persleiding rond 600 mm. De BOK (binnen onderkant buis) 

binnen het plangebied betreft 1,93 m +NAP en 1,15 m +NAP. Het waterschap, zal  tijdens een 

calamiteit ten alle tijden bij de leiding moeten kunnen komen. Binnen een strook van 4 meter(2 

links en 2 rechts) kan derhalve geen bebouwing plaats vinden. De persleiding is op bovenstaande 

afbeelding 10 middels een donkerpaarse lijn weergegeven.  

 

gasleiding 

persleiding 
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Verder zijn binnen het plangebied geen kabels en leidingen aanwezig.  
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4 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

 

In het waterhuishoudingsplan dat in 2018 door Tauw is opgesteld, is na overleg met de gemeente 

Woudenberg en het Waterschap Vallei en Veluwe, een overzicht gemaakt van  specifieke uit‐

gangspunten voor de hemelwater‐ en afvalwaterstructuur. Het merendeel van de uitgangspunten 

is  ontleend  aan  de  uitgangspuntennotitie  van  het Waterschap,  het  bestemmingsplan  en  het 

grondwaterbeleids‐ en beheerplan. Door de gemeente is, ten behoeve van de ontwikkeling van 

fase 2, een notitie ‘normen‐eisen‐randvoorwaarden‐Hoevelaar’ met kenmerk 19‐1127 aangele‐

verd. De uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot de waterhuishouding zijn  in 

onderstaande paragraven weergegeven.  

 

4.1 Algemene uitgangspunten 

 
Voor het  rioleringsstelsel  dient uitgegaan  te worden  van  een  gescheiden  stelsel, waarbij het 
schone hemelwater en het vuile afvalwater apart van elkaar wordt  ingezameld en getranspor‐
teerd.  
 

4.2 Gebiedskenmerken 

 
In onderstaande tabel worden de gebiedskenmerken, zoals verkregen uit hoofdstuk 3, samenge‐

vat weergegeven die als uitgangspunt dienen voor de waterhuishouding in het plangebied weer‐

gegeven. 

 
Tabel 9  Uitgangspunten gebiedskenmerken 

  Uitgangspunt  eenheid  Bron 

Maaiveldhoogte  3,2‐4,0  m NAP  Onderhavige analyse 

Infiltratiecapaciteit  0,5  m/dag  Onbekend en nader te bepalen. 0,5 m/dag als uitgangs‐

punt genomen 

GHG  0  m‐mv  Onderhavige analyse 

GLG  1  m‐mv  Onderhavige analyse: 0,39 en 0,96 m‐mv. Uitgangspunt 1 

meter minus het huidige maaiveld. 

 
4.3 Uitgangspunten hemelwaterstructuur 

 

In onderstaande  tabel  zijn de uitgangspunten  voor het ontwerp  van de hemelwaterstructuur 

weergegeven. 

 
Tabel 10  Uitgangspunten hemelwaterstructuur 

Aspect  Uitgangspunt  Maatstaaf 

Waterkwantiteit  trits ‘Vasthouden–Bergen–Afvoeren’ 

 

Infiltratie van hemelwater  in de bodem  is  in prin‐

cipe niet van toepassing in Woudenberg. Hemelwa‐

ter dient  indien mogelijk vastgehouden te worden 

 Realiseren  60 mm  statische  berging  voor  toename 

verhard oppervlak 

 Peilstijging oppervlakte water 45 cm 

 Bij T = 100 geen inundantie 
 standaard  afvoernorm  van  1,5  l/s/ha  en  een  norm 

van 3,0 l/s/ha voor een T=100 situatie 



Waterhuishoudkundig plan  Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

 

Hoevelaar fase 2 te Woudenberg      23            3339.01 

 

Aspect  Uitgangspunt  Maatstaaf 

in het gebied waar het valt middels vijvers, water‐

partijen of bergingsbassins 

 

 

(Half) open verharding bij parkeerplaatsen mag  in 

mindering worden gebracht op de totale hoeveel‐

heid verhard oppervlak. De fundering van de (half) 

open verharding dient voldoende waterdoorlatend 

te zijn, zodat neerslag naar de ondergrond kan infil‐

treren 

 

Voor de tuinen van de woonpercelen wordt uitge‐

gaan dat deze voor 50 % als verhard oppervlak mee‐

tellen in de bergingsberekening (excl. dakoppervlak 

bebouwing (zonder schuurtjes/garages) 

 

Maximale peilstijging infiltratie/bergingsvoorzieingen = 

300 mm en de maximale ledingstijd is 24 uur en een vei‐

ligheid tot aan maaiveld van 20 cm 

Riolering  Het HWA‐stelsel  loost op het oppervlaktewater  in 

het plangebied 
 

 Voor het dimensioneren van het HWA‐stelsel wordt 

met een piekafvoer van 90 l/s/ha gerekend 

 Onder  de  openbare wegen wordt  drainage  aange‐
legd, welke in verbinding staat met oppervlaktewater 

(al dan niet via HWA‐riolering) 

Bovengrondse  af‐

voer 
In de woonstraten wordt het hemelwater bij voor‐

keur afgevoerd via een goot in het midden van de 

weg, zodat bij hevige neerslag ook waterberging op 

straat kan optreden.  

Water mag nooit  afstromen naar particuliere op‐

pervlakten 

 

 

De ontsluitingswegen in de nieuwbouwwijk worden 

met een tonrond profiel aangelegd 

 

Grondwater/op‐

pervlaktewater 

Inrichting van het nieuwe plan sluit aan bij de hui‐

dige grondwater‐ en oppervlaktewaterpeilen 

 

Onderbemalingen worden  in  principe  niet  toege‐

staan voor het realiseren van voldoende ontwate‐

ringsdiepte. Het gebied dient dan bij voorkeur inte‐

graal opgehoogd te worden, of te worden voorzien 

van drainagemiddelen 

 

Vanuit het waterschap Vallei & Veluwe  is  1 op  1 

compensatie  noodzakelijk  als  sloten  worden  ge‐

dempt 

 

Ontwatering en drooglegging 

Voor  een  goede  ontwatering  van  het  gebied worden 

veelal  de  volgende  ontwateringsdieptes  gehanteerd, 

uitgaande van een GHG‐situatie: 

 0,70 m – vloerpeil van de woning (met kruipruimte) 

 0,50  m  –  vloerpeil  van  de  woning  (zonder  kruip‐

ruimte) 

 0,70 m – wegpeil (secundaire wegen en woonstraten) 

 0,50 m – maaiveld (tuinen en openbaar groen) 

 vloerpeil  van de woningen  circa  0,30 m boven het 

wegpeil m inundatie van de woningen te voorkomen. 

 

De droogleggingseis  is 1,2 meter tussen openwater en 

maaiveld 

 

De  droogleggingseis  (verschil  tussen  het  maaiveldni‐

veau en het oppervlaktewaterpeil) bedraagt 1,0 à 1,2 m 

ten opzichte van een normaal oppervlaktewaterpeil 

 

Oppervlaktewater 

Maximale peilstijging oppervlaktewater 0,45 meter 

 

Diepte watergang minimaal 1 meter en talud maximaal 

1:3 boven water en onderwater 1:1,5 



Waterhuishoudkundig plan  Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

 

Hoevelaar fase 2 te Woudenberg      24            3339.01 

 

Aspect  Uitgangspunt  Maatstaaf 

 

Drainage 

 Aanleggen  onder  alle  wegen  maar  niet  bij  wegen 

langs watergang 

 Indien sprake  is van  ijzerhoudend grondwater, drai‐
nage  aanbrengen  onder  grondwaterspiegel  of  via 

zwanenhals of put uitstromen  

 Rekening  houden  met  benodigde  ontwaterings‐

diepte 

 Geen haakse bochten in drainagestrengen 
 Ter plaatse van haakse bochten doorspuit‐controle‐

put 

 Kruising drainage met beplanting als ‘blinde buis’ uit‐

voeren ivm wortelgroei 

Waterkwaliteit  Hemelwater  van  dakoppervlak  en wegverharding 

mag in principe rechtstreeks naar oppervlaktewater 

worden afgevoerd 
 

 

 

4.4 Uitgangspunten afvalwaterstructuur 

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van de afvalwaterstructuur weer‐

gegeven. 

 
Tabel 11  Uitgangspunten afvalwaterstructuur 

Aspect  Uitgangspunt  Maatstaaf 

riolering  Het afvalwaterstelsel (DWA‐stelsel) wordt als vrij‐

verval stelsel ontworpen. 

 

Het  afvalwaterstelsel wordt  aangesloten  op  de 

bestaande  riolering van  fase 1, vanwaar het via 

het rioolgemaal dat ter plaatse van fase 1 is aan‐

gelegd wordt  afgevoerd naar het hoofdrioolge‐

maal aan de Zegheweg 

 

 

 Verhang:   1:350 voor een debiet tot 0,25 l/s 

 Verhang:  1:750 voor een debiet > 0,25 l/s 

 Minimale gronddekking:  1,0 m 

 Minimale buisdiameter:  250 mm (PP) gronddekking 800 

mm 

 Vertakt uitvoeren 
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5 DE WATERSTRUCTUUR 

 

Op basis van de minimale ontwateringsdiepte, drooglegging en de hoogte van de omliggende 

infrastructuur zijn de minimale aanlegpeilen voor woningen, wegen en groen bepaald. Om te zor‐

gen dat er voldoende ontwateringsdiepte is moet er drainage aangelegd worden. De aanlegpeilen 

en drainage zijn omschreven in hoofdstuk 6. 

 

De eisen en randvoorwaarden maken het noodzakelijk dat het vuilwater en hemelwater geschei‐

den van elkaar wordt gehouden.  

Hemelwater van openbaar gebied wordt, daar waar wegen grenzen aan oppervlaktewater, wadi’s 

of andere hemelwaterbergingsvoorzieningen, oppervlakkig afgevoerd naar deze voorzieningen. 

Overig hemelwater en water van particuliere percelen wordt conform de eisen van gemeente via 

hemelwaterriolering afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het ontwerp van het hemelwatersys‐

teem is beschreven in hoofdstuk 7. 

 

Tijdens fase 1 van de ontwikkeling van Plan Hoevelaar is rekening gehouden met de afvoer van 

vuilwater afkomstig van fase 2. Het vuilwateraansluitpunt is voorzien ter plaatse van de westelijke 

weg van fase 1 naar fase 2. Het ontwerp van het vuilwaterriool staat omschreven in hoofdstuk 8. 

 

In bijlage 3 is een overzichtstekening met de waterstromen opgenomen. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat de situering van de leidingen indicatief is. Nadere uitwerking dient plaats te vinden 

tijdens de civieltechnische uitwerking van het plan. 
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6 AANLEGPEILEN EN DRAINAGE 

 

6.1 Algemeen 

De GHG vormt het uitgangspunt voor het bepalen van weg‐ en vloerpeilen. Om wateroverlast bij 

gebouwen en wegen te voorkomen wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd (zie uitgangspun‐

ten in hoofdstuk 4). 

Uit de inventarisatie van de gebiedskenmerken blijkt dat de GHG waarschijnlijk aan het maaiveld 

ligt. Dit zou betekenen dat het gebied opgehoogd dient te worden. Hiervoor dient uitgegaan te 

worden van de ontwateringseisen zoals opgenomen in hoofdstuk 4. Wanneer de binnen het plan‐

gebied aanwezige watergangen worden gedempt en maar in beperkte mate terugkomen zal de 

ontwatering van het gebied afnemen. Hierdoor zal de grondwaterstand verhogen en zullen deze 

verhogingen ook langer aanhouden. Voorwaarde is de aanleg van drainage onder de openbare 

wegen, welke in verbinding staat met oppervlaktewater (al dan niet via HWA‐riolering). 

 

6.2 Drooglegging 

Het gemiddelde oppervlaktewaterpeil binnen het plangebied bedraagt circa 2,9 m +NAP vanwege 

het ingestelde stuwpeil. Uitgaande van de gestelde droogleggingseis van 1,2 meter tussen open 

water en maaiveld is een minimaal peil van het maaiveld van 4,1 m +NAP vereist.  

Vergeleken met het huidige maaiveldniveau houdt dit in dat het gehele gebied, met uitzondering 

van de uiterste westkant opgehoogd dient te worden. 

 

6.3 Aansluiting op bestaande infrastructuur 

De infrastructuur dient aangesloten te worden op fase 1 (circa 4,1 m +NAP). Dit ligt in lijn met het 

beoogde wegpeil op basis van de drooglegging (4,1 m +NAP). 

 

Door het gebied lopen een hoge druk gasleiding en een persriool. De gronddekking op deze lei‐

dingen moet minimaal in stand worden gehouden. Gezien het gebied aan de westkant, waar de 

leidingen lopen, opgehoogd dient te worden neemt de gronddekking in de toekomstige situatie 

zeker niet af. 

 

6.4 Ontwateringsdiepte 

Op basis van de hoogte van de bestaande erven en omliggende wegen is een toekomstige maai‐

veldhoogte vastgesteld op 4,1 m+NAP. 

In stedelijk gebied mag, zowel tijdens de uitvoeringsfase als de gebruiksfase, echter geen hinder 

worden ondervonden van te hoge grondwaterstanden. Eén en ander resulteert in het stellen van 

eisen aan de "ontwatering", zijnde het verschil tussen het verhardings‐ of maaiveldniveau en de 

hoogst toelaatbare grondwaterstand. Per gebruiksfunctie gelden andere criteria. 

 



Waterhuishoudkundig plan  Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

 

Hoevelaar fase 2 te Woudenberg      27            3339.01 

 

Deze toekomstige maaiveldhoogtes zijn inclusief de eisen aan de ontwateringsdiepte en grond‐

waterstanden weergegeven in onderstaande tabel. 

 
Tabel 12  Toekomstige maaiveldhoogtes en ontwateringsdieptes 

Locatie  Toekomstig maaiveld m+NAP  Minimale ontwateringsdiepte in 

meter 

Maximale toekomstige grondwa‐

terstand m+NAP 

Weg (as)  4,1  0,7  3,4 

Vloerpeil  4,4  0,5 zonder kruipruimte)  3,9 

0,7 met kruipruimte  3,7 

Percelen  4,1  0,5  3,6 

Gezien de noodzakelijke ontwateringsdiepte ter plaatse van de weg mag de toekomstige GHG 

zich op maximaal 3,4 m+NAP bevinden. 

Om te zorgen dat er voldoende ontwateringsdiepte is moet er drainage aangelegd worden. 

 

6.5 Drainage 

Omdat de  inrichting van het oppervlaktewater veranderd (dempen watergangen en aanleggen 

nieuw oppervlaktewater) en er drainage wordt aangelegd onder de wegen, welke wordt aange‐

sloten op het oppervlaktewater  is de  toekomstige GHG nog niet  inzichtelijk. Deze dient  in elk 

geval niet te verslechteren.  

 

Drainage zal onder alle wegen, met uitzondering van de wegen langs oppervlaktewater, worden 

aangelegd. Tevens wordt onder de wadi’s en zakgreppels drainage aangelegd om hemelwater 

vertraagd af te voeren naar oppervlaktewater. 

 

Er wordt geadviseerd horizontale drains aan te leggen met een diameter van 100 mm welke, al 

dan niet via de hemelwaterafvoer, kunnen afwateren op het oppervlaktewater. Om wortelingroei 

en ijzeroxidatie te voorkomen, ligt de bovenkant van de drainageleiding tenminste 0,1 m onder 

de van nature laagste grondwaterstand (drainage aanlegniveau). De bovenkant van de drain be‐

vindt zich dan 0,1 meter onder de GLG. De exacte GLG  is niet bekend, maar wordt gezien het 

oppervlaktewaterpeil op minimaal 2,90m+NAP verwacht. De onderkant van de  leiding bevindt 

zich dan op 2,70 m+NAP. 

 

Het drainageinstelniveau (de hoogte van het ingestelde overstort‐ of lozingsniveau van het drai‐

nagesysteem ten opzichte van NAP) kan met opzetstukken ingesteld worden, zo kan het draina‐

geniveau later eventueel verder worden ingeregeld. 

 

Als ontwerpcriterium geldt dat geen overlast mag voorkomen bij de GHG  (gemiddeld hoogste 

grondwaterstand), rekeninghoudend met toekomstige ontwikkelingen en met een algemene vei‐

ligheidsmarge en een marge voor de klimaatverandering. Voorgaand is reeds aangegeven dat de 

maximale grondwaterstand in de toekomstige situatie 3,4 m+NAP mag betreffen. 
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Dit toetsingscriterium mag tijdens natte perioden tijdelijk overschreden worden. 

 

Door opbolling en intreeweerstand verschillen de grondwaterpeilen naast en in de drainagelei‐

ding. Het drainage‐instelniveau ligt dan ook lager dan het gewenste drainageniveau. 

 

Het drainage‐instelniveau wordt bepaald door het gewenste drainageniveau (3,4 m+NAP) te ver‐

minderen met de maximale opbolling  (1,25 meter) en de entree weerstand(0,1 meter, worst‐

case). 

De entreeweerstand is de weerstand die grondwaterstroming van direct buiten de omhulling tot 

in de drainageleiding ondervindt. De intreeweerstand is afhankelijk van het omhullingsmateriaal, 

de aanlegwijze en de staat van onderhoudt. In de praktijk is de intreeweerstand meestal gelegen 

tussen de 0,05 en 0,1 meter. Dit houd in dat het drainageinstelniveau op minimaal 2,05 m+NAP 

ligt. 

 

Het drainageinstelniveau moet zich echter boven het oppervlaktewaterpeil van 2,9 m+NAP be‐

vinden. Wanneer uitgegaan wordt van een drainageinstelniveau van 3 m+NAP, een entree weer‐

stand van 0,1 meter (worst‐case) en een gewenst drainageniveau van 3,4 m+NAP mag de maxi‐

male opbolling 0,4 meter betreffen. 

 

Op basis van de volgende uitgangspunten en met behulp van de formule van Hooghoudt is een 

theoretische inschatting van de gewenste drainafstand verkregen: 

 Diameter drain 100 mm; 

 Eerste scheidende laag op 13,2 m+NAP (bron dinoloket); 

 Doorlatendheid bodem 0,5 m/dag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit een inschat‐

ting betreft welke aan de lage kant ligt en nader onderzocht dient te worden; 

 Maximale opbolling 0,4 meter; 

 Afvoer 0,01 m/dag. 

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is er sprake van een drainafstand van circa 14 meter.  

 

Wanneer, zoals aangegeven door de gemeente, alleen drains onder de wegen worden aangelegd 

is de onderlinge afstand groter dan 14 meter. 

 

De ontwateringsdiepte ter plaatse van de percelen en de woningen is echter ook anders dan ter 

plaatse van de wegen (waarop de berekening gebaseerd is). Indien de gewenste ontwaterings‐

diepte ter plaatse van de woningen (perceel 3,6 en woning 3,7 m+NAP) en de maximale opbolling 

(respectievelijk 0,5 en 0,6 meter), plaatselijk, niet gehaald wordt vanwege de afstand tussen de 

drains dient drainage onder de percelen plaats te vinden. De drainafstand is berekend op 22 me‐

ter bij een maximale opbolling van 0,5 meter. 
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Ter plaatse van fase 1 is drainage aanlegt met een veel grotere drainafstand. Geadviseerd wordt 

de definitieve drainafstand tijdens de civieltechnische uitwerking te bepalen maar tenminste aan 

te leggen onder alle wegen, met uitzondering van de wegen nabij watergangen. Hierbij dient op‐

gemerkt te worden dat de doorlatendheid van de bodem een grote invloed heeft op de drainaf‐

stand. De doorlatendheid van de bodem is niet met veldproeven bepaald en derhalve ingeschat. 

 

Bij de aanleg is het belangrijk dat er voldoende doorspuit‐ en controleputten aangebracht worden 

om verstoppingen te kunnen verhelpen. Geadviseerd wordt bij kruisingen inspectieputten toe te 

passen en daarnaast om de circa 50 meter een doorspuitput toe te passen. Daarnaast dienen de 

drainagesleuven aangevuld te worden met goed doorlatend humusarm en niet siltig zand. 

 

Aan de hand van de gegevens uit onderhavige rapportage en de beslissingen welke op basis hier‐

van worden genomen dienst het drainagesysteem verder te worden gedimensioneerd in een drai‐

nageplan. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de aanwezige gasleiding en perslei‐

ding. 
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7 HEMELWATER 

 

7.1 Afvoer hemelwater 

 

Afvoer hemelwater openbaar gebied incl. achterpaden 

Het toekomstige hemelwatersysteem zal het water waar mogelijk oppervlakkig afvoeren naar 

het nieuw te realiseren oppervlaktewater en wadi’s. Dit zal gebeuren door wegen op één oor te 

leggen. De wadi’s worden voorzien van drainage welke het hemelwater naar de watergangen 

afvoert. 

Het verhang/afschot van de weg en trottoirs is in de dwarsrichting 1:50 (2%) in lengterichting 

1:250 (4 ‰). 

 

Waar oppervlakkige afvoer niet mogelijk is wordt hemelwaterriool (HWA‐riool) aangelegd. Het 

HWA‐riool voert alle neerslag ondergronds onder vrijverval af naar oppervlaktewater met een 

uitstroomhoogte van 3 m+NAP. In bijlage 3 is een tekening met de waterstromen opgenomen.  

 

Bij de verdere uitwerking dient rekening gehouden te worden met de aanwezige gasleiding en 

persleiding. 

 

Afvoer hemelwater particuliere percelen 

Het hemelwater afkomstig van particuliere verharding wordt, conform de eisen van gemeente, 

via een ondergrondse leiding naar de hemelwaterriolering (HWA‐riool) afgevoerd. 

Het HWA‐riool voert alle neerslag ondergronds onder vrijverval af naar oppervlaktewater. Elke 

woning wordt vanaf de erfgrens voorzien van een HWA‐uitlegger die is aangesloten op het 

HWA‐riool. 

 

7.2 Benodigde berging 

Ten opzichte van de huidige situatie zal het verhard oppervlak  in de nieuwe situatie met circa 

4,46 hectare toenemen, zie paragraaf 2.3.  

Op basis van de toename van het verhard oppervlak binnen het plangebied is een doorvertaling 

gemaakt naar de bergingsopgave voor fase 2 van het plan Hoevelaar. Hierbij is uitgegaan van de 

uitgangspunten in hoofdstuk 4. Uitgaande van een statische bergingsopgave van 60 mm ligt de 

beringsopgave op 2.676 m3. 

 
Tabel 13  Benodigde berging 

   

Toename verhardoppervlak  44.598,5m2 

60 mm bergingsopgave  2.676 m3 
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7.3 Bergingsvoorzieningen 

Uitgangspunt is dat de benodigde berging binnen het plangebied wordt gerealiseerd. In het wa‐

terhuishoudkundig plan van Tauw is aangegeven dat er voor berging in fase 1 geen overcapaciteit 

is bij de gehanteerde maximale peilstijging. 

 

De volgende bergingsvoorzieningen zijn voorzien : 

 Berging in wadi’s; 

 Berging in (nieuw) oppervlaktewater met aan de noordzijde een plasdraszone. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11:  Gebiedsontwikkeling Hoevelaar (Stedenbouwkundig plan fase 2) 

 

Berging in wadi’s  

Het afstromend regenwater wordt in de wadi’s geborgen en geïnfiltreerd en via de drainage af‐

gevoerd naar oppervlaktewater. 

In het gebied zijn een drietal wadi’s voorzien. In de groene zone zijn de wadi’s voorzien van een 

zakgreppel in het midden van de wadi. De wadi’s met zakgreppel hebben een bodemhoogte 

van 3,6 m+NAP waarbij de bodem van de zakgreppel op 3,3 m+NAP is gelegen. De waterberging 

in de greppel betreft 0,3 meter waarbij in de gehele wadi nog eens 0,1 meter waterberging kan 

plaatsvinden. 

 

wadi 

wadi 

wadi 

oppervlaktewater met plasdraszone 

oppervlaktewater 

oppervlaktewater 
oppervlaktewater met plasdraszone 

oppervlaktewater met plasdraszone 
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De wadi aan de westkant heeft een bodemhoogte van 3,4 m+NAP, uitgaan van 0,5 meter onder 

het maaiveld van 3,9 m+NAP. 

Onder de toplaag wordt een drainagecunet aangelegd, welke bestaat uit een goed doorlatend 

materiaal en een drain. Als het water niet in de ondergrond kan wegzijgen, vindt de afvoer via 

de drain plaats naar het oppervlaktewater. 

 

De wadi’s fungeren hiermee als berging voor hemelwater en voeren af naar het oppervlaktewa‐

ter. 

 

Als de bovengrondse berging volledig gevuld is, kan het overtollige hemelwater via aan te leg‐

gen een overstortvoorzieningen (slokops) worden afgevoerd. Deze worden aangelegd op een 

diepte van 3,7 m+NAP en worden verbonden met de drain. De overstort garandeert de afvoer 

van hemelwater bij vorst en voorkomt dat langdurig water op straat staat in geval van het over‐

stromen van de wadi. 

 

De voorzieningen zijn met de bijbehorende berging, weergegeven in onderstaande afbeeldin‐

gen: 

 
Tabel 14  Berging in wadi’s 

Type berging  Oppervlakte bodem (in m2)  Berging 

Berging in groen, wadi’s met zakgreppel talud 1:3, 0,3 m berging in zakgreppel en 0,1 meter in wadi  

Noord greppel  86 m2  37m3 

Noord wadi  510 m2  53 m3 

Zuid greppel  172 m2  70 m3 

Zuid wadi  1.389 m2  141 m3 

Obv van oppervlak bodem zaksloot met 30 cm ber‐

ging en bodem wadi met 10 cm berging 

  301 m3 

Berging in groen, wadi talud 1:3, 0,3 m berging 

West wadi  42 m2  17 m3 

Obv van oppervlak bodem wadi met 30 cm berging     17 m3 

TOTAAL    318 m3 

Bergingsopgave  2.676 m3 

 

Berging in nieuw (oppervlaktewater) 

Het oppervlaktewatersysteem zal bestaan uit een noordelijke watergang welke bestaat uit twee 

delen welke middels een duiker met elkaar worden verbonden. Aan de westkant van het gebied 

wordt een nieuwe watergang aangelegd welke aansluit op het westelijk deel van de noordelijke 

watergang. Deze nieuwe watergang bestaat uit twee delen welke middels een duiker met elkaar 

worden verbonden. De watergang staat ook middels een duiker in verbinding met de watergang 

in fase 1. Deze watergang heeft een stuwhoogte van 2,9 m+NAP. Via deze stuw kan overtollig 

hemelwater uit het plangebied worden afgevoerd.  

De watergangen hebben onder de waterspiegel een talud van 1:1,5 en boven de waterspiegel 

een talud van 1:3. De noordelijke watergang wordt, over een oppervlakte van 1.020 m2, voorzien 
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van een plasdraszone welke een bodemhoogte heeft van 2,9 m‐mv zodat 45 cm waterberging 

kan plaatsvinden. 

Onderstaand is een profiel van de noordelijke watergang met plasdraszone opgenomen. 

 
Voor de berekening van de berging in oppervlaktewater zijn de in tabel 15 opgenomen uitgangs‐

punten gehanteerd. Hierbij  is er vanuit gegaan dat  in de noordoostelijke watergang een brug 

wordt gerealiseerd. In tabel 16 zijn de uitgangspunten voor de berging op de plas‐draszone opge‐

nomen. 

 
Tabel 15  Uitgangspunten berekening berging in watergangen 

  noordoost  noordwest  zuidwest 

Insteek talud (m+NAP)  3,9  3,9  3,9 

Waterbodem (m+NAP)  1,9  1,9  1,9 

Waterspiegel (m+NAP)  2,9  2,9  2,9 

Max. peilstijging, waterberging (m1)  0,45  0,45  0,45 

Breedte watergang thv insteek  12  12 (muv verbreding)  10,3 

Talud boven waterspiegel  1:3  1:3  1:3 

Talud onder waterspiegel  1:1,5  1:1,5  1:1,5 

Lengte watergang thv insteek (m1)  303  ‐  92 

Lengte waterspiegel  297  ‐  86 

Opp. Watergang thv insteek (m2)  ‐  2.445  ‐ 

Opp. Watergang thv waterspiegel (m2)  ‐  1.197  ‐ 

Breedte waterbodem (m1)  3  3  1,3 

Breedte waterspiegel(m1)  6  6  4,2 

 
Tabel 16  Uitgangspunten berekening berging in plas‐draszone 

  noordoost  noordwest 

Insteek talud (m+NAP)  3,9  3,9 

Waterbodem (m+NAP)  2,9  2,9 

Waterspiegel (m+NAP)  2,9  2,9 

Max. peilstijging, waterberging (m1)  0,45  0,45 
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  noordoost  noordwest 

Talud boven waterspiegel  1:3  1:3 

Opp. bodem plas‐draszone (m2)  671  349 

 
Tabel 17  Berging in watergangen  

Watergang  Globale berging (m3) 

Noordwest incl. plasdras  813 

Noordoost incl. plasdras  1.288 

zuidwest  216 

TOTAAL  2.317 m3 

Bergingsopgave  2.676 m3 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de bergingsopgave(2.676 m3) net niet wordt gehaald middels de 

voorziene watergangen en wadi’s (2.635 m2). 

 

Er dient extra berging gecreëerd te worden. Hierbij kan gedacht worden aan: 

 De aanleg van een zakgreppel met drainage van noord naar zuid aan de oostkant van 

de westelijke doorgaande weg; dit vindt de gemeente echter niet wenselijk; 

 de aanleg van waterbergende parkeervakken, dit vindt de gemeente echter niet wense‐

lijk; 

 Het realiseren van 60 mm berging op groene daken van de 3 grote gebouwen; door de 

gemeente is aangegeven dat dit alleen gerealiseerd dient te worden als het echt nood‐

zakelijk is; 

 Met uitzondering van de berging op de daken van de drie grote gebouwen mag er geen 

berging op eigen terrein worden verplicht. Wel mag er optioneel gekeken worden naar 

berging op de garages. 

 De aanleg van een zakgreppel aan de zuidzijde van het plangebied. Door de gemeente 

is aangeven dat een plasberm hier wenselijker is. Dit is echter niet mogelijk omdat 

langs de watergang bomen aanwezig zijn. 

 

Op basis van bovenstaande is er voor gekozen de zakgreppel aan de zuidzijde van het plange‐

bied verder uit te werken. 

 

Zakgreppel zuidzijde gebied 

Langs de zuidzijde van het gebied kan een zakgreppel worden gerealiseerd door op de perceels‐

grens een dammetje aan te leggen. In deze zakgreppel kan dan 10 cm water geborgen worden. 

Wanneer de zakgreppel over de gehele zuidkant met een breedte van 1 meter wordt aangelegd 

kan circa 36 m3 water geborgen worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat plaatselijk 

ruimte is voor een bredere zakgreppel. Noodoverloop kan plaatsvinden doordat het water over 

het dammetje richting de watergang in fase 1 kan stromen. 
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Tabel 18  Overzicht mogelijkheden extra berging in zakgreppel zuidzijde gebied 

Type berging  Oppervlakte (in m2)  Berging 

Berging in zakgreppel zuidrand 1 meter breed, 10 cm water  

Zakgreppel west  110 m2  11 m3 

Zakgreppel midden  3 m2  0,3 m3 

Zakgreppel west  284 m2  28,4 m3 

1 meter breed, 10 cm water    40 m3 

 

Conclusie bergingsvoorzieningen 

Uit de berekening blijkt dat de bergingscapaciteit in de bovengenoemde voorziene en extra‐

voorzieningen (totaal 2.675 m3) nagenoeg gelijk is aan de bergingsopgave (2.676 m3). 

 

7.4 Leeglooptijd wadi 

De maximale  ledigingstijd  van  de  wadi  is  van  belang  omdat  de  bodem  dicht  kan  gaan  zit‐

ten(verslempen) en de begroeiing kan afsterven als er te lang water in de wadi blijft staan. 

 

Een wadi bestaat uit twee componenten. Nadat het regenwater door de toplaag is geïnfiltreerd, 

wordt het geborgen  in de daaronder gelegen  infiltratiekoffer. Van hieruit kan het water via de 

drain worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Om de leeglooptijd van 24 uur te garanderen 

dient de drain een voldoende diameter te hebben. Deze diameter zal minimaal 80 mm moeten 

bedragen. Eén en ander dient verder uitgewerkt te worden tijdens de civieltechnische uitwerking. 

 
7.5 Aandachtspunten 

De verdere uitwerking van het hemelwatersysteem heeft enkele aandachtspunten welke nader 

onderzoek nodig hebben: 

 De GHG  is vastgesteld door gebruik te maken van openbare gegevens. Voor een beter 

beeld  van  de  huidige  grondwaterstanden  wordt  geadviseerd  om minimaal  een  jaar 

grondwatermonitoring uit te voeren binnen het plangebied zelf.  

 De drain afstand is afhankelijk van de infiltratiecapaciteit. Geadviseerd wordt deze te con‐

troleren door middel van veldmetingen;  
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8 VUILWATER 

 

8.1 Bekende gegevens 

Ter plaatse van fase 1 is een aansluiting op het vuilwaterriool gemaakt voor fase 2 en 3 (polypro‐

pyleen Ø315mm, b.o.b. 0 m +NAP ter plaatse van put V024).  

 

8.2 Uitgangspunten 

 

Om te komen tot een rioleringsontwerp voor DWA, worden de volgende uitgangspunten gehan‐

teerd:  

 Verhang: 1:350 voor een debiet tot 0,25 l/s; 

 Verhang: 1:750 voor een debiet > 0,25 l/s; 

 Piekafvoer afvalwater: 10 liter per uur en 120 liter per dag per inwoner (alleen overdag 

wordt berekend); 

 Gemiddelde bezetting per woning: 2,5 inwoners;  

 Minimale gronddekking is 1,0 m; 

 Toekomstige hoogte maaiveld fase 2, 4,1 m+NAP; 

 de strengen worden onder vrij verval aangelegd naar de aansluiting in fase 1; 

 de leiding waarop aangetakt wordt in fase 1 (put V024) ligt op 0 m +NAP;  

 De strengen hebben een diameter van minimaal 250 mm; 

 Er worden rechte PVC  leidingen toegepast. Bij gekromde wegen betekent dit dat extra 

putten worden toegepast; 

 De putten hebben een omvang van 800x800 mm beton; 

 Voor het ontwerp is uitgegaan van het inrichtingsplan; 

 

8.3 Systeembeschijving 

De vuilwaterriolering voert onder vrij verval af richting de aansluiting ter plaatse van put 024 in 

fase 1. Het DWA dient vertakt uitgevoerd te worden. 

 

De verwachtte toename in het DWA bij een piekbelasting betreft circa: 

Aantal woningen x 2,5 inwoner/woning x 0,012 m³/uur/inw. = (169 woningen + 85 appartemen‐

ten) x 2,5 x 0,012 = 7,62 m³/uur 

 

Op basis van de volgende uitgangspunten kan maximaal 712,5 meter riool worden aangelegd on‐

der vrij verval. 

 Bestaande aansluiting fase 1 bob 0 m+NAP; 

 Toekomstige hoogte maaiveld fase 2, 4,1 m+NAP; 

 Verhang riool 4‰; 

 Diameter riool 250mm; 
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 Dekking op buis 1,0 meter; 

 Maximale bob fase 2, 2,85 m+NAP. 

 

In fase 2 kan de riolering ruim binnen deze lengte worden aangelegd. De langste afstand wordt 

ingeschat op maximaal circa 550 meter. 

 

Aan de hand van de gegevens uit onderhavige rapportage en de beslissingen welke op basis hier‐

van worden genomen dient het DWA‐riool verder te worden gedimensioneerd in een riolerings‐

plan. 
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9 SAMENVATTING EN AANDACHTSPUNTEN 

 

9.1 Samenvatting 

Door Buro Ontwerp en Omgeving  is een Stedenbouwkundig plan gemaakt voor  fase 2 van de 

Ontwikkeling Hoevelaar te Woudenberg. Het plan voorziet in de bouw van 165 koopwoningen en 

89 huurwoningen en appartementen. Hiervan worden 179 grondgebonden woningen gereali‐

seerd en 75 niet grondgebonden appartementen en beneden‐bovenwoningen. 

 

De eisen en randvoorwaarden maken het noodzakelijk dat het vuilwater en hemelwater geschei‐

den van elkaar wordt gehouden.  

 

Hemelwater van openbaar gebied wordt, daar waar wegen grenzen aan oppervlaktewater, wadi’s 

of andere hemelwaterbergingsvoorzieningen, oppervlakkig afgevoerd naar deze voorzieningen 

om hier geborgen te worden. Overtollig hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

Overig hemelwater en water van particuliere percelen wordt conform de eisen van gemeente via 

hemelwaterriolering afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

 

Ten opzichte van de huidige situatie neemt het verhard oppervlak in de nieuwe situatie met circa 

4,46 ha toe. Op basis van de toename van het verhard oppervlak binnen het plangebied is een 

doorvertaling gemaakt naar de bergingsopgave voor fase 2. Uitgaande van een statische bergings‐

opgave van 60 mm ligt de beringsopgave op circa 2.676 m3. 

 

Voor het realiseren van berging wordt gedacht aan: 

 Berging in wadi’s; 

 Berging in (nieuw) oppervlaktewater met deels een plasdraszone; 

 Berging in zakgreppel aan de zuidzijde van het gebied. 

 

In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de berging verdeeld is over de hemelwatervoorzie‐

ningen. 

 
Tabel 19  Samenvatting berging 

Type berging  Berging in m3 

Watergangen  2.317 

Wadi’s  318 

Extra berging   

Berging in zakgreppel zuidrand   40 

TOTAAL  2.675 

Bergingsopgave   2.676 

 

Uit de berekening blijkt dat de bergingscapaciteit in de bovengenoemde voorzieningen nage‐

noeg gelijk is aan de bergingsopgave. 
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Op basis van de hoogte van de bestaande erven en omliggende wegen is de toekomstige maai‐

veldhoogte vastgesteld op 4,1 m+NAP. Deze toekomstige maaiveldhoogtes zijn inclusief de eisen 

aan de ontwateringsdiepte en grondwaterstanden weergegeven in onderstaande tabel. 

 
Tabel 20  Toekomstige maaiveldhoogtes en ontwateringsdieptes 

Locatie  Toekomstig maaiveld m+NAP  Minimale ontwateringsdiepte in 

meter 

Maximale toekomstige grondwa‐

terstand m+NAP 

Weg (as)  4,1  0,7  3,4 

Vloerpeil  4,4  0,5 zonder kruipruimte)  3,9 

0,7 met kruipruimte  3,7 

Percelen  4,1  0,5  3,6 

 

Gezien de noodzakelijke ontwateringsdiepte ter plaatse van de weg mag de toekomstige GHG 

zich op maximaal 3,4 m+NAP bevinden. 

Om te zorgen dat er voldoende ontwateringsdiepte is dient er drainage aangelegd te worden. 

 

De vuilwaterriolering voert onder vrij verval af richting naar de aansluiting ter plaatse van put 024 

in fase 1 en dient vertakt uitgevoerd te worden. De verwachtte toename in het DWA bij een piek‐

belasting betreft circa 7,62 m³/uur.  

 

9.2 Aandachtspunten 

Voor het opstellen van dit plan  is geen geohydrologisch veldonderzoek verricht. Om die reden 

kan het zijn dat de aannames ten aanzien van de waterhuishouding in het gebied afwijken van de 

werkelijke situatie ter plaatse. 

 

 De GHG  is vastgesteld door gebruik te maken van openbare gegevens. Voor een beter 

beeld  van  de  huidige  grondwaterstanden  wordt  geadviseerd  om minimaal  een  jaar 

grondwatermonitoring uit te voeren binnen het plangebied zelf; 

 De drain afstand is afhankelijk van de infiltratiecapaciteit. Geadviseerd wordt deze te con‐

troleren door middel van veldmetingen;  

 

Aan de hand van de gegevens uit onderhavige rapportage en de beslissingen welke op basis hier‐

van worden genomen dienst het watersysteem verder te worden gedimensioneerd en civieltech‐

nisch te worden uitgewerkt. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de persleiding en de 

gasleiding welke binnen het gebied aanwezig zijn. 
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Velin richtlijn 
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(Versie september 2019) 

 
 
 
  

VELIN Richtlijn© nr. 2017/6 
 

Algemene VELIN-voorw aarden voor 
grondroer- en overige activiteiten 



2  

Vele duizenden kilometers leidingen en kabels liggen veilig in de Nederlandse bodem en dat 
willen we graag zo houden. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet onder welke voorwaarden 
activiteiten nabij de leidingen, kabels en/of toebehoren van de VELIN-leden

1
zijn toegestaan. De 

meeste leidingbeschadigingen worden veroorzaakt door graafschade. Om graafschade te 
voorkomen heeft VELIN speciaal hiervoor een algemene standaard voor alle aangesloten leden 
van VELIN ontwikkeld: de Algemene VELIN-voorwaarden voor het voorbereiden en verrichten van 
grondroer- en overige activiteiten nabij leidingen en/of kabels. 
 
Deze voorwaarden zijn bedoeld om duidelijk en eenduidig aan te geven onder welke condities 
activiteiten nabij de leidingen, kabels en/of toebehoren van de VELIN-leden zijn toegestaan en zijn een 
aanvulling op de CROW-Richtlijn 500 “schade voorkomen aan kabels en leidingen”, de Wet informatie-
uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken(WIBON)2 en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). 
 
Wanneer er niet aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan, moet vooraf in overleg met de 
betrokken netbeheerder naar een veilige en aanvaardbare oplossing worden gezocht. Let wel dat bij een 
afwijking van de voorwaarden altijd vooraf de toestemming van de netbeheerder is vereist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Een actueel overzicht van de VELIN-leden is te raadplegen op www.velin.nl 
2 De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vervangt de in 2008 
ingevoerde WION. De wet is sinds 31 maart 2018 van kracht. 
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1. Ontwerpfase 
 
Om knelpunten tijdens het ontwerp en uitvoering van projecten te voorkomen, is het van belang 
voorafgaande aan het ontwerp, een oriëntatiemelding te doen bij het Kadaster en met betrokken 
netbeheerders vooraf overleg te hebben over de geplande werkzaamheden. 
 
Let op: Voor bepaalde leidingen zijn vanwege specifieke omstandigheden aanvullende 
voorzorgsmaatregelen van kracht. Dit wordt aangegeven in de terugmelding die u ontvangt op de 
oriëntatiemelding. Het kan hierbij gaan om: 
 
- graafrestrictie of zelfs een graafverbod overeengekomen met de grondeigenaar; of 
- strikte begeleiding van graafwerkzaamheden nabij de leiding. 
 
In beide gevallen wordt u als grondroerder dringend verzocht om per direct contact op te nemen met de 
netbeheerder voor het maken van nadere afspraken. 
 
1.1 
Er mogen pas activiteiten plaatsvinden in de belemmeringenstrook3 van de leiding van een netbeheerder 
nadat de betreffende netbeheerder daarvoor schriftelijk toestemming4 heeft gegeven. Grondeigenaren of 
andere gebruikers van de grond in de belemmeringenstrook van de leidingen moeten zich tevens 
onthouden van activiteiten, die de veilige en ongestoorde ligging van de leidingen in gevaar kunnen 
brengen. Activiteiten die ter plaatse van de leiding niet zijn toegestaan zonder overleg met de 
netbeheerder zijn onder andere, maar niet beperkt tot: 
 
• wijzigen van maaiveldniveau; 
• het aanbrengen van een gesloten verharding; 
• het mechanisch indrijven van voorwerpen in de grond {o.a. damwanden, hei- en/of boorpalen, 
 tentharingen en beschoeiing}; 
• het opslaan van grond en/of materialen; 
• het plaatsen van diep wortelende beplanting of bomen; 
• het belemmeren van de toegankelijkheid van het tracé; 
• het oprichten van enig bouwwerk; 
• het onttrekken van grondwater; 
• het aanleggen van kabels, leidingen of drainage; 
• het sonderen ten behoeve van bodemonderzoek; 
• het verwijderen of verplaatsen van leidingmarkeringen; 
• het opstellen van bouwterreininrichtingen. 
 
 
 
 

                                                           
3 De belemmeringenstrook is standaard 5 meter breed conform Revb, uitgezonderd aardgastransportleidingen tot 
40 bar, waarbij de belemmeringenstrook 4 meter breed is. De belemmeringenstrook bevindt zich aan weerszijden 
van de leiding, gemeten vanuit het hart van de leiding. 
4 Het vastleggen van de afspraken, in geval van een eis voorzorgsmaatregel, geldt als een schriftelijke 
toestemming. 
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1.2 
Er dient tijdens het ontwerp en/of voor de aanvang van de activiteiten te worden vastgesteld of de 
voorgenomen activiteiten zich verenigen met de aanwezigheid van de leidingen. Indien er sprake is van: 
 
a. activiteiten zoals genoemd onder punt 1.1; 
b. niet kan worden voldaan aan de hier genoemde algemene voorwaarden, of 
c. daarover enige twijfel bestaat, moet tijdig vooraf worden overlegd met de netbeheerder. 
 
1.3 
Bij grotere, langer lopende projecten, verdient het de aanbeveling een KLIC coördinator aan te stellen. 
Hiermee kunnen plan- en uitvoeringstechnische problemen worden voorkomen. 
 
1.4 
Kabels en leidingen moeten worden aangelegd buiten de belemmeringenstrook. Bij de aanleg van een 
nieuwe leiding, vallende onder de categorie “gevaarlijke inhoud” waarbij de belemmeringenstroken 
overlappen, is altijd tijdig vooraf overleg vereist. 
 
1.5 
Kruisingen van kabels, mantelbuizen en/of andere leidingen, met leidingen van de netbeheerder dienen 
haaks te geschieden op een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 0,50 meter doormiddel van 
open ontgraving. Bij kabels met een spanning van 1 kV en hoger, moet de leiding op een onderlinge 
afstand (dagmaat) van minimaal 1 meter kruisen. Indien een neopreen slab, een PE-plaat of een 
mantelbuis met oversteek van 1 meter wordt toegepast, kan deze afstand worden teruggebracht tot 
minimaal 0,50 meter. Bij gestuurde boringen moet een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 5 
meter rondom de leiding worden aangehouden. Deze mogen uitsluitend worden uitgevoerd na 
goedkeuring van het boorplan door de netbeheerder. Bij overige sleufloze kruisingstechnieken moet een 
onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 1 meter rondom de leiding worden aangehouden, onder 
voorwaarde dat de leiding zichtbaar is. 
 
1.6 
Bij het aanbrengen van een gesloten verharding boven de leiding moet in overleg met de netbeheerder 
een zettings- en/of sterkteberekening conform de NEN 3650 worden uitgevoerd. 
 
1.7 
Voor hoogspanningssystemen (> 1 kV) of lijnen en spoorwisselstroomtractie geldt dat onderlinge 
beïnvloeding aantoonbaar niet groter mag zijn dan volgens de NEN 3654 toelaatbaar is. Wanneer er 
mitigerende maatregelen nodig zijn, moeten deze in onderling overleg tijdig vooraf met de netbeheerder 
worden vastgesteld. 
 
1.8 
De kathodische bescherming van de leidingen van de netbeheerder dient niet verstoord te worden door 
nieuw aan te leggen kabels en/of leidingen behorend bij elektriciteitsvoorzieningen of bijvoorbeeld 
zonneparken (Ref. NEN-EN 12954). 
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1.9 
Wanneer er sprake is van (tijdelijke) zware transporten over de leidingen, moet voorafgaande aan de 
activiteiten, overlegd worden met de netbeheerder. Hierbij dient een plan van aanpak te worden 
opgesteld met daarin de te treffen voorzieningen. Het plan van aanpak dient tenminste rekening te 
houden met: 
 
a. de uitvoeringswijze; 
b. het transport type en aantal bewegingen; 
c. de maximale belasting over het tracé; 
d. de te verwachten zettingen op het niveau van de leiding(en); 
e. maatregelen tegen ongeoorloofd (werk)verkeer over het tracé. 
 
1.10 
Bij aanleg van sloten, waterlopen en overige waterpartijen zoals waterbergingen en vijvers moet een 
dekking van minimaal 1 meter tussen de bodem en bovenkant leiding worden aangehouden. 
 
1.11 
Wanneer, na het gereedkomen van de werkzaamheden, de leiding voor onderhoud en inspectie 
onbereikbaar zal worden, dient de duurzaamheid van de coating van de leiding na de werkzaamheden te 
zijn gewaarborgd. 
 
1.12 
Activiteiten in verontreinigde grond moeten uitgevoerd worden conform CROW-publicatie 400 “Werken in 
verontreinigde bodem”. 
 
1.13 
Bij het mechanisch in- en uitdrijven van voorwerpen in de grond moeten mogelijk zettingsberekeningen 
op het niveau van de leiding(en) uitgevoerd worden die tijdig vooraf ter beoordeling en goedkeuring bij de 
netbeheerder worden ingediend. 
 
1.14 
Voor parallel aan de kabel of leiding liggende drainage geldt dat deze niet binnen de 
belemmeringenstrook mag worden aangelegd. Bij kruisende drainagewerkzaamheden moet een 
onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 0,50 meter worden aangehouden. Indien de kruisende 
drainage, na overleg met de netbeheerder, toch dichter op de leiding moet komen te liggen, moet het 
gedeelte binnen een strook van 1 meter aan weerszijde van de leiding met de hand worden ontgraven 
en de drainage moet met de hand worden aangebracht. 
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2. Uitvoeringsfase 
 
Een graafmelding heeft een geldigheidsduur van 20 werkdagen. U dient binnen deze 20 dagen 
te starten met uw werkzaamheden (zie voor de actuele termijnen de website van het kadaster 
(https://www.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie). Voor de uitvoering van de 
gemelde werkzaamheden dient tevens rekening te worden gehouden met de eventuele duur 
van voorbereidingsmaatregelen door de netbeheerder. De WIBON stelt daaraan een maximum 
duur welke thans drie werkdagen bedraagt nadat door de grondroerder contact is 
opgenomen met de netbeheerder. Met deze termijnen dient men bij de planning van de 
werkzaamheden rekening te houden. 
 
2.1 
Een graafmelding moet worden gedaan bij het Kadaster. Zie voor de termijnen de website van het 
Kadaster (https://www.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie). 
 
Indien de graafpolygoon samenvalt met het door de netbeheerder opgegeven belang dan wordt een 
graafmelding (of calamiteitmelding) betrokken verklaard en beroept de netbeheerder zich op artikel 
15 lid 3 van de WIBON. In dit artikel is geregeld dat de netbeheerder in de gelegenheid moet worden 
gesteld voorzorgsmaatregelen te treffen.  
 
Dit betreft in ieder geval: 
 
1 het ter plaatse aanwijzen van de ligging van de leiding(-en) of kabel(s); 
2 het maken van nadere afspraken over de uitvoering van de gemelde werkzaamheden. 
 
Let op: Voor bepaalde leidingen zijn vanwege specifieke omstandigheden aanvullende 
voorzorgsmaatregelen van kracht. Dit wordt aangegeven in de terugmelding die u ontvangt op de 
graaf- of calamiteitmelding. Het kan hierbij gaan om: 
 

- graafrestrictie of zelfs een graafverbod overeengekomen met de grondeigenaar of 
- strikte begeleiding van graafwerkzaamheden nabij de leiding. 

 
In beide gevallen wordt u als grondroerder dringend verzocht om per direct contact op te nemen met 
de netbeheerder voor het maken van nadere afspraken. Zonder toestemming mag u de 
werkzaamheden niet starten. 
 
Het is denkbaar dat in het overleg tussen grondroerder en netbeheerder over de uitvoering van de 
activiteiten wordt vastgesteld dat de feitelijke werklocatie binnen de opgegeven graafpolygoon geen 
bedreiging vormt voor de leiding of kabel en de melding alsnog (onder voorwaarden) niet betrokken 
wordt verklaard. Deze ‘niet betrokken’ verklaring heeft uitsluitend betrekking op de polygoon van de 
feitelijke werklocatie; de beperkte polygoon (en overige voorwaarden) dienen te worden vastgelegd in 
het afsprakenformulier en wordt door grondroerder en netbeheerder ondertekend. Ook de aard van 
de werkzaamheden kan reden zijn een melding alsnog niet betrokken te verklaren; ook dit dient 
eenduidig te worden vastgelegd in het afsprakenformulier. In dat geval wordt de ligging van de leiding 
niet ter plaatse aangewezen, tenzij anders is overeengekomen. 
 
 

https://www.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie
https://www.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie
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2.2 
De werkzaamheden mogen niet gestart worden voordat de netbeheerder de ligging van de leiding 
heeft aangewezen, bijvoorbeeld door middel van herkenbare markeringen, piketten en het tracé is 
vrijgegeven door de netbeheerder. Hiervoor moet u voor aanvang van de werkzaamheden een 
afspraak maken met de netbeheerder. 
 
Voor een betrokken verklaarde calamiteitenmelding gelden in beginsel dezelfde voorwaarden als bij 
een graafmelding en mag niet met de werkzaamheden worden begonnen voordat de netbeheerder 
de voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Het verschil is dat de grondroerder direct contact opneemt 
met de netbeheerder zodat deze, indien nodig, direct voorzorgsmaatregelen kan treffen. De 
netbeheerder zorgt ervoor dat hij permanent telefonisch bereikbaar is voor het verschaffen van 
informatie en het treffen van voorzorgsmaatregelen voor zover dat nodig en mogelijk is.  
 
2.3. 
De vrijgave van het tracé door de netbeheerder vindt plaats na het opstellen en ondertekenen van 
een overeenkomst in de vorm van een afsprakenformulier of (werk-)vergunning. Hierin wordt 
vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden de werkzaamheden in het betreffende leidingtracé 
uitgevoerd worden. De werkzaamheden mogen pas worden gestart indien aan alle gestelde 
voorwaarden is voldaan. 
 
2.4. 
Bij grote / langdurige projecten moet in overleg met de netbeheerder de tijdelijke markering en 
terreinafzetting worden bepaald. 
 
2.5. 
Machinaal graven binnen de belemmeringenstrook is uitsluitend toegestaan met een graafbak zonder 
tanden. Voorafgaande aan deze graafwerkzaamheden moet de leiding eerst worden gelokaliseerd 
door middel van proefsleuven. De leidingen mogen niet worden aangeprikt met een prikstang. 
Speciale aandacht geldt voor kunststof en GRE leidingen. Machinaal graven binnen een afstand van 
0,50 meter van de leiding is niet toegestaan. 
 
2.6. 
Bij gestuurde boringen moet een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 5 meter rondom de 
leiding worden aangehouden. Het door de netbeheerder goedgekeurde boorplan moet op het werk 
aanwezig zijn. Bij overige sleufloze kruisingstechnieken moet een onderlinge afstand (dagmaat) van 
minimaal 1 meter rondom de leiding worden aangehouden, onder voorwaarde dat de leiding 
zichtbaar is. 
 
2.7. 
Bij het verdiepen van sloten, waterlopen en overige waterpartijen zoals waterbergingen en vijvers 
moet een dekking van minimaal 1 meter tussen de bodem en bovenkant leiding worden 
aangehouden. Het opschonen van sloten, waterlopen en overige waterpartijen zoals waterbergingen 
en vijvers mag nooit dieper worden uitgevoerd dan het oorspronkelijke ontwerp van die waterlopen. 
 
2.8. 
Het is niet toegestaan om binnen 10 meter van de leiding te baggeren of spudpalen te plaatsen. 
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2.9. 
Wanneer transport over de leiding onvermijdelijk is, moet in overleg met de netbeheerder een 
(vrijdragende) constructie aangebracht worden, waardoor geen zettingen te verwachten zijn op het 
niveau van de leiding. 
 
2.10. 
Het is in beginsel niet toegestaan om grond of andere materialen boven of in de directe omgeving 
van de leiding op te slaan. Voor tijdelijke grondopslag geldt in veengebieden een maximumhoogte 
van 0,20 meter, voor alle andere grondsoorten geldt een maximumhoogte van 1 meter. 
 
2.11. 
Indien nabij de leiding tijdens graafwerkzaamheden verontreinigingen worden aangetroffen, dienen 
de graafwerkzaamheden gestaakt te worden en de netbeheerder en grondeigenaar direct 
geïnformeerd te worden. 
 
2.12. 
Bij het heien of plaatsen van een damwand moet een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 1 
meter rondom de leiding worden aangehouden, onder voorwaarde dat de leiding zichtbaar is. 
Tevens is het verplicht de leiding te beschermen door middel van draglineschotten tegen vallende 
voorwerpen zoals damwanden. Toezicht van de netbeheerder bij het plaatsen en het verwijderen 
van een damwand is vereist in verband met mogelijke zettingen. 
 
2.13. 
Bij ontgraving van de leiding moet de coating beschermd worden tegen uitdroging, beschadiging en 
UV-straling. Dat kan bijvoorbeeld door het toepassen van zwart landbouwplastic en houten latten. 
Het herstellen van een beschadigde coating moet altijd in overleg met de netbeheerder plaatsvinden, 
wat betreft de wijze van uitvoering en te gebruiken materialen. Ook moet de coating altijd 
gecontroleerd zijn door de netbeheerder, vóórdat met het aanvullen van de ontgraving wordt 
begonnen. 
 
2.14. 
Bij ontgraving van de leiding moet de leiding waar nodig doelmatig en stabiel ondersteund worden 
tegen doorhangen of schuiven. Hiervoor geldt dat leidingen ≥ 6 inch (DN150) een vrije overspanning 
mogen hebben van maximaal 4 meter en leidingen ˂ 6 inch (DN150) een vrije overspanning mogen 
hebben van maximaal 2 meter. 
 
2.15. 
Het is verboden om op leidingen te lopen en te steunen. Daarnaast moeten de leidingen beschermd 
zijn tegen vallende voorwerpen. 
 
2.16. 
Bij volledige ontgraving van de leiding moet de leiding worden aangevuld en verdicht in overleg met 
de leidingeigenaar in lagen van 0,30 meter, met minimaal 0,30 meter schoon zand rondom de leiding. 
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2.17. 
Wanneer drainage parallel langs en/of kruisend over de leidingen van de netbeheerder wordt 
aangelegd, mogen de graafwerkzaamheden pas worden gestart na het aanwijzen van de leiding en 
in aanwezigheid van de netbeheerder. 
 
2.18. 
Sonderingen ten behoeve van grondonderzoek en bemalingen mogen in het geheel niet plaatsvinden 
binnen de belemmeringenstrook zonder voorafgaand overleg met de netbeheerder. 
 
2.19. 
Activiteiten met springstoffen in de nabijheid van de leidingen mogen alleen na schriftelijke 
toestemming van de netbeheerder worden uitgevoerd. 
 
2.20. 
Bijzondere voorvallen, afwijkende ligging en overige incidenten dienen direct aan het Kadaster en de 
netbeheerder gemeld en gerapporteerd te worden. 
 
2.21. Binnen de belemmeringenstrook mag geen afval worden opgeslagen; afval dient direct te 
worden verwijderd. 
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Legenda

Uitgeefbaar 45.001 m² 56,2 %

Verharding 15.576 m² 19,5 %

Verharding
waterdoorlatend

3.482 m² 4,4 %

Waterberging 10.263 m² 12,8 %

Groen 5.607 m² 7,0 %

Plangebied 79.992 m² 100 %

Nutsvoorziening 63 m² 0,1 %

DWA

HWA

Duiker

Bovengrondse afstroom water

Drainage

Hoevelaar Bloemendaal
Waterstromen, stedebouwkundig plan
De situering van de leidingen is indicatief en dient
nader uitgewerkt te worden tijdens de civieltechnische uitwerking

Project: 3339.01
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

Artikel 1    Begrippen 
 

1.1    plan 

het bestemmingsplan Hoevelaar fase 2 met identificatienummer 
NL.IMRO.0351.BP2021hoevelaar2‐OW01 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‐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; 

1.6    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. 

1.7    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.   

1.8    bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.9    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.   

1.10    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.   
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1.11    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.   

1.12    bedrijfsgebouw 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf of de huisvesting van meerdere bedrijven al 
dan niet met gezamenlijke voorzieningen.   

1.13    bedrijfsperceel 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf of de huisvesting van meerdere bedrijven al 
dan niet met gezamenlijke voorzieningen.   

1.14    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. 

1.15    bedrijfsvloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten. 

1.16    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. 

1.17    bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.18    bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.19    bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk. 

1.20    bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.21    bouwlaag 

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.   

1.22    bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.23    bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 
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1.24    bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.25    bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden; 

1.26    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.   

1.27    dakkapel 

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich bevindt tussen de dakgoot en de nok van het 
dakvlak, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het 
dakvlak is geplaatst. 

1.28    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).   

1.29    gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.30    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.   

1.31    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.   

1.32    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.   

1.33    kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, voor zover 
sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (Activiteitenbesluit), 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).   
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1.34    maatschappelijke voorzieningen 

overheids‐, medische, educatieve, sociaal‐culturele, levensbeschouwelijke, en vergelijkbare 
maatschappelijke voorzieningen, alsmede voorzieningen ten behoeve van kinderdagverblijven, 
kinderopvang en zorg. 

1.35    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. 

1.36    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. 

1.37    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. 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.   

1.38    overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden. 

1.39    overkapping   

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak, 
waaronder begrepen een carport. 

1.40    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. 

1.41    prostitutie 

het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding.   

1.42    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.   

1.43    Staat van Bedrijfsactiviteiten 

de in de bijlage bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten.   
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1.44    Staat van Horeca‐activiteiten 

de in de bijlage bij deze regels opgenomen Staat van Horeca‐activiteiten.   

1.45    vloeroppervlak 

de oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau, tussen de 
begrenzende opgaande scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten. 

1.46    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. 

1.47    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).   

1.48    woning 

een complex van ruimten geschikt voor de huisvesting van één huishouden.   

1.49    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.   

1.50    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    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. 

2.8    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    Agrarisch 

3.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. grondgebonden agrarische bedrijven met uitzondering van fruitteelt, sierteelt, bollenteelt en 

paardenhouderijen; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' tevens voor een intensieve veehouderij; 
c. ter plaatse van de aanduiding ' fruitteelt' tevens voor een fruitteeltbedrijf; 
d. het behoud, herstel en de ontwikkeling van het waterhuishoudkundig systeem; 
e. het behoud, herstel en de ontwikkeling van de landschapsstructuur; 
f. tuinen, terreinen en erven; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
g. extensieve dagrecreatie met bijbehorende kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 
h. nutsvoorzieningen; 
i. groenvoorzieningen en (natuurvriendelijke) oevers; 
j. verkeers‐ en verblijfsvoorzieningen; 
k. parkeervoorzieningen; 
l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
 
met de daarbij behorende: 
m. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, waaronder kunstwerken en kunstobjecten.   

3.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
3.2.1    Bedrijfsbebouwing en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak 

a. tenzij anders is bepaald, mogen binnen bouwvlakken bedrijfsgebouwen, bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, waaronder tevens worden begrepen een buitenrijbaan en/of een stapmolen, en 
teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde kassen, worden gerealiseerd; 

b. de maximum goot‐ en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedragen 6,0 m respectievelijk 11,0 m; 
c. de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, bedraagt 

10,0 m; 
d. de maximum bouwhoogte van teeltondersteunende voorzieningen bedraagt 4,0 m, met een 

maximum oppervlakte per bedrijf van 300 m²; 
e. de maximum bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn van de 

bedrijfswoning bedraagt 1,0 m; 
f. de maximum bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn van de 

bedrijfswoning bedraagt 2,0 m; 
g. de maximum bouwhoogte van silo's, niet zijnde mestsilo's en watersilo's, bedraagt 12,0 m; 
h. de maximum bouwhoogte van sleufsilo's bedraagt 3,0 m; 
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i. de maximum bouwhoogte van bouwwerken voor mestopslag bedraagt 10,0 m met een maximum 
inhoud van 2.500 m³, exclusief de mestopslagruimten onder gebouwen; 

j. de maximum oppervlakte van een buitenrijbaan bedraagt 1.200 m²; 
k. de maximum bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van een buitenrijbaan bedraagt 8,0 m; 
l. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van een 

buitenrijbaan bedraagt 2,0 m; 
   
3.2.2    Bedrijfswoningen en bijbehorende bijgebouwen binnen het bouwvlak 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. per bouwvlak mag één bedrijfswoning, inclusief bijbehorende bouwwerken, worden gebouwd; 
c. de maximum inhoud van een bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken 

bedraagt 600 m³; 
d. de maximum goot‐ en bouwhoogte van een bedrijfswoning bedraagt 6,0 m respectievelijk 10,0 m; 
e. de maximum oppervlakte aan vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt 80 m² per 

bedrijfswoning; 
f. de maximum goot‐ en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedragen 3,0 m respectievelijk 

6,0 m. 
 
3.2.3    Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, buiten het bouwvlak 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde buiten het bouwvlak 
gelden de volgende regels: 
a. buiten het bouwvlak mogen uitsluitend erf‐ en terreinafscheidingen en bouwwerken, geen 

gebouwen, teeltondersteunende voorzieningen en overkappingen zijnde, ten behoeve van het 
agrarisch bedrijf en ten behoeve van extensieve dagrecreatie, zoals zitbanken en routeborden, 
worden gebouwd met een maximum bouwhoogte van 2,0 m; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak 
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'fruitteelt', waarbij de maximum bouwhoogte van 
teeltondersteunende voorzieningen 4,0 m bedraagt , met een maximum oppervlakte per bedrijf van 
300 m²; 

c. bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van natuurondersteuning tot 10 meter zoals 
bijvoorbeeld een mussentil of uilenkast. 

3.3    Specifieke gebruiksregels 

3.3.1    Algemeen 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. detailhandel, anders dan het verkopen van streekeigen producten of ter plaatse geproduceerde 

producten met een oppervlakte van ten hoogste 150 m², is niet toegestaan; 
b. niet‐agrarische bedrijfsmatige nevenactiviteiten zijn niet toegestaan; 
c. fokkerijen en mesterijen van eenden, ganzen en kalkoenen in de open lucht alsmede 

pelsdierhouderijen, vis‐, wormen‐ en madenkwekerijen zijn niet toegestaan; 
d. de opslag van goederen en materialen is uitsluitend toegestaan ten behoeve van het eigen bedrijf 

binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfsgebouwen; 
e. teeltondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend gedurende de periode van maart tot en met 

september toegestaan; 
f. het gebruik van afdekfolie buiten een bouwvlak is niet toegestaan; 
g. containervelden buiten een bouwvlak zijn niet toegestaan; 
h. waterbassins zijn niet toegestaan; 
i. mestbassins, niet zijnde bouwwerken, zijn buiten een bouwvlak niet toegestaan; 
j. het aanbieden van meer dan 3 kamers ten behoeve van bed & breakfast per bedrijfswoning is niet 

toegestaan; 
k. een bed & breakfast is niet toegestaan in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk; 



    101   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      035100.20201245 
  

l. bewoning anders dan door één afzonderlijk huishouden van de persoon, wiens huisvesting daar, 
gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein en de daarmee overeenstemmende 
bedrijfsvoering, noodzakelijk moet worden geacht, is niet toegestaan; 

m. permanente of tijdelijke bewoning van bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken is niet 
toegestaan; 

n. het gebruik door derden van een indoor rijbaan bij een paardenhouderij en/of agrarisch bedrijf is 
niet toegestaan; 

o. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval is niet toegestaan, behoudens voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

p. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen is niet 
toegestaan, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 
gerichte gebruik van de grond; 

q. de uitoefening van een aan‐huis‐gebonden beroep en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit is 
uitsluitend toegestaan indien dit beroep/ deze activiteit wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner 
of een persoon uit diens huishouden. 

3.4    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

3.4.1    Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het  is  verboden op of  in de  gronden met de bestemming  'Agrarisch'  zonder of  in  afwijking  van  een 
schriftelijke  vergunning  van  burgemeester  en  wethouders  de  volgende  werken,  voor  zover  geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:   
a. het aanleggen, vergraven, verruimen, uitdiepen of dempen van sloten, greppels, vijvers en andere 

wateren; 
b. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting; 
 
3.4.2    Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 3.4.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken, of werkzaamheden die: 
a. behoren  tot normaal onderhoud  en beheer waaronder begrepen worden de normale  agrarische 

exploitatie ten dienste van de bestemming; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning; 
d. binnen bouwvlakken worden uitgevoerd. 
 
3.4.3    Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

Werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de in lid 3.1 
onder  d  en  e  genoemde  waarden  van  de  gronden  niet  onevenredig  worden  of  kunnen  worden 
aangetast,  dan wel  de mogelijkheden  voor  het  herstel  van  de waarden  niet  onevenredig worden  of 
kunnen worden verkleind.   
 
3.4.4    Advisering over de omgevingsvergunning 

Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld  in  lid 3.4.1 winnen burgemeester 
en wethouders schriftelijk advies in van de waterbeheerder, omtrent de voorwaarde zoals genoemd in 
lid 3.4.3. 
   
3.4.5    Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in lid 3.4.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de Wet op 
de economische delicten. 
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3.5    Wijzigingsbevoegdheden 

3.5.1    Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van de aanduiding 
'bouwvlak' wijzigen in de bestemmingen 'Tuin' en/of 'Wonen', met inachtneming van de volgende 
regels: 
a. aangetoond moet zijn dat het agrarisch bedrijf is beëindigd en voortzetting van het agrarisch 

gebruik niet reëel is; 
b. het wijzigen in de bestemmingen 'Tuin' en/of 'Wonen' omvat ten hoogste de bestaande bebouwing 

en het daarbij behorende erf binnen het bouwvlak; 
c. het wijzigen in de bestemmingen 'Tuin' en/of 'Wonen' omvat in elk geval alle woonruimten binnen 

het betreffende bouwvlak, waarbij het aantal woningen binnen het bouwvlak niet mag worden 
vergroot; 

d. cultuurhistorisch waardevolle bebouwing mag niet worden gesloopt; 
e. het resterende deel van de gronden wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch' zonder 

aanduiding of bouwvlak; 
f. bij het wijzigen van de gronden mag ten hoogste het aantal bestaande woningen worden 

gebouwd/gehandhaafd, met dien verstande dat vooraf moet vaststaan dat binnen het betreffende 
bouwvlak alle voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen worden gesloopt, met uitzondering van 
bebouwing tot maximaal 200 m² per woning, die als bijbehorende bouwwerken bij de woning 
worden aangemerkt, met inachtneming van hetgeen onder f is bepaald; 

g. het wijzigen leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks‐ en ontwikkelmogelijkheden van 
naastgelegen percelen. 
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Artikel 4    Groen 

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen; 
b. speelvoorzieningen; 
c. langzaamverkeersverbindingen;   
d. voorzieningen ten behoeve van openbaar vervoer; 
e. water‐ en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
f. geluidswerende voorzieningen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
g. nutsvoorzieningen; 
 
met de daarbij behorende: 
h. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, waaronder kunstwerken en kunstobjecten. 

4.2    Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

toegestaan, met dien verstande dat wel gebouwen en overkappingen in de vorm van voorzieningen 
ten behoeve van het openbaar vervoer zijn toegestaan; 

b. de maximum bouwhoogte van licht‐ en vlaggenmasten bedraagt 10,0 m; 
c. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

bedraagt 3,0 m. 
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Artikel 5    Tuin 
 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen, waarbij ter plaatse van de aanduiding 'erf uitgesloten' geldt dat de gronden niet beschouwd 

dienen te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit 
omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit 
plan;   

 
met daaraan ondergeschikt: 
b. nutsvoorzieningen; 
c. groenvoorzieningen; 
d. verkeers‐ en verblijfsvoorzieningen; 
e. parkeervoorzieningen; 
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
 
met de daarbij behorende: 
g. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, waaronder kunstwerken en kunstobjecten. 
 

5.2    Bouwregels 

      Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

toegestaan; 
b. de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 1 m. 
 

5.3    Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 
a. het langer dan 14 dagen stallen van caravans, boten en andere kampeermiddelen op de gronden 

zoals bedoeld in artikel 5.1; 
b. het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'erf uitgesloten' zoals bedoeld in artikel 5.1 

als erf in de zin van artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel 
luidt op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit plan. 
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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. wegen en paden;   
c. geluidwerende voorzieningen;   
d. parkeervoorzieningen;   
e. speelvoorzieningen;   
f. voorzieningen ten behoeve van het opwekken, transporteren en vasthouden van duurzame 

energie;   
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van verkeers‐ en verblijfsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterpartijen en watergangen en 
duurzame energie;   

h. 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 275; 
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; 
e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen dient ten minste 3,0 m te bedragen, bij 

aaneengebouwde woningen betreft het alleen de zijde waar het hoofdgebouw niet 
aaneengebouwd is; 

f. de afstand van voorgevels van woningen tot de voorste perceelgrens dient minimaal 3,0 m te 
bedragen. 

 
7.2.2    Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, inclusief overkappingen, gelden de volgende regels: 
a. bijbehorende bouwwerken worden gebouwd op minimaal 5 m achter de voorgevelrooilijn; 
b. 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; 

c. 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: 
   
Oppervlakte perceel (m²)  Maximum oppervlakte bijbehorende 

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 
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d. de maximum oppervlakte per bijbehorend bouwwerk bedraagt 50 m2; 
e. 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;   

f. 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;   

g. bij vrijstaande en twee‐aaneengebouwde woningen bedragen de maximum goot‐ en bouwhoogte 
van aangebouwde bijbehorende bouwwerken 3,3 m respectievelijk 5,5 m;   

h. de maximum goot‐ en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedragen 3,3 m 
respectievelijk 5,5 m; 

i. de maximum bouwhoogte van overkappingen bedraagt 3 m;   
j. de gezamenlijke maximum oppervlakte aan overkappingen bedraagt 20 m² per bouwperceel.   
 
7.2.3    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van woningen 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen 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 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. in afwijking van het gestelde onder a: er sprake is van een bouwhoogte van maximaal 11 m ter 

plaatse van gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding ‐ 1; 
c. 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   
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;   
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c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:   
1. het straat‐ en bebouwingsbeeld;   
2. de verkeersveiligheid;   
3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

 
7.3.3    Minimale afstand zijdelingse perceelgrens 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.2.1 onder e   
ten behoeve van de minimale afstand tot aan de zijdelingse perceelsgrens, met dien verstande dat:   
a. de realisatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt toelaatbaar is.   
 
7.3.4    Minimale afstand voorste perceelsgrens 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.2.1 onder f   
ten behoeve van de minimale afstand tot aan de voorste perceelsgrens, met dien verstande dat:   
a. de realisatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt toelaatbaar is.   

7.4    Specifieke gebruiksregels 

7.4.1    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 

7.5.1    Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.4.1 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.   
 
7.5.2    Maatschappelijke voorzieningen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.1 onder a om 
maatschappelijke voorzieningen toe te staan, met dien verstande dat: 
a. het maximale bruto vloeroppervlak niet meer bedraagt dan 1.000 m2 bvo; 
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van naastgelegen 

percelen; 
c. de afwijking niet leid tot knelpunten in de verkeersafwikkeling; 
d. geen sprake is van milieuhygiënische beperkingen. 
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Artikel 8    Leiding ‐ Gas 

8.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding ‐ Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. een ondergrondse hoge druk aardgastransportleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding 

‐ gas' met de daarbij behorende belemmeringenstrook; 
b. het beheer en onderhoud van de leiding. 
 
waar een basisbestemming samenvalt met deze dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten 
aanzien van de dubbelbestemming. De bepalingen van de basisbestemming zijn uitsluitend van 
toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming. 

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    Leiding ‐ Riool 

9.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding ‐ Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. een rioolwatertransportleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding ‐ riool' met de daarbij 

behorende belemmeringenstrook; 
b. het beheer en onderhoud van de leiding; 
 
waar een basisbestemming samenvalt met deze dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten 
aanzien van de dubbelbestemming. De bepalingen van de basisbestemming zijn uitsluitend van 
toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming.           

9.2    Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde worden 

gebouwd ten dienste van de in artikel 9.1 genoemde leiding; 
b. de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, bedraagt 5,0 

m; 
c. 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. 

9.3    Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 9.2 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 artikel 9.1 genoemde leiding en de veiligheid niet wordt geschaad; 
b. door de bouw een verlegging van het tracé niet onmogelijk wordt gemaakt;   
c. vooraf advies wordt ingewonnen bij de desbetreffende leidingbeheerder. 

9.4    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

9.4.1    Algemeen 

Het is verboden om op of in de gronden met de bestemming 'Leiding ‐ Riool' zonder of in afwijking van 
een omgevingsvergunning de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren: 
a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van 

gronden; 
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen; 
d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van 

gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen. 
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9.4.2    Voorwaarden 

De in artikel 9.4.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien en voor zover geen 
aantasting van de belangen van de leiding en de daarbij behorende beschermingszone ontstaat of kan 
ontstaan. Dienaangaande wordt voor verlening van de omgevingsvergunning advies ingewonnen bij de 
leidingbeheerder. 
 
9.4.3    Uitzonderingen 

Er is geen omgevingsvergunning nodig voor: 
a. werken of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen; 
b. werken of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende 
vergunning. 
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Artikel 10    Waarde ‐ Archeologie 2 

10.1    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.   

10.2    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.   

10.3    Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid   
10.2 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. 

10.4    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

10.4.1    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 ontgronden, afgraven, saneren, onderzuigen, egaliseren, verlagen, afplaggen en/of anderszins 

ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;   
b. het ophogen van de bodem hoger dan 30 cm;   
c. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen;   
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;   
e. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden verwijderd   
f. het aanleggen van drainage;   
g. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur;   
h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem;   
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de grondwaterstand;   
j. het verwijderen van ondergrondse fundamenten en het verwijderen en/of uittrekken van heipalen.   
 
10.4.2      Uitzonderingen 

Het in 10.4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en 
werkzaamheden:   
a. die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij het bepaalde in artikel 10.4.3 in 

acht is genomen;   
b. die in het kader van het normale beheer en onderhoud worden uitgevoerd;   
c. die worden uitgevoerd in bestaande weg‐ en/of leidingcunetten;   
d. die een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m2;   
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e.   die niet dieper reiken dan 0,3 m beneden peil;   
f. die worden uitgevoerd in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits 

verricht door een daartoe gecertificeerde instantie;   
g. f. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:   
1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist;   
2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning.   

 
10.4.3    Voorwaarden 

a. Vergunning als bedoeld in 10.4.1 wordt verleend indien bij de aanvraag vergunning een 
archeologisch rapport wordt overlegd waaruit naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders 
blijkt dat:   

1. de archeologische waarde van het terrein in voldoende mate is vastgesteld;   
2. archeologische waarden door het uitvoeren van de werken en/of werkzaamheden niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud van die 
waarden;   

3. er geen archeologische waarden zijn.   
b. Aan de vergunning als bedoeld in 10.4.1 sub a kunnen Burgemeester en Wethouders in ieder geval 

de volgende voorwaarden verbinden:   
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden;   
2.   de verplichting tot het laten doen van opgravingen door een daartoe gecertificeerde instantie, 

volgens de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en een door 
Burgemeester en Wethouders goedgekeurd archeologisch Programma van Eisen (PvE);   

3. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden die leiden tot bodemverstoring te laten 
begeleiden door een daartoe gecertificeerde instantie, volgens de vigerende versie van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en een door Burgemeester en Wethouders 
goedgekeurd archeologisch Programma van Eisen (PvE).   

10.5    Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemming "Waarde ‐ Archeologie 
2" de regels van het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of 
naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de 
geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na 
archeologisch onderzoek, daartoe aanleiding geeft.   
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Hoofdstuk 3    Algemene regels 

Artikel 11    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 12    Algemene bouwregels 

12.1    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.   

12.2    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 onder een gebouw dat boven het 

maaiveld is gelegen;   
b. het bouwen van bedoelde ruimten is uitsluitend toegestaan tot 1 een maximale bouwhoogte van 

3,5 meter.   
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Artikel 13    Algemene gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor: 
a. de opslag van oude metalen, schroot, lompen, papier, puin of vuilnis; 
b. 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; 
c. opslag voor de voorgevelrooilijn, tenzij anders aangegeven op de verbeelding; 
d. de opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4,0 m; 
e. (straat)prostitutie; 
f. een escortbedrijf; 
g. een seksinrichting; 
h. een speelautomatenhal. 
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Artikel 14    Algemene aanduidingsregels 

14.1    Milieuzone ‐ boringsvrije zone 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone ‐ boringsvrije zone' geldt krachtens de Provinciale 
Omgevingsverordening een boringsvrije zone voor de instandhouding en bescherming van de kleilaag 
diep in de bodem ten behoeve van de drinkwatervoorziening. 
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Artikel 15    Algemene afwijkingsregels 

15.1    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.   

15.2    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. 

15.3    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. 

15.4    Ondergronds bouwen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van de regels van het plan, voor het toestaan 
van ondergronds bouwen deels buiten het gebouw, met dien verstande dat:   
a. dit noodzakelijk is voor de realisatie van parkeervoorzieningen; of 
b. indien noodzakelijk voor lichttoetreding. 

15.5    Afwegingskader 

Een in lid 15.1, 15.2, 15.3 of 15.4 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 16    Algemene wijzigingsregels 

16.1    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 3,0 m 
en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10 % worden vergroot; 

b. het overschrijden van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting 
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –
intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3,0 m en 
het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10 % worden vergroot; 

c. het wijzigen van de Staat van bedrijfsactiviteiten of de Staat van bedrijfsactiviteiten functiemenging, 
indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven; 

d. 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; 
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Artikel 17    Overige regels 

17.1    Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 

17.2    Parkeren 

Tenzij in hoofdstuk 2 expliciet is voorzien in een andere regel ten aanzien van de aanwezigheid 
van voldoende parkeergelegenheid, gelden de volgende regelingen: 
 
17.2.1    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 381 (Toekomstbestendig parkeren) of de opvolger(s) 
daarvan. 
 
17.2.2    Afwijken van het benodigd aantal parkeerplaatsen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde onder lid 17.2.1 om minder 
parkeerplaatsen te realiseren dan noodzakelijk conform de parkeernormen.   
 
17.2.3    Afwijken parkeren op eigen terrein 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde onder lid 17.2.1 indien 
voldoende parkeergelegenheid in de openbare ruimte aanwezig is of gerealiseerd kan worden.   
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Hoofdstuk 4    Overgangs‐ en slotregels 

Artikel 18    Overgangsrecht 

18.1    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. 

18.2    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. 

 
 



124   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      035100.20201245 
  

Artikel 19    Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Hoevelaar fase 2'. 
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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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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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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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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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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 



9 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 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) 
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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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