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Geachte lezer,

U heeft het waterschap geïnformeerd over het plan Andel, Duizendmorgen 9aan de Duizendmorgen 9 in Andel via de website 
www.dewatertoets.nl. Uit de toets blijkt dat u de gangbare watertoetsprocedure moet volgen. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet
vinden met Waterschap Rivierenland. Het waterschap wil vroegtijdig met u meedenken, u informeren en u adviseren over de
waterhuishoudkundige aspecten van uw plan [De realisatie van een woning op perceel Duizendmorgen 9 te Andel door middel van het
toepassen van de Ruimte voor Ruimte-regeling zoals opgenomen in de interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (artikel 3.80)]. Het
waterschap beoordeelt of het waterbelang voldoende gewaarborgd is. Deze uitgangspuntennotitie is onderdeel van de watertoetsprocedure.

Deze uitgangspuntennotitie vormt de start voor uw overleg met het waterschap. De notitie is automatisch opgesteld op basis van uw
antwoorden en uw ingetekende plangebied. Waterschap Rivierenland geeft in deze uitgangspuntennotitie aan welke wateraspecten van
belang zijn voor uw ruimtelijke plan. De gemeente draagt ook zorg voor aspecten van de waterhuishouding. Daarom is het belangrijk om uw
plan ook met hen af te stemmen.

U kunt contact opnemen met uw accountmanager van Waterschap Rivierenland voor overleg. De contactinformatie vindt u aan het einde van
deze uitgangspuntennotitie.

Beleid Waterschap Rivierenland
Het waterbeheerprogramma is bepalend voor het beleid van Waterschap Rivierenland en wordt iedere zes jaar geactualiseerd. Het plan omvat
alle watertaken van het waterschap op gebied van waterveiligheid, afvalwaterzuivering, schoon en voldoende water. Daarnaast beschikt het
waterschap over een verordening: de Keur. In de Keur staan regels voor de bescherming van onder andere waterkeringen, watergangen en
bijhorende kunstwerken. In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beheert het waterschap ook wegen buiten de bebouwde kom (geen
Rijks- of provinciale wegen). Hier is de Keur ook op van toepassing. De werkzaamheden in of nabij de watergangen, waterkeringen en
wegen in beheer bij het waterschap worden getoetst aan de regels in de Keur. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een
watervergunning nodig zijn.

Klimaatadaptatie
Water en ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeker in ons veranderende klimaat. Extreme buien worden steeds
vaker afgewisseld met perioden van droogte. We blijven ernaar streven om voldoende water van voldoende kwaliteit beschikbaar te hebben.
Het waterschap heeft samen met de gemeenten de taak om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving. Dit
kunnen we niet alleen. U kunt een bijdrage leveren door uw plan zo klimaatbestendig mogelijk in te richten. Denk bijvoorbeeld aan groene
daken of natuurvriendelijke oevers. De kwaliteit van de leefomgeving of de biodiversiteit kan zo worden vergroot. Op de website (
https://nl.urbangreenbluegrids.com/bouwadaptief/) kunt u zich laten inspireren door klimaatadaptatieve projecten en vindt u een overzicht
van mogelijke maatregelen.

Waterveiligheid
Om ons te beschermen tegen hoogwater beheert en onderhoudt het waterschap de waterkeringen (zoals bijvoorbeeld dijken) in ons
rivierengebied. Nieuwe plannen mogen onze waterveiligheid niet in gevaar brengen. Daarom staan in de Keur beperkingen voor bouwen en
andere activiteiten op en langs waterkeringen. Er ligt geen waterstaatswerk of beschermingszone in uw plangebied. De regels uit de Keur
over activiteiten op en langs waterkeringen zijn voor u niet van toepassing.

http://www.dewatertoets.nl
https://nl.urbangreenbluegrids.com/bouwadaptief/


Grondwater (algemeen)

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterpeil in sloten en vaarten. Dit peil heeft indirect effect op het grondwaterpeil.
Gemeenten moeten overlast door te veel of te weinig grondwater beperken. Particulieren zijn verantwoordelijk voor het grondwater op hun
perceel.

Drooglegging
Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. We adviseren voor het
maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1,00 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van
1,30 meter. Zo voorkomt u overlast door grondwater. We adviseren om onderzoek te doen in gebieden waar overlast door grondwater bekend
is of waar hoge grondwaterstanden voorkomen. U kunt maatregelen nemen om overlast te voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn het
ophogen van het maaiveld of bouwen zonder kruipruimte.

Infiltreren
Het is wenselijk dat uw plan grondwaterneutraal is. Dit kan door hemelwater te infiltreren. U houdt zo water vast voor drogere perioden. Dit
kan alleen in gebieden waar de grondwaterstanden en de bodemopbouw dat toelaten. Kansrijke gebieden voor infiltratie zijn weergegeven op
de attentiekaart infiltratiegebieden. Het zijn de hogere gronden met een goede doorlatendheid. De kaart kunt u opvragen bij onze
accountmanager. Met een infiltratieonderzoek kunt u (laten) onderzoeken of en op welke wijze infiltratie kan plaatsvinden.

Watercompensatie
Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor
wateroverlast ontstaat, kan aanleg van extra waterberging noodzakelijk zijn. Zo wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd.

Eenmalige vrijstelling

Binnen uw plan neemt de verharding toe. U zult moeten compenseren voor het verlies aan waterberging. Het is mogelijk dat u voor een
eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht in aanmerking komt. De eenmalige vrijstelling geldt bij een toename in verharding van
minder dan 500 m² in stedelijk gebied en minder dan 1500 m² in landelijk gebied. Zo voorkomen we dat individuele bewoners moeten
compenseren voor voorzieningen zoals serres, tuinschuurtjes, etc. Op sommige locaties is het onwenselijk om de vrijstelling in te zetten,
omdat bijvoorbeeld de waterhuishoudkundige situatie dan zou verslechteren. Compenserende waterberging is dan wel nodig. Bespreek dit
met de betreffende accountmanager van het waterschap.

Is de toename in verharding groter dan 500 m² in stedelijk gebied of groter dan 1500 m² in landelijk gebied dan is het mogelijk dat de
vrijgestelde oppervlaktes in mindering worden gebracht. Neemt in uw plan de verharding bijvoorbeeld toe met 600 m² in stedelijk gebied,
dan hoeft u met de vrijstelling maar voor 100 m² te compenseren. We gaan ervan uit dat gemeenten en organisaties deze vrijstelling op een
eerder moment binnen ons beheergebied hebben ingezet. Zij hebben hier dan geen recht meer op hebben. U kunt contact opnemen met de
afdeling vergunningen (vergunningen@wsrl.nl) van het waterschap om deze vrijstelling aan te vragen.

U moet compenserende maatregelen nemen als u niet in aanmerking komt voor de vrijstelling of als u de vrijgestelde oppervlaktes
overschrijdt. U zult daarover nadere afspraken moeten maken. Bespreek dit met uw accountmanager van het waterschap.

Berekenen benodigde watercompensatie

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van de toename van verhard oppervlak, maatgevende regenbuien en de
maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. De vuistregel is dat er 436m³ waterberging nodig is per hectare nieuw verhard
oppervlak. De maximaal toelaatbare peilstijging bedraagt 0,20 meter in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In de rest van het
beheergebied van Waterschap Rivierenland geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,30 meter. Dit geldt voor plannen met een
toename van verhard oppervlak tot 5.000 m2. De vuistregel geldt alleen bij waterberging in open water en als er geen sprake is van
complicerende zaken (bijvoorbeeld kwel).

In stedelijk gebied kan waterberging ook worden gerealiseerd via een waterbergingsbank (indien beschikbaar). Plannen met een toename van
het verhard oppervlak in stedelijk gebied tot 1500 m2komen hiervoor in aanmerking.

Voor plannen met meer dan 5000m² extra verharding wordt een aparte berekening gevraagd. Dit geldt ook voor plannen die
waterhuishoudkundig complex zijn. Hierbij worden de volgende berekeningsuitgangspunten gehanteerd:

● De maatgevende afvoer door de watergangen is 1,5 l/s/u. Dit is ook de afvoer die de watergangen in het landelijk gebied nog net
aankunnen.

● Bij een regenbui die eenmaal per 100 jaar kan voorkomen met 10% opslag vanwege de klimaatverandering (T=100+10%) mag er geen
inundatie optreden.

● Bij een regenbui die eenmaal per 10 jaar optreedt met 10% opslag vanwege klimaatverandering (T=10+10%) moet er voor het
straatpeil nog een drooglegging van 1,00 m zijn ten opzichte van zomerpeil.

mailto:vergunningen@wsrl.nl


Voorkeursvolgorde aanleg watercompensatie
Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de voorkeursvolgorde vasthouden-bergen-afvoeren:

● Hergebruik en/of vasthouden

Hierbij wordt het hemelwater binnen het plangebied verzameld en komt niet (direct) in het oppervlaktewater terecht. Dit kan bijvoorbeeld
met groene polderdaken en wadi s. Het ontwerp-, beheer- en onderhoudsaspect spelen een belangrijke rol bij deze voorzieningen. De
initiatiefnemer dient aantoonbaar te maken dat de gerealiseerde berging kan blijven functioneren.

Op hoge zandgronden met een lage grondwaterstand heeft infiltratie onze voorkeur. De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) komt
niet hoger dan 50 cm onder het maaiveld. U kunt de attentiekaart infiltratie met daarop kansrijke gebieden voor infiltratie bij onze
accountmanager opvragen. Buiten deze gebieden is infiltratie ook mogelijk, zolang de gemiddelde hoogste grondwaterstand niet hoger komt
dan 50 cm onder maaiveld. In kwelgevoelige gebieden hanteren we de gemiddeld hoogste stijghoogte, omdat het grondwater in de winter
(als de rivierstanden hoog zijn) hoger onder het maaiveld komt. De gemiddeld hoogste stijghoogte mag niet hoger komen dan 50 cm onder
maaiveld. Infiltratie vindt bij voorkeur plaats in de openbare ruimte (openbaar groen, bermen, etc.). In overleg met de accountmanager kan
hiervan worden afgeweken.

● Bergen

Onder bergen verstaan we de opvang van hemelwater in het oppervlaktewater. Het hemelwater van het plangebied wordt opgevangen in het
oppervlaktewater. Hier heeft het graven van nieuw oppervlaktewater de voorkeur boven het vergroten van bestaand water. Bij gebruik van
bestaand water gaat de voorkeur uit naar watergangen die niet door Waterschap Rivierenland worden onderhouden. In het algemeen geldt dat
compensatie in B-watergangen de voorkeur heeft boven compensatie in A-watergangen. Als de aanvrager kan aantonen dat compensatie in
een B- of A-water redelijkerwijs niet mogelijk is, kan het waterschap ook compensatie in bestaande of nieuwe C-wateren toelaten.

Bij aanleg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening te houden met de bereikbaarheid voor onderhoud, in- en uitlaatplaatsen
voor maaiboten en opslagmogelijkheden voor slootvuil en kroos. Om water van voldoende waterkwaliteit te houden (of krijgen), is ook het
zelfreinigend vermogen van het watersysteem van belang. Dit wordt bevorderd door rekening te houden met voldoende waterdiepte (streven
is 1 meter of juist droogvallend) en voldoende oevervegetatie (taludschuinte minimaal 1:2 of flauwer). Hierbij wordt hemelwater afgevoerd
via de riolering.

● Afvoeren

Hierbij wordt hemelwater afgevoerd via de riolering.

Watergangen
Werkzaamheden in de watergang hebben invloed op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud. Voor deze werkzaamheden
geldt een vergunning- of meldplicht. A- en B-watergangen hebben een beschermingszone. De beschermingszone is in de legger opgenomen.
De beschermingszone van een watergang is een obstakelvrije strook. Met deze zone wordt handmatig en/of machinaal onderhoud van de
watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt en wordt het talud beschermd. Bij A-watergangen is de beschermingszone minimaal 4 meter
breed, gemeten uit de insteek. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena is de beschermingszone
minimaal 5 meter breed, gemeten uit de insteek. Bij B-watergangen is de beschermingszone minimaal 1 meter breed. C-watergangen hebben
geen beschermingszone.

Binnen het plangebied ligt een B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang. Binnen het plangebied ligt geen A-watergang.
Binnen het plangebied ligt geen beschermingszone van een A-watergang.
Binnen het plangebied ligt geen C-watergang.

Verbeelding
We vragen u A-watergangen te bestemmen als Water. De beschermingszone van de watergangen hoeft niet te worden bestemd. Voor de
boezemgebieden of het winterbed verzoeken we de dubbelbestemming Waterstaat Waterberging op te nemen.

Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgt een aantal algemene aandachtspunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

● Gebruik geen uitlogende materialen zoals zink of koper. Zo komen deze materialen niet in de sloot terecht. Gebruikt u wel uitlogende
materialen, dan mag het dakwater niet rechtstreeks op de sloten worden geloosd.

● Bladeren van bladverliezende bomen langs het water komen vaak in het water terecht. Dit kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.
U kunt de hoeveelheid bladafval in de watergang beperken door rekening te houden met de plaatsing van bomen.

● Neem de ecologische waarde mee in het ontwerp van een watergang, wadi, etc. Door aandacht te hebben voor de ecologische waarde,
vergroot u deze zonder al te veel moeite.

Specifieke activiteiten
Activiteiten kunnen leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van glastuinbouw, fruitteelt,
akkerbouw, veehouderijen, pot- en containerteelt, zandwinlocaties, tankstations en grote infrastructurele werken. Ook een begraafplaats kan



leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater. Voor lozingen van verontreinigd hemelwater heeft u op grond van de Waterwet een
vergunning nodig. Soms kunt u volstaan met een melding. U kunt op www.omgevingsloket.nlbekijken of u een melding of vergunning nodig
heeft.

Riolering en zuiveringswerken
Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op nemen voor het aansluiten van
(nieuwe) woningen en bedrijven. Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de mogelijkheid om het
rioolsysteem zodanig aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat hemelwater gescheiden wordt afgevoerd. Het
waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van terreinverhardingen
stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater. Het stroomt eerst door een berm, wadi of bodempassage om het water te filteren.
Bij bedrijventerreinen wordt ernaar gestreefd om het hemelwater gescheiden van vuil water af te voeren. In het algemeen wordt gestreefd
naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Het is van belang om de accountmanager van het waterschap te betrekken bij het plan en rekening te houden met de in dit document
aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.

Accountmanager Altena
Wenda de Wit
telefoon: 0344 649 036
e-mailadres: W.de.Wit@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//op basis van door u
ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar.

www.dewatertoets.nl
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Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
ja

In welke gemeente ligt uw plangebied?
Altena

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
ja

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
ja

Afbeeldingen geraakte toetslagen

Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
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1 INLEIDING 

In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een woning aan de Duizendmorgen 9 te Andel.  

In afbeelding I is de situering van de woning weergegeven.  

 

Afbeelding I: situering nieuwe woning aan de Duizendmorgen te Andel (bron kadastralekaarten.com) 

 
 
 

De nieuwe woonbestemming is ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidzone van de 

Duizendmorgen, Hoge Maasdijk en Middenweg.  

 

Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidbelasting op de 

woning ten gevolge van wegverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de Wet geluidhinder en het 

gemeentelijk geluidbeleid. 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het wettelijke kader voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege een 

weg of spoorlijn op geluidgevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen, onderwijsgebouwen en 

zorginstellingen. 

 

Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 stelt regels aan het bepalen van de geluidbelasting. 

Binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 

geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.  

Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is het zogenaamde maatgevende 

jaar. In beginsel is dat minimaal 10 jaar na realisatie van de bouwplannen. 

 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Europese dosismaat Lden (day-evening-night) in dB 

rekenkundig als volgt bepaald: 

▪ Lden = 10log 1/24 (12 x 10^(Lday/10) + 4 x 10^(Levening/10) + 8 x 10^(Lnight/10)) 

De geluidbelasting Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode 

gemiddelde van de volgende drie waarden: 

▪ het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

▪ het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

▪ het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB. 

2.2 Zones langs wegen 

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van een weg.  

In artikel 74 van de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd 

wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur  geldt en wegen gelegen binnen als een woonerf 

aangeduid gebied.  

De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard 

(stedelijk of buitenstedelijk) van de omgeving. De afstanden worden aan weerszijden van de weg 

gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. In tabel 2.1 zijn de zonebreedten 

weergegeven. 

 

Tabel 2.1: zonebreedten 

aantal rijstroken breedte van de geluidzone [m] 

 stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 250 

3 of 4 350 400 

5 of meer 350 600 
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In artikel 1 van de Wet geluidhinder is het stedelijk en buitenstedelijk gebied als volgt gedefinieerd: 

▪ stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone 

van een autoweg of autosnelweg; 

▪ buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (begrensd door de borden van de 

komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg 

of autosnelweg. 

 

In artikel 75 van de Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een 

overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de 

breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een 

afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. 

2.3 Grenswaarden wegverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe 

en bestaande woningen langs nieuwe en bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom. 

In tabel 2.2 zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden weergegeven waarin in 

verschillende situaties moet worden voldaan. 

 

Tabel 2.2: overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaai 

  stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

woning weg 
voorkeurs- 

grenswaarde 
maximale 
ontheffing 

voorkeurs- 
grenswaarde 

maximale 
ontheffing 

nieuw nieuw 48 dB 58 dB 48 dB 53 dB 

bestaand nieuw 48 dB 63 dB 48 dB 58 dB 

bestaand in reconstructie 48 dB 68 dB 48 dB 68 dB 

nieuw bestaand 48 dB 63 dB 48 dB 53 dB 

 

In situaties met nieuwe woningen en/of nieuwe wegen moet in beginsel voldaan worden aan de 

voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op een 

geluidgevoelige bestemming hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van 

geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht.  

 

In artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas kunnen worden 

vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, indien toepassing van maatregelen, 

gericht op het terugdringen van de geluidbelasting, onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende 

bezwaren ontmoeten van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
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2.4 30 km/h zone 

Wegen waar een maximum rijsnelheid van 30 km/h geldt, zijn in de zin van de Wet geluidhinder niet 

zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. 

Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr. 200203751/1: 

Abcoude) uitgesproken dat in een dergelijk geval nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan 

aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

Uit jurisprudentie blijkt dat ook bij 30 km/h zones de geluidbelasting onderzocht dient te worden. 

Deze wegen worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder maar de geluidbelasting wordt inzichtelijk 

gemaakt om de noodzaak van eventuele gevelmaatregelen te kunnen bepalen. 

2.5 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder 

Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het resultaat van de berekende geluidbelasting met 

maximaal 5 dB worden verminderd voordat de geluidbelasting wordt getoetst aan de (voorkeurs) 

grenswaarden.  

Deze correctie biedt de mogelijkheid om rekening te houden met het afnemen van de geluidproductie 

van de motorvoertuigen. De hoogte van de aftrek bedraagt: 

▪ 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van de lichte motorvoertuigen 

70 km/h of meer bedraagt. In afwijking hiervan (en in de software van het gebruikte 

programma al verwerkt) wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de 

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer 

bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende 

wegdektypen: 

▪ Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB); 

▪ tweelaags ZOAB, met uitzondering van fijn tweelaags ZOAB; 

▪ uitgeborsteld beton; 

▪ geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

▪ oppervlakbewerking;  

▪ Per 20 mei 2014 geldt een tijdelijke wijziging van de aftrek van 3 dB en 4 dB voor situaties dat 

de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh respectievelijk 56 dB en 57 dB bedraagt; 

▪ 5 dB voor overige wegen; 

▪ 0 dB voor de bepaling van de geluidwering van de gevel conform het Bouwbesluit. 
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2.6 Plangebied 

De nieuw te bouwen woning is ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidzone van de 

Duizendmorgen, Hoge Maasdijk en Middenweg.  

De geluidzone van deze wegen (2 rijstroken, buitenstedelijk gebied) bedraagt 250 m en de wettelijke 

rijsnelheid bedraagt 60 km/h. 

De aftrek van de wegen conform artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB.  

 

In tabel 2.3 zijn de van toepassing zijnde grenswaarden weergegeven. 

 
Tabel 2.3: overzicht grenswaarden (incl. aftrek artikel 110g Wgh) 

bronsoort  wegvak voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde 

wegverkeer Duizendmorgen, Hoge Maaskade, Middenweg 48 dB 53 dB 

 

2.7 Gemeentelijk beleid 

De gemeente Altena heeft geen vastgesteld eigen geluidbeleid. Wel gelden de algemene regels uit de 

Wet geluidhinder dat een woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd een 

geluidluwe gevel dienen te hebben. 
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3 ONDERZOEKSGEGEVENS 

3.1 Onderzoeksgebied 

In het plangebied wordt een nieuwe woning gerealiseerd, bestaand uit maximaal 3 bouwlagen met 

verblijfsruimten. In afbeelding II en bijlage 1 is de situering van de woning weergegeven. 

 

De westgevel van de woning wordt op voorhand als een dove gevel 1) uitgevoerd. In een dove gevel 

kunnen kozijnen met glas zonder draaiende delen worden opgenomen. Dove gevels worden niet getoetst 

aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder maar dienen voldoende geluidwerende kwaliteit te 

hebben om te kunnen voldoen aan de karakteristieke geluidwering conform het Bouwbesluit 2012. 

 

Afbeelding II: situering woning aan de Duizendmorgen 9 te Andel.  

 

            = dove gevel 

 
 
 
 
 
 
 
 
1)

 Volgens de Wet geluidhinder is een dove gevel een:  

a) 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  

    onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede: 

b) een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct 

    grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 
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3.2 Rekenmethode wegverkeerslawaai 

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is een berekeningsmodel opgezet 

waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing en de bodemgebieden zijn opgenomen.  

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de woning is berekend volgens Standaard 

Rekenmethode II van bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid (RMG 2012). 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het modelleringsprogramma Geomilieu (versie V2020.2) 

waarbij rekening wordt gehouden met afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en 

luchtdemping, relevante hoogteverschillen tussen weg- en waarneempunt en eventuele 

kruispuntcorrecties.  

Berekend zijn de invallende geluidniveaus, dus zonder reflectie van het achter het immissiepunt gelegen 

gevelvlak. Gerekend is met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.  

De wegen en wateroppervlakten zijn als akoestisch hard gebied (bf = 0,0) in het rekenmodel ingevoerd. 

Het overige bodemgebied is als overwegend zacht bodemgebied (bf = 0,8) gemodelleerd. 

De omliggende gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend 

als reflecterend ingevoerd. De beoordelingspunten zijn geprojecteerd op 1,5, 4,5 en 7,5 m hoogte (en 

representeren het midden van de desbetreffende bouwlaag) boven maaiveld.  

Voor de situering van de gebouwen, bodemgebieden, wegen en beoordelingspunten wordt verwezen 

naar de figuren in bijlage 1.  

3.3 Verkeersgegevens wegverkeer 

De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen zijn door de omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant modelmatig verstrekt op basis van gegevens uit het verkeersmodel BBMA voor het prognosejaar 

2030 en 2040. Omdat de etmaalintensiteit in 2040 fractioneel lager is dan in 2030, zijn voor 2031 de 

etmaalintensiteiten van het prognosejaar 2030 gehanteerd.  

 

De etmaalintensiteiten, de onderverdeling naar voertuigcategorieën en uurintensiteiten, de 

wegdekverharding en de toelaatbare rijsnelheid van de relevante wegen zijn samengevat weergegeven 

in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: verkeersgegevens 

wegvak wegdek snelheid 

[km/h] 

etmaalintensiteit  

[mvt/etmaal] 1) 

periode uurintensiteit 

[%] 

onderverdeling per voertuigcategorie [%] 

licht middelzwaar zwaar 

Duizendmorgen DAB 60 1.858 dag 6.51 84.17 10.45 5.38 

   avond 3.57 87.78 6.96 5.28 

    nacht 0.95 85.47 8.43 6.10 

Hoge Maasdijk DAB 60 1.258 dag 6.75 80.52 17.34 2.14 

   avond 3.48 83.81 14.73 1.46 

    nacht 0.63 83.55 16.45 0.00 

Middenweg DAB 60 4.636 dag 6.67 88.74 10.24 1.01 

   avond 3.14 92.05 6.44 1.51 

    nacht 0.92 89.19 8.97 1.84 

1) Etmaalintensiteit (2030) ter hoogte van het plangebied 

 

Gezien de grote hoeveelheid invoergegevens zijn alleen de relevante invoergegevens van het akoestisch 

model weergegeven in bijlage 2. Voor de overige gegevens wordt verwezen naar het digitale model. 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Rekenresultaten en toetsing wegverkeerslawaai 

Met behulp van het berekeningsmodel is op de ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege wegverkeer 

van de Duizenmorgen, Hoge Maasdijk en Middenweg berekend.  

In afbeelding III t/m VII zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. De rekenresultaten per 

ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 3. 

 

Afbeelding III: geluidbelasting ten gevolge van de Duizendmorgen, incl. aftrek artikel 110g Wgh 

 
 

De maatgevende geluidbelasting -hoger dan de voorkeursgrenswaarde- ten gevolge van de 

Duizendmorgen is weergegeven in tabel 4.1 en worden getoetst aan de grenswaarden uit tabel 2.3.  

De westgevel wordt als dove gevel uitgevoerd. Dove gevels worden niet getoetst aan de Wet 

geluidhinder. 

 

Tabel 4.1: Rekenresultaten geluidbelasting Duizendmorgen 

beoordelingspunt hoogte [m] adres geluidbelasting Lden in dB 

    exclusief 

aftrek art. 110g Wgh 

 

aftrek art. 110g Wgh 
inclusief 

aftrek art. 110g Wgh 

04_B zuidgevel 4,5 Duizendmorgen 55 5 50 

 

Uit de rekenresultaten van tabel 4.1 blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 50 dB, incl. aftrek artikel 

110g Wgh bedraagt. Deze geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar niet 

hoger dan de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer in buitenstedelijk gebied van 53 dB.  
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Afbeelding IV: geluidbelasting ten gevolge van de Hoge Maasdijk, incl. aftrek conform art. 110g Wgh 

 
 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Hoge Maasdijk ten hoogste  

33 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt. Deze geluidbelasting is niet hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer. 

 

Afbeelding V: geluidbelasting ten gevolge van de Middenweg, incl. aftrek conform art. 110g Wgh 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Middenweg ten hoogste 37 dB, 

incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt. Deze geluidbelasting is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB voor wegverkeer. 

In afbeelding VI is de gecumuleerde geluidbelasting LCUM* (incl. aftrek artikel 110g Wgh), ten gevolge van 

alle wegen weergegeven. 

 

Afbeelding VI: gecumuleerde geluidbelasting LCUM* ten gevolge van alle wegen, incl. aftrek art. 110 Wgh 

 
 

Uit afbeelding VI blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen, inclusief aftrek art. 110g 

Wgh ten hoogste 55 dB bedraagt.  

De geluidbelasting ter plaatse van de oostgevel is niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, 

incl. aftrek art. 110g Wgh. Derhalve is een geluidluwe gevel aanwezig. 

 

In afbeelding VII is de gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek artikel 110g Wgh), ten gevolge van alle 

wegen weergegeven, ten bate van het bepalen van de noodzakelijke gevelmaatregelen in het kader van 

het Bouwbesluit.  
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Afbeelding VII: gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen, excl. aftrek art. 110g Wgh (gevelmaatregelen) 

 
 

De benodigde karakteristieke geluidwering van de gevel conform het Bouwbesluit 2012 wordt bepaald 

door het verschil van de geluidbelasting (60 dB) en het toelaatbaar binnenniveau (33 dB) en bedraagt 

derhalve ten hoogste 27 dB. 

 

4.2 Maatregelen 

In situaties waar nieuw te bouwen woningen een geluidbelasting ondervinden boven de 

voorkeursgrenswaarde, dient onderzocht te worden of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door 

het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.  

Indien deze maatregelen onvoldoende effect hebben dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kunnen burgemeester & 

wethouders van de gemeente Altena (onder voorwaarden) een hogere waarde vaststellen voor nieuwe 

geluidgevoelige bestemmingen.  

 

De Wet geluidhinder geeft aan geluidreducerende maatregelen de volgende prioriteit: 

1. bronmaatregelen zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdektype; 

2. overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of 

het toepassen van geluidschermen of grondwallen; 

3. ontvangermaatregelen, zoals de toepassing van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen 

van zogenaamde "dove" gevels of het treffen van geluidwerende voorzieningen aan de gevel. 

Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen die grenzen aan een geluidgevoelige 

verblijfsruimte. 

 



14 

datum  25 januari 2021 kenmerk  R-JVO/1643  20.1510 pagina 13 van 14 
 

 Het toepassen van een geluidreducerend wegdek verlaagd de geluidbelasting met maximaal 4 

dB waardoor nog steeds een hogere grenswaarde noodzakelijk is en zal bezwaren ontmoeten 

van financiële aard. 

 Het plaatsen van voldoende hoge geluidschermen is technisch gezien mogelijk maar zal 

bezwaren ontmoeten van stedebouwkundige en financiële aard. 

 Door aanvullende geluidwerende voorzieningen aan de gevel te treffen in combinatie met de 

aanwezigheid van een geluidluwe oostgevel kan een goed woon- en leefklimaat worden 

gerealiseerd. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een woning aan de Duizendmorgen 9 te Andel.  

De nieuwe woonbestemming is ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidzone van de 

Duizendmorgen, Hoge Maasdijk en Middenweg.  

 

Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidbelasting op de 

woning ten gevolge van wegverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de Wet geluidhinder en het 

gemeentelijk geluidbeleid. 

 

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat: 

▪ De westgevel van de woning op voorhand als dove gevel wordt uitgevoerd. Dove gevels worden 

niet getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder;  

▪ De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Duizendmorgen ten hoogste 50 dB, incl. 

aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt. Deze geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer in 

buitenstedelijk gebied van 53 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh; 

▪ De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Hoge Maasdijk en Middenweg ten hoogste 

respectievelijk 33 en 37 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt. Deze geluidbelasting is 

niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 voor wegverkeer; 

▪ De berekende gecumuleerde geluidbelasting (LCUM*) ten gevolge van alle wegen ten hoogste 

55 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt; 

▪ De woning ter plaatse van de oostgevel over geluidluwe gevel beschikt, waarmee aan het 

algemene beleid uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

5.1 Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai 

Een verzoek tot vaststelling voor de in tabel 4.1 weergegeven hogere waarden dient ingediend te 

worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. 

5.2 Geluidwering van de gevel 

Voor woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd dient voor de bouwaanvraag een 

aanvullend onderzoek geluidwering gevels uitgevoerd te worden om de karakteristieke geluidwering van 

de gevel te bepalen en te toetsen aan de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit. 
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201510

Model: wegverkeerslawaai 2031
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)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))

HogeM2030 Duizendmorgen      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

Duizen2030 Duizendmorgen      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

Duizen2030 Duizendmorgen      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

HogeM2030 Hoge Maasdijk      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

HogeM2030 Hoge Maasdijk      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

HogeM2030 Hoge Maasdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

HogeM2030 Hoge Maasdijk      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

HogeM2030 Hoge Maasdijk      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

HogeM2030 Maasdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

Midden2030 Middenweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

Midden2030 Middenweg      0,00      1,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

Midden2030 Middenweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

2030 Provincialeweg-Oost_N267      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80

2030 Provincialeweg-Oost_N267      0,00      1,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80

2030 PROVINCIALEWG OOST_N267      0,00      1,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80

2030 Veensesteeg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

2030 Veensesteeg      0,00      1,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

2030 Veensesteeg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60

25-1-2021 07:03:48Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Voortman Ingenieurs Bouwfysica & Akoestiek



Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201510

Model: wegverkeerslawaai 2031
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

HogeM2030  60  60 --  60  60  60 --   1258,05   6,75   3,48   0,63 -- -- -- -- --  80,52  83,81  83,55 --

Duizen2030  60  60 --  60  60  60 --    690,99   6,66   3,18   0,92 -- -- -- -- --  93,35  95,37  93,63 --

Duizen2030  60  60 --  60  60  60 --   1858,22   6,51   3,57   0,95 -- -- -- -- --  84,17  87,78  85,47 --

HogeM2030  60  60 --  60  60  60 --   1258,05   6,75   3,48   0,63 -- -- -- -- --  80,52  83,81  83,55 --

HogeM2030  60  60 --  60  60  60 --    246,06   6,70   3,60   0,65 -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 --

HogeM2030  60  60 --  60  60  60 --    246,06   6,70   3,60   0,65 -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 --

HogeM2030  60  60 --  60  60  60 --    814,39   6,66   3,19   0,92 -- -- -- -- --  93,85  95,73  94,11 --

HogeM2030  60  60 --  60  60  60 --    814,39   6,66   3,19   0,92 -- -- -- -- --  93,85  95,73  94,11 --

HogeM2030  60  60 --  60  60  60 --    814,39   6,66   3,19   0,92 -- -- -- -- --  93,85  95,73  94,11 --

Midden2030  60  60 --  60  60  60 --   3246,51   6,67   3,15   0,92 -- -- -- -- --  89,47  92,58  89,89 --

Midden2030  60  60 --  60  60  60 --   4635,82   6,67   3,14   0,92 -- -- -- -- --  88,74  92,05  89,19 --

Midden2030  60  60 --  60  60  60 --   4288,22   6,68   3,13   0,92 -- -- -- -- --  87,72  91,29  88,20 --

2030  80  80 --  80  80  80 --   9078,21   6,66   3,19   0,92 -- -- -- -- --  93,85  95,73  94,11 --

2030  80  80 --  80  80  80 --   8170,65   6,66   3,19   0,92 -- -- -- -- --  93,87  95,74  94,13 --

2030  80  80 --  80  80  80 --   8170,65   6,60   3,37   0,92 -- -- -- -- --  93,84  96,10  93,58 --

2030  60  60 --  60  60  60 --   2490,90   6,73   3,52   0,64 -- -- -- -- --  86,72  89,11  88,93 --

2030  60  60 --  60  60  60 --   2490,90   6,73   3,52   0,64 -- -- -- -- --  86,72  89,11  88,93 --

2030  60  60 --  60  60  60 --   3485,12   6,73   3,52   0,64 -- -- -- -- --  86,99  89,33  89,15 --
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201510

Model: wegverkeerslawaai 2031
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

HogeM2030  17,34  14,73  16,45 --   2,14   1,46 -- -- -- -- -- --     68,38     36,69      6,62 --     14,72      6,45      1,30 --      1,82      0,64

Duizen2030   6,05   3,75   5,29 --   0,60   0,88   1,08 -- -- -- -- --     42,96     20,96      5,95 --      2,78      0,82      0,34 --      0,28      0,19

Duizen2030  10,45   6,96   8,43 --   5,38   5,25   6,10 -- -- -- -- --    101,82     58,23     15,09 --     12,64      4,62      1,49 --      6,51      3,48

HogeM2030  17,34  14,73  16,45 --   2,14   1,46 -- -- -- -- -- --     68,38     36,69      6,62 --     14,72      6,45      1,30 --      1,82      0,64

HogeM2030 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     16,49      8,86      1,60 -- -- -- -- -- -- --

HogeM2030 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     16,49      8,86      1,60 -- -- -- -- -- -- --

HogeM2030   5,60   3,46   4,89 --   0,55   0,81   1,00 -- -- -- -- --     50,90     24,87      7,05 --      3,04      0,90      0,37 --      0,30      0,21

HogeM2030   5,60   3,46   4,89 --   0,55   0,81   1,00 -- -- -- -- --     50,90     24,87      7,05 --      3,04      0,90      0,37 --      0,30      0,21

HogeM2030   5,60   3,46   4,89 --   0,55   0,81   1,00 -- -- -- -- --     50,90     24,87      7,05 --      3,04      0,90      0,37 --      0,30      0,21

Midden2030   9,58   6,01   8,39 --   0,95   1,41   1,72 -- -- -- -- --    193,74     94,68     26,85 --     20,74      6,15      2,51 --      2,06      1,44

Midden2030  10,24   6,44   8,97 --   1,01   1,51   1,84 -- -- -- -- --    274,39    133,99     38,04 --     31,66      9,37      3,83 --      3,12      2,20

Midden2030  11,17   7,05   9,79 --   1,11   1,65   2,01 -- -- -- -- --    251,28    122,53     34,80 --     32,00      9,46      3,86 --      3,18      2,21

2030   4,80   3,29   4,48 --   1,35   0,98   1,41 -- -- -- -- --    567,43    277,23     78,60 --     29,02      9,53      3,74 --      8,16      2,84

2030   4,78   3,28   4,46 --   1,35   0,98   1,41 -- -- -- -- --    510,81    249,54     70,76 --     26,01      8,55      3,35 --      7,35      2,55

2030   4,49   2,73   4,30 --   1,66   1,17   2,12 -- -- -- -- --    506,04    264,61     70,34 --     24,21      7,52      3,23 --      8,95      3,22

2030  10,62   8,93   8,53 --   2,66   1,96   2,55 -- -- -- -- --    145,38     78,13     14,18 --     17,80      7,83      1,36 --      4,46      1,72

2030  10,62   8,93   8,53 --   2,66   1,96   2,55 -- -- -- -- --    145,38     78,13     14,18 --     17,80      7,83      1,36 --      4,46      1,72

2030  10,41   8,75   8,35 --   2,60   1,92   2,50 -- -- -- -- --    204,03    109,59     19,88 --     24,42     10,73      1,86 --      6,10      2,36
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201510

Model: wegverkeerslawaai 2031
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 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 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k

HogeM2030 -- --   76,49   85,57   92,12   96,09  101,48   98,15   91,44   82,36   73,08   82,12   88,59   92,75   98,45   95,08   88,35   79,06

Duizen2030      0,07 --   71,55   80,11   86,12   91,60   98,28   94,76   87,97   77,81   68,00   76,26   82,08   88,19   95,02   91,45   84,64   74,26

Duizen2030      1,08 --   78,15   86,59   93,05   97,95  103,14   99,68   92,94   83,66   75,08   83,28   89,63   94,99  100,42   96,89   90,13   80,58

HogeM2030 -- --   76,49   85,57   92,12   96,09  101,48   98,15   91,44   82,36   73,08   82,12   88,59   92,75   98,45   95,08   88,35   79,06

HogeM2030 -- --   65,24   72,90   77,73   85,85   93,53   89,88   83,03   71,93   62,54   70,21   75,03   83,16   90,83   87,18   80,33   69,23

HogeM2030 -- --   65,24   72,90   77,73   85,85   93,53   89,88   83,03   71,93   62,54   70,21   75,03   83,16   90,83   87,18   80,33   69,23

HogeM2030      0,07 --   72,14   80,66   86,64   92,23   98,97   95,44   88,64   78,43   68,62   76,85   82,63   88,84   95,73   92,16   85,34   74,91

HogeM2030      0,07 --   72,14   80,66   86,64   92,23   98,97   95,44   88,64   78,43   68,62   76,85   82,63   88,84   95,73   92,16   85,34   74,91

HogeM2030      0,07 --   72,14   80,66   86,64   92,23   98,97   95,44   88,64   78,43   68,62   76,85   82,63   88,84   95,73   92,16   85,34   74,91

Midden2030      0,51 --   79,07   87,88   94,14   98,93  105,16  101,71   94,95   85,19   75,38   83,84   89,92   95,42  101,84   98,32   91,53   81,48

Midden2030      0,78 --   80,75   89,60   95,89  100,58  106,74  103,30   96,54   86,85   77,04   85,53   91,64   97,05  103,40   99,88   93,10   83,10

Midden2030      0,79 --   80,60   89,50   95,84  100,40  106,45  103,03   96,27   86,67   76,85   85,38   91,55   96,83  103,08   99,58   92,80   82,88

2030      1,18 --   80,56   90,54   95,74  102,77  109,99  106,20   99,33   88,21   76,93   86,81   91,99   99,18  106,73  102,94   96,06   84,86

2030      1,06 --   80,10   90,08   95,28  102,31  109,53  105,75   98,87   87,75   76,47   86,35   91,53   98,72  106,27  102,48   95,60   84,40

2030      1,59 --   80,17   90,05   95,25  102,36  109,51  105,72   98,84   87,73   76,73   86,48   91,67   98,96  106,52  102,72   95,84   84,62

2030      0,41 --   78,75   87,44   93,82   98,56  104,28  100,83   94,08   84,59   75,44   84,08   90,36   95,32  101,33   97,86   91,10   81,39

2030      0,41 --   78,75   87,44   93,82   98,56  104,28  100,83   94,08   84,59   75,44   84,08   90,36   95,32  101,33   97,86   91,10   81,39

2030      0,56 --   80,16   88,84   95,21   99,97  105,72  102,28   95,53   86,00   76,85   85,49   91,76   96,74  102,78   99,31   92,54   82,81
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201510

Model: wegverkeerslawaai 2031
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 LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

HogeM2030   65,41   74,70   81,17   85,00   90,92   87,60   80,87   71,58 -- -- -- -- -- -- -- --

Duizen2030   63,03   71,45   77,45   83,11   89,71   86,18   79,38   69,20 -- -- -- -- -- -- -- --

Duizen2030   69,76   78,02   84,44   89,62   94,80   91,30   84,55   75,18 -- -- -- -- -- -- -- --

HogeM2030   65,41   74,70   81,17   85,00   90,92   87,60   80,87   71,58 -- -- -- -- -- -- -- --

HogeM2030   55,11   62,77   67,60   75,72   83,40   79,75   72,90   61,80 -- -- -- -- -- -- -- --

HogeM2030   55,11   62,77   67,60   75,72   83,40   79,75   72,90   61,80 -- -- -- -- -- -- -- --

HogeM2030   63,62   72,01   77,96   83,74   90,40   86,86   80,06   69,83 -- -- -- -- -- -- -- --

HogeM2030   63,62   72,01   77,96   83,74   90,40   86,86   80,06   69,83 -- -- -- -- -- -- -- --

HogeM2030   63,62   72,01   77,96   83,74   90,40   86,86   80,06   69,83 -- -- -- -- -- -- -- --

Midden2030   70,58   79,21   85,45   90,49   96,61   93,13   86,36   76,58 -- -- -- -- -- -- -- --

Midden2030   72,27   80,93   87,20   92,15   98,19   94,72   87,96   78,24 -- -- -- -- -- -- -- --

Midden2030   72,12   80,82   87,14   91,96   97,90   94,44   87,68   78,06 -- -- -- -- -- -- -- --

2030   71,95   81,88   87,07   94,15  101,39   97,60   90,73   79,60 -- -- -- -- -- -- -- --

2030   71,49   81,41   86,61   93,69  100,93   97,14   90,27   79,14 -- -- -- -- -- -- -- --

2030   71,81   81,56   86,79   93,96  100,98   97,19   90,31   79,21 -- -- -- -- -- -- -- --

2030   68,19   76,74   83,04   88,08   93,98   90,50   83,74   74,06 -- -- -- -- -- -- -- --

2030   68,19   76,74   83,04   88,08   93,98   90,50   83,74   74,06 -- -- -- -- -- -- -- --

2030   69,60   78,15   84,43   89,50   95,43   91,94   85,18   75,48 -- -- -- -- -- -- -- --
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201510

Model: wegverkeerslawaai 2031
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 westgevel      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

02 noordgevel      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

03 oostgevel      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

04 zuidgevel      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

25-1-2021 07:06:08Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Voortman Ingenieurs Bouwfysica & Akoestiek



Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201510

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaai 2031

Model eigenschap

Omschrijving wegverkeerslawaai 2031

Verantwoordelijke Jan

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door Jan op 6-1-2021

Laatst ingezien door Jan op 25-1-2021

Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 0,80

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai 
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting Duizendmorgen, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3201510

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai 2031

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duizendmorgen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A westgevel 1,50 54,00 51,19 45,62 55,00

01_B westgevel 4,50 54,29 51,47 45,91 55,29

01_C westgevel 7,50 54,03 51,22 45,66 55,04

02_A noordgevel 1,50 48,03 45,23 39,65 49,04

02_B noordgevel 4,50 48,78 45,97 40,40 49,78

02_C noordgevel 7,50 48,89 46,09 40,52 49,90

03_A oostgevel 1,50 23,81 20,97 15,42 24,80

03_B oostgevel 4,50 25,06 22,18 16,67 26,04

03_C oostgevel 7,50 21,79 18,79 13,35 22,73

04_A zuidgevel 1,50 48,83 46,02 40,45 49,83

04_B zuidgevel 4,50 49,41 46,60 41,05 50,42

04_C zuidgevel 7,50 49,39 46,58 41,02 50,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting Hoge Maasdijk, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3201510

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai 2031

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Maasdijk
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A westgevel 1,50 27,61 24,47 17,55 27,96

01_B westgevel 4,50 30,19 27,07 19,85 30,46

01_C westgevel 7,50 31,07 27,94 20,74 31,34

02_A noordgevel 1,50 26,25 23,13 15,93 26,53

02_B noordgevel 4,50 28,87 25,74 18,41 29,11

02_C noordgevel 7,50 32,98 29,78 23,46 33,49

03_A oostgevel 1,50 27,61 24,34 18,87 28,38

03_B oostgevel 4,50 28,03 24,77 19,20 28,77

03_C oostgevel 7,50 30,28 26,98 21,70 31,10

04_A zuidgevel 1,50 24,89 21,67 15,87 25,57

04_B zuidgevel 4,50 24,76 21,59 15,17 25,25

04_C zuidgevel 7,50 25,56 22,34 16,31 26,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting Middenweg, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3201510

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai 2031

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Middenweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A westgevel 1,50 31,07 27,66 22,52 31,88

01_B westgevel 4,50 33,16 29,74 24,60 33,97

01_C westgevel 7,50 35,01 31,61 26,46 35,82

02_A noordgevel 1,50 24,61 21,21 16,05 25,42

02_B noordgevel 4,50 27,37 23,96 18,81 28,18

02_C noordgevel 7,50 27,45 24,05 18,89 28,26

03_A oostgevel 1,50 28,62 25,23 20,06 29,43

03_B oostgevel 4,50 31,92 28,54 23,36 32,73

03_C oostgevel 7,50 31,90 28,51 23,34 32,71

04_A zuidgevel 1,50 31,21 27,81 22,66 32,02

04_B zuidgevel 4,50 33,63 30,22 25,07 34,44

04_C zuidgevel 7,50 36,20 32,80 27,65 37,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGecumuleerde geluidbelasting alle wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3201510

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai 2031

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A westgevel 1,50 54,04 51,23 45,66 55,04

01_B westgevel 4,50 54,36 51,54 45,98 55,36

01_C westgevel 7,50 54,14 51,33 45,77 55,15

02_A noordgevel 1,50 48,11 45,31 39,71 49,11

02_B noordgevel 4,50 48,89 46,07 40,49 49,88

02_C noordgevel 7,50 49,05 46,24 40,65 50,05

03_A oostgevel 1,50 33,44 30,20 24,79 34,25

03_B oostgevel 4,50 36,00 32,75 27,38 36,82

03_C oostgevel 7,50 36,25 32,93 27,63 37,05

04_A zuidgevel 1,50 48,97 46,16 40,59 49,97

04_B zuidgevel 4,50 49,63 46,81 41,26 50,64

04_C zuidgevel 7,50 49,73 46,88 41,34 50,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGecumuleerde geluidbelasting alle wegen, excl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3201510 (t.b.v. gevelmaatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai 2031

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A westgevel 1,50 59 56 51 60

01_B westgevel 4,50 59 57 51 60

01_C westgevel 7,50 59 56 51 60

02_A noordgevel 1,50 53 50 45 54

02_B noordgevel 4,50 54 51 45 55

02_C noordgevel 7,50 54 51 46 55

03_A oostgevel 1,50 38 35 30 39

03_B oostgevel 4,50 41 38 32 42

03_C oostgevel 7,50 41 38 33 42

04_A zuidgevel 1,50 54 51 46 55

04_B zuidgevel 4,50 55 52 46 56

04_C zuidgevel 7,50 55 52 46 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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VAN DEN HEUVEL 

T.a.v. dhr. R. de Groot 

Lekdijk 44 

2957 GB Langerak 

 

 

Datum 7 januari 2021 
 

Kenmerk BE/2020/909/r 
 

Uw kenmerk Email d.d. 9 december 2020 
 

Auteur(s) ir. ing. D. de Boer 
 

Collegiale toets ing. G. Fairhurst  
 
 

Quickscan Wet natuurbescherming Duizendmorgen 

ong. te Andel 
 

Aan de Duizendmorgen ong. te Andel (kadaster WDCOO-1-141) is een kavel met een kas, 

grasveld, kippenhok en tuinplanten aanwezig. De initiatiefnemer is voornemens een vrijstaande 

woning op de kavel te realiseren. Tevens zal een inrit met een duiker over de sloot aan de 

westkant van de kavel gerealiseerd worden.  

De kavel van Duizendmorgen ong. (kadaster WDCOO-1-141) zal verkleind worden en er zal een 

adres aan dit kavel toegewezen worden. Het bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde 

ontwikkeling en dient derhalve te worden gewijzigd. 

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna 

(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde 

houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend 

onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van de 

planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.  

Van den Heuvel heeft Blom Ecologie B.V. verzocht de planlocatie te onderzoeken op 

aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze vervolgens te toetsen aan de effecten van 

de werkzaamheden en het geldende bestemmingsplan.  
 

Onderzoeksdoelen 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig op de planlocatie? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk 

Brabant? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de 

Wet natuurbescherming zijn beschermd? 

• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden genomen, 

en zo ja, welke? 
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Planlocatie 

De planlocatie aan de Duizendmorgen ong. te Andel betreft het kadaster WDCOO-1-141. Tevens 

behoort de sloot ten westen van het zuidelijke deel tot de planlocatie in verband met de realisatie 

van een inrit met duiker over deze sloot. Ten tijde van het veldbezoek stond deze sloot droog. 

Op de planlocatie zijn een kas, grasveld, kippenhok en tuinplanten aanwezig. De kas is 

opgebouwd uit zowel muren als een dak van glazen platen. Ten tijde van het veldbezoek 

vervulde de kas een functie als opslag. De planlocatie is gedeeltelijk verhard ten behoeve van 

wandelpaden. Het onverharde deel van de planlocatie wordt gekenmerkt door een grasveld en 

tuinplanten met een hoog onderhoudsbeeld.  

De planlocatie is gelegen in het buitengebied van Andel en de directe omgeving wordt 

gekenmerkt door aanwezigheid van vrijstaande bebouwing, akkers en weilanden. De 

dichtstbijzijnde snelweg betreft de A15 op circa 8 km ten noorden van de planlocatie. Op 160 m 

ten noorden van de planlocatie is de Afgedamde Maas gelegen.  
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) betreft Duizendmorgen ong. te Andel en een sloot ten westen 

van dit kavel  (bron kaartmateriaal: arcgis.com). 
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Figuur 2 Het grasveld en de kas op de planlocatie.  

 

 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie 

van een vrijstaande woning op de kavel. Tevens zal een inrit met een duiker over de sloot aan de 

westkant van de kavel gerealiseerd worden. Ten behoeve van de realisatie van het inrit zal een 

deel van een beukenhaag verwijderd worden.  

Volledigheidshalve is de kas op de planlocatie in de beoordeling meegenomen.  

De kavel van Duizendmorgen ong. (kadaster WDCOO-1-141) zal verkleind worden en er zal een 

adres aan dit kavel toegewezen worden. Een gedeelte van de huidige kavel zal toegewezen 

worden aan Duizendmorgen 9 (figuur 1). 

Het bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden 

gewijzigd.  
 

Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het beukenhaag: 

graafwerkzaamheden, transport (afvoer) van materiaal en groen; 

• egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• realisatie inrit: plaatsen van duiker in de sloot, allerhande (straat- en hoveniers) 

werkzaamheden; 

• realisatie vrijstaande woning: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden. 
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Figuur 3 Visuele representatie van de beoogde situatie (bron: Brand BBA Architecten). 

 

 

Methode 

Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van specifieke 

potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de planlocatie voor 

de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek 

bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het veldbezoek 

is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en delen of restanten 

van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 14 december 2020 en is 

uitgevoerd door ir. ing. D. de Boer. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; 

droog, 8/8 bewolkt, 10 Celsius en windkracht 0-1 (Bft). 
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Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale 

Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige 

aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige 

flora en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, 

verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht 

geldt voor iedereen.  
 

(a) Soortenbescherming 

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 

(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 

voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten op 

soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.  

Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag 

vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het 

opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor 

bepaalde soorten. 

In de verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant is voor de volgende soorten 

vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 
 

Tabel 1  Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant. 

Aardmuis Gewone pad Ree 

Bastaardkikker Haas Rosse woelmuis 

Bosmuis Huisspitsmuis Tweekleurige bosspitsmuis 

Bruine kikker Kleine watersalamander Veldmuis 

Dwergmuis Konijn Vos 

Dwergspitsmuis Meerkikker Wildzwijn 

Egel 

Gewone bosspitsmuis 

Ondergrondse woelmuis Woelrat 

 

(b) Gebiedsbescherming 

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 

bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-

gebieden en het Natuurnetwerk Brabant. In deze gebieden mogen in principe geen 

werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden in Natura 2000-

gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen het Natuurnetwerk Brabant 

geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er natuurcompensatie uitgevoerd te 

worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als stikstofdepositie 

en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Brabant geldt 

dat externe werking geen toetsingskader is. Bij negatieve effecten op beschermde natuurgebieden 

geldt een ontheffingsplicht.  
 

(c) Houtopstanden 

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, 

struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met 

meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand 

melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, 
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dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet 

meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden 

betreft:  
 

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 

en/of (3) éénrijige 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. 

 

 

Beoordeling (a) soortenbescherming 

Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is, en welke 

effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor een aantal 

van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt vrijstelling in 

het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de voorliggende 

beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor 

geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 

Binnen een straal van 2 km van de planlocatie is het voorkomen van beschermde vaatplanten niet 

bekend (NDFF 2010-2021).  

De planlocatie is gedeeltelijk verhard ten behoeve van wandelpaden en de kas. De onverharde 

delen worden gekenmerkt door een grasveld en tuinplanten met een hoog onderhoudsbeeld. Op 

de planlocatie is slechts sprake van inheemse of aangeplante vaatplanten zonder beschermde 

status. Enkele waargenomen soorten betreffen: beukenhaag, buxus, conifeer, Engels raaigras, 

laurier en diverse fruitbomen. Op de muren van de kas is geen (beschermde) muurvegetatie 

aangetroffen.  

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. 

Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals 

kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Gelet op de functie, ligging en 

het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten 

wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet 

aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van 

beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten. 
 

Grondgebonden zoogdieren 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdieren: bever, 

bosmuis, bruine rat, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, haas, hermelijn, konijn, mol, ree, 

rosse woelmuis, vos, wezel en woelrat (NDFF 2010-2021). Voor de volgende soorten geldt dat 

deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en dat er geen vrijstelling geldt in het 

kader van ruimtelijke ontwikkelingen: bever, bunzing, hermelijn en wezel. 

De bever leeft in het overgangsgebied van zoete wateren en land: moerassen, langs beken, 

rivieren, meren en kanalen. De aanwezigheid van goed bereikbare bomen en struiken op de oever 

is een vereiste. Sterk begraasde oevers zijn onaantrekkelijk door afwezigheid van houtige 

gewassen (BIJ12 kennisdocument bever, 2017).  
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Op de planlocatie is een sloot aanwezig. Ten tijde van het veldbezoek was deze drooggevallen. 

Oppervlaktewater nabij de planlocatie betreft ook sloten met gemaaide oevers. Deze wateren 

voldoen niet aan de eisen van de bever. Tevens heeft de planlocatie een hoog onderhoudsbeeld, 

voorziet de planlocatie niet in voedsel en vindt er veel verstoring plaats door mensen en 

huisdieren. Derhalve voldoet de omgeving niet aan de habitateisen van de bever en is 

aanwezigheid hiervan uitgesloten. Een negatieve invloed van de beoogde ontwikkeling op de 

bever is uitgesloten. 

Kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) hebben veelal een voorkeur voor 

kleinschalige (cultuur-)landschappen met voldoende dekking. De hermelijn, en in mindere mate 

ook de bunzing, prefereren daarnaast een waterrijke omgeving. Als jachtgebied wordt gebruikt 

gemaakt van landschapselementen zoals oeverhoekjes, bosjes en hagen. De kleine marterachtigen 

begeven zich voornamelijk in dichte vegetatie. Buiten de dekking van de vegetatie zijn kleine 

marters kwetsbaar voor predatoren zoals roofvogels, vossen of huiskatten (Bouwens, 

handreiking kleine marters, 2017). 

Op de planlocatie zijn enkele goed onderhouden hagen aanwezig. Door het hoge 

onderhoudsbeeld voorzien deze weinig in dekking en voedsel. Tevens vindt er veel verstoring 

plaats door mensen, honden en katten. Binnen de beoogde ontwikkeling zal, met uitzondering 

van het deels verwijderen van een beukenhaag, alle groen onaangetast blijven. De woning zal 

gerealiseerd worden op het open grasveld. Zoals hierboven toegelicht is het gebruik van een open 

grasveld door kleine maters niet aannemelijk. Hoewel er enkele sloten aanwezig zijn rondom de 

planlocatie, kan deze niet omschreven worden als waterrijk. Op basis van de vorengenoemde 

argumentatie is er geen sprake van essentieel functioneel leefgebied op de planlocatie, en is een 

negatieve invloed van de beoogde ontwikkeling op kleine marterachtigen uitgesloten.   

De planlocatie heeft mogelijk een functie voor algemene soorten. Dit betreft met name egel, 

konijn, mol en veldmuis. Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe 

omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen 

ophouden. Bovendien geldt voor dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen.  

Negatieve effecten op beschermde zoogdieren zijn uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

Binnen een straal van 2 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten: 

baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (NDFF 2010-2021). Onder de Wet 

natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als Habitatrichtlijnsoorten 

beschermd. 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en 

spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een 

vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; 

Dietz et al., 2011).  

Op de planlocatie zijn slechts enkele dunne bomen aanwezig. Deze bevatten geen holten en zijn 

derhalve niet geschikt als rust- en/of verblijfplaats. Derhalve is het voorkomen van een 

verblijfplaats van boombewonende vleermuizen op de planlocatie uitgesloten. Tevens zijn er 

geen kapwerkzaamheden voorzien. 

De enige bebouwing op de planlocatie betreft de kas. De kas is volledig opgebouwd uit glas en 

bevat derhalve geen geschikte ruimten welke gebruikt kunnen worden als verblijfplaats voor 

vleermuizen. Het voorkomen van een verblijfplaats van gebouwbewonende vleermuizen is 

derhalve uitgesloten.  

Hoewel het uitgesloten is dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of 

verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als 

foerageergebied en/of vliegroute. De bomenlaan aan de Duizendmorgen kan mogelijk gebruikt 

worden als vliegroute. Binnen de beoogde ontwikkeling zijn geen kapwerkzaamheden voorzien 

waardoor er sprake is van een negatieve invloed op een eventuele vliegroute en/of 

foerageergebied. 

In de luwte van opgaande vegetatie of bebouwing kunnen vliegbewegingen en 

foerageeractiviteiten van vleermuizen plaatsvinden. Hierbij kan sprake zijn van tijdelijke 

verstoring van vleermuizen ten gevolge van werkzaamheden of lichtgebruik.  
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Vleermuizen jagen op insecten waarbij ze opportunistisch gebruik maken van een groot netwerk 

aan jachtgebieden. De omvang en het gebruik van een gebied alsmede de jachttechniek en 

prooien verschillen per soort. Gedurende het foerageren verspreiden vleermuizen zich diffuus 

over het landschap waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van bosranden, bomenlanen, 

oeverzones of andere structuurrijke zones. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor 

gedesoriënteerd raken als gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden 

door vleermuizen. Tijdens en na de beoogde ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te 

worden toegepast. Verlichting gericht op de bomenlaan aan de Duizendmorgen straat dient 

zowel tijdens de werkzaamheden als in de nieuwe situatie voorkomen te worden. Bij voorkeur 

de werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht verlichting 

noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd. 
 

Amfibieën 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende amfibieënsoorten: 

bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, heikikker, kamsalamander, kleine watersalamander 

en poelkikker (NDFF 2010-2021). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder 

de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

heikikker, kamsalamander en poelkikker.  

De heikikker is kritisch ten aanzien van zijn habitat. De habitat van de heikikker bestaat vooral 

uit heide, hoogveen, laagveen, half natuurlijk grasland maar ook bos en struweel met een hoge 

grondwaterstand (BIJ12 kennisdocument heikikker, 2017). Dergelijk habitat is op en rondom de 

planlocatie niet aanwezig. Derhalve kan het voorkomen van de heikikker op de planlocatie 

uitgesloten worden. 

De kamsalamander wordt vaak aangetroffen in bosrijk gebied, met houtwallen of struweel. 

Zelden komt de soort in akkerbouwgebieden voor. Ze komen relatief veel voor langs grote 

rivieren, in beekdalen en op landgoederen (ravon.nl). De directe omgeving van de planlocatie 

wordt gekenmerkt door aanwezigheid van akkers en weilanden. Binnen de planlocatie is één 

sloot gelegen. Ten tijde van het veldbezoek was deze drooggevallen. Deze sloot, en andere sloten 

rondom de planlocatie, voldoen niet aan de eisen van de kamsalamander. Het voorkomen van 

aquatisch- en terrestrisch habitat van de kamsalamander kan derhalve uitgesloten worden. 

De poelkikker komt voornamelijk voor in de landschapstypen bos, heide en hoogveen. De 

poelkikker wordt zelden aangetroffen bij grote vijvers, meren of stromend water (BIJ12 

kennisdocument poelkikker, 2017). De waarneming van de poelkikker betreft slechts één 

waarneming en deze is afkomstig van een locatie ten noorden van de afgedamde Maas. De Maas 

vormt een dermate grote barrière dat het uitgesloten is dat het waargenomen individu de 

planlocatie, ten zuiden van de Maas, zou kunnen bereiken. Tevens voldoet de planlocatie en haar 

omgeving niet aan de voorkeurshabitat van de poelkikker. Het voorkomen van de poelkikker 

kan derhalve uitgesloten worden. 

Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, gedurende 

de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze dieren vallen 

echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming). 

Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn derhalve uitgesloten. 
 

Reptielen 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van inheemse reptielen niet bekend (NDFF 2010-

2021).  

Reptielen zijn over het algemeen verbonden aan structuurrijke en weinig verstoorde biotopen als 

heidevelden, bosgebied en natuurlijke oevers. Gezien de afwezigheid van structuurrijke biotopen 

en de hoge mate van menselijke verstoring is het voorkomen van beschermde reptielen binnen 

het plangebied uitgesloten. Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn derhalve uitgesloten. 
 

Vissen 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende beschermde vissoort: 

grote modderkruiper (NDFF 2010-2021).  

De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en uitbundige 

plantengroei (ravon.nl). Binnen de planlocatie is één sloot gelegen. Ten tijde van het veldbezoek 

was deze sloot drooggevallen.  
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Deze sloot, en andere sloten rondom de planlocatie, voldoen niet aan de eisen van de grote 

modderkruiper. Aanwezigheid van de grote modderkruiper is op de planlocatie uitgesloten. 

Negatieve effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten. 
 

Insecten en andere ongewervelden 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van het volgende beschermde weekdier: 

platte schijfhoren (NDFF 2010-2021).  

De platte schrijfhoren komt voor in zoete, heldere en schone wateren met een rijke begroeiing. 

Eutrofiering en vervuiling van oppervlaktewateren zijn de grootste bedreigingen voor de platte 

schijfhoren (anemoon.org). 

Ten behoeve van de realisatie van de inrit zal een duiker in de sloot aan de staatkant gerealiseerd 

worden. De sloot voldoet niet aan de criteria van de habitat van de platte schijfhoren. Tevens 

stond deze sloot ten tijde van het veldbezoek droog. Negatieve effecten op de platte schijfhoren 

zijn derhalve uitgesloten. 

Op de planlocatie is geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke 

omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde insecten of andere 

ongewervelden. Negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten. 
 

Vogels  

Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten 

waargenomen: merel en kraai. 
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  

Gedurende het veldbezoek zijn geen individuen, nesten en/of sporen aangetroffen van 

vogelsoorten met een jaarrond beschermd nestlocatie en/of leefgebied.  

De huismus broedt vrijwel altijd bij bebouwing en bouwt zijn nesten onder dakpannen, onder 

golfplaten, kieren/gaten in de muur en in spantconstructies (BIJ12 kennisdocument Huismus, 

2017). De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt 

tevens als koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument 

Gierzwaluw, 2017). 

De enige bebouwing op de planlocatie betreft de kas. Zowel de muren als het dak van de kas 

bestaan uit glazen platen. Er zijn derhalve geen mogelijkheden voor nestlocaties van de huismus 

en/of gierzwaluw in de kas aanwezig (figuur 4).  
 

 
Figuur 4 Visuele impressie van de kas. Er zijn geen mogelijkheden voor nestlocaties van huismussen en 

gierzwaluwen. 
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Binnen de beoogde ontwikkeling zal een gedeelte van de beukenhaag ten behoeven van de 

realisatie van het inrit verwijderd worden. De beukenhaag betreft geen jaarrond groen en is 

derhalve in mindere mate geschikt als leefgebied voor huismussen welke eventueel in 

omliggende bebouwing broeden. Tevens zijn er voldoende beukenhagen op de planlocatie 

aanwezig en is de initiatiefnemer voornemens nieuwe hagen aan de planten. Het verwijderen 

van een deel van de haag leidt derhalve niet in aantasting van functioneel leefgebied van 

huismussen. 

Tevens biedt de kas geen mogelijkheden voor nestlocaties voor in bebouwing broedende uilen, 

zoals steenuilen en kerkuilen. De bomen op de planlocatie zijn relatief dun en klein waardoor het 

voorkomen van nestlocaties van in bomen broedende soorten, zoals buizerd, sperwer en ransuil 

ook uitgesloten is. Het grasveld op de planlocatie zou incidenteel gebruikt kunnen worden als 

foerageergebied door roofvogels en uilen. Echter betreft het slecht een klein oppervlak en zijn 

grote weilanden in de directe omgeving aanwezig, waardoor het kleine grasveld geen essentiële 

functie vervult. Het bouwen van een woning op het grasveld leidt derhalve niet tot afname van 

essentieel leefgebied. 

Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels met jaarrond beschermde 

nestlocaties en functioneel leefgebied is geen sprake. 
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij 

ecologisch zwaarwegende redenen)  

De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor 

algemene soorten. De struiken en bomen vormen voor algemene broedvogels zoals merel, duiven 

en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de 

functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Het broedseizoen vangt aan 

onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 

juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de werkzaamheden 

worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van de planlocatie. 

Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie 

voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige. 

 

Beoordeling (b) gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000 en het Natuurnetwerk Brabant. Op een afstand van circa 2,3 km ligt het Natura 2000-gebied 

‘Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem’ (figuur 5). Op een afstand van circa 150 m ligt het 

Natuurnetwerk Brabant (figuur 6).  
 



11 

 

 

 
Figuur 5 De planlocatie ligt op een afstand van circa 2,3 km tot het Natura 2000-gebied ‘Loevestein, 

Pompveld & Kornsche Boezem’ (bron: arcgis.com). 
 

 
Figuur 6 De planlocatie ligt op een afstand van circa 150 m tot het Natuurnetwerk Brabant (bron: 

kaartbank.brabant.nl). 
 

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen 

er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring 

etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten 

aanzien van het Natuurnetwerk Brabant geldt dat externe werking geen toetsingskader is.  
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Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige 

habitattypen. Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van 

stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden te beoordelen 

middels de AERIUS Calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen 

worden uitgesloten. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten ten aanzien van 

stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot stikstofgevoelige habitattypen 

binnen Natura 2000-gebieden, een afname in stikstofemissie of een beperkte ingreep. 

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van een vrijstaande woning. Ten opzichte de 

huidige situatie leidt de beoogde ingreep tot een beperkte toename in het aantal 

verkeersbewegingen. De nieuwbouw zal zonder gasaansluiting in de gebruiksfase geen 

stikstofuitstoot hebben. Gedurende de aanlegfase kan er een beperkte en tijdelijke stikstofemissie 

verwacht worden ten gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen en transportbewegingen 

(het ‘projecteffect’).  
 

Gezien er sprake is van een grote afstand (2,3 km) tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied wordt op voorhand uitgesloten dat er sprake is van een verhoging van de 

stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Een berekening 

middels de AERIUS Calculator kan derhalve achterwege blijven. 

 

 

Beoordeling (c) houtopstanden 

Binnen de beoogde ontwikkeling zal slechts een gedeelte van een beukenhaag verwijderd 

worden. Een meldingsplicht in het kader van de Wnb is derhalve niet van toepassing.  
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Conclusies  

Samenvatting 

(a) Soortenbescherming 

De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is 

mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, 

insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder 

de Wet natuurbescherming. 

(b) Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk 

Brabant. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde 

situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een  AERIUS-

berekening, Voortoets en/of ‘nee, tenzij’-toets zijn niet noodzakelijk.  

(c) Houtopstanden 

Binnen de beoogde ontwikkeling zal slechts een gedeelte van een beukenhaag verwijderd 

worden. Een meldingsplicht in het kader van de Wnb is derhalve niet van toepassing 
 

Tabel 2  Overzicht van de Soortenbescherming. Voor de benoemde soorten geldt dat aanvullend 

onderzoek benodigd is.  

Soortenbescherming 

Soortgroep Beschermings-

regime Wet nb 

Soortspecifiek 

onderzoek 

Mogelijk functie 

plangebied 

 

Vaatplanten  Nee  

Grondgebonden zoogdieren  Nee  

Vleermuizen  Nee   

Amfibieën  Nee  

Reptielen  Nee  

Vissen  Nee  

Insecten en andere 

ongewervelden 

 Nee  

Vogels  Nee  
 

Tabel 3  Overzicht van de Gebiedsbescherming. 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek 

Natura 2000 2,3 km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Brabant 150 m geen n.v.t. 
 

Tabel 4  Overzicht van de Houtopstanden. 

Houtopstanden aanwezig kap melding 

Hagen ja ja n.v.t. 

Bomen ja nee n.v.t. 
 

 

Uitvoerbaarheid 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van soortenbescherming, 

gebiedsbescherming en houtopstanden in het kader van de Wnb. Tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van 

foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels (in het kader van Algemene zorgplicht). 

Voor deze soorten dienen maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. 
 

Conclusie 

De ontwikkeling aan de Duizendmorgen ong. te Andel betreft de realisatie van een vrijstaande 

woning met inrit. Deze ontwikkeling is uitvoerbaar zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro). 

 

 

  



14 

 

 

Vervolgstappen 

• De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden 

(soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden). Derhalve is het uitvoeren van 

aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. 

 

 

Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Algemene zorgplicht).  

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een ander 

leefgebied te benutten.  

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 

te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden.  

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten 

en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang 

uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een 

vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel 

nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). Verlichting gericht op de 

bomenlaan aan de Duizendmorgen straat dient zowel tijdens de werkzaamheden als in de 

nieuwe situatie voorkomen te worden. 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart 

t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor 

de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig 

zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële 

nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.  
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Bijlage 1 Fotografische impressie  

 

 
Figuur 1 Het grasveld (voor), de kas (rechts achter) en kippenhok (links achter) op de planlocatie. 
 

 
Figuur 2 De ingerichte tuin op de planlocatie ten westen van de kas. 
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Figuur 3 De drooggevallen sloot behorend tot de planlocatie. In deze sloot zal de duiker geplaatst worden 

ten behoeve van de inrit. Ook zal hier een deel van de beukenhaag verwijderd worden. 
 

 
Figuur 4 De sloot ten oosten van de planlocatie.  
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V.O. Duizendmorgen 9, Andel Bakker Milieuadviezen 

1. INLEIDING EN DOELSTELLING

 In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer BV is door Bakker Milieuadviezen een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een deel van het perceel Duizendmorgen 9 te Andel, kadastraal 
bekend gemeente Woudrichem, sectie I, nummer 141. 

 Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse van het 
onderzoeksterrein verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen vormen 
bij de omzetting van de huidige bestemming (deels agrarisch) in een woonbestemming. Vooralsnog is het 
de bedoeling om op het meest zuidelijke deel een woning te bouwen. 

 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de terreinsituatie van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 5 zijn 
de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 

 NB: Bakker Milieuadviezen heeft het bodemonderzoek uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000 
conform de onderliggende protocollen 2001 en 2002. Middels ondertekening van onderhavig rapport wordt 
verklaard dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat het 
bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. De veldwerk-
zaamheden zijn uitgevoerd door O. Bakker. 

2. ACHTERGRONDINFORMATIE.

2.1 Terreinsituatie. 

 De plaats van de locatie ten opzichte van de omgeving is op bijlage 1 weergegeven. De oppervlakte van het 
onderzochte terreindeel bedraagt circa 1600 m2.  

  Voor historische informatie zijn de bewoners (familie Ippel), de opdrachtgever, TOPO-tijdreis,  
Omgevingsrapportage Noord Brabant en het eigen bodemonderzoeksarhief geraadpleegd. In 2019 is het 
aangrenzende terrein Duizendmorgen 11 ook onderzocht door Bakker Milieuadviezen. 

 Terreinbeschrijving.

 Op het terrein staat op het noordelijke deel een woning en een schuur. Direct ten zuiden daarvan staat een 
kas van circa 500 m2. Ten zuiden en ten westen daarvan is sprake van tuin. De oostelijke en zuidelijke 
begrenzing van het terrein is een sloot. Bij de terreininspectie zijn geen concrete waarnemingen gedaan die 
zouden kunnen wijzen op een bodemverontreiniging (geen morsvlekken, brandplekken, verzakkingen of 
zwerfasbest e.d).  

 Huidig gebruik.

 De kas is al enige tijd niet meer in gebruik. De woning wordt wel als zodanig gebruikt. 

 Voormalig gebruik. 

 Op TOPO-tijdreis is te zien dat er op het gehele perceel ooit sprake was van een boomgaard. Nadien is er 
ook nog sprake geweest van glastuinbouw. Om deze reden is de bovengrond `verdacht' op het aantreffen 
van bestrijdingsmiddelen (OCB). 
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 Calamiteiten.

 Geen gegevens van bekend. 

 Ophogingen/dempingen/stort.

 Op het terrein ligt op basis van TOPO-tijdreis geen gedempte sloot. Er zijn voor zover bekend geen 
ophogingen gerealiseerd. 

 Boven- en ondergrondse tanks.

 Op het terrein is volgens de geraadpleegde bronnen nooit sprake geweest van boven- of ondergrondse olie-
opslag. 

 Omgeving. 

 Ten noorden bevindt zich een woning. Ten oosten bevindt zich bouwland en ten zuiden ligt het perceel 
Duizendmorgen 11 (woning met eveneens een buiten gebruik zijnde kas). Aan de overzijde van de weg 
bevinden zich enkele glastuinbouwbedrijven. 

 Bodemonderzoeken locatie en omgeving.

 Uit eigen archief zijn tenminste 4 eerdere bodemonderzoeken bekend aan Duizendmorgen. Hierbij zijn 
destijds (1997, 2008 en 2014) maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. Bij het onderzoek eind 2019 
op adresnummer 11 (ten zuiden) zijn ook diverse overschrijdingen van de AW 2000 aangetroffen. Echter 
wat betreft de bestrijdingsmiddelen was er slechts een parameter (Hexachloorbenzeen) minimaal verhoogd.  

 Hypothese.

 Op grond van de verkregen informatie is in dit onderzoek voor de bovengrond voor wat betreft het NEN-
pakket uitgegaan van een onverdachte locatie. Vanwege het boomgaard- en tuindersverleden is de 
bovengrond in 3 mengmonsters extra onderzocht op OCB. 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologische situatie.

 Informatie over de bovenste 1.20 meter van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de 
geologische kaart van Nederland. Het bodemtype valt onder de zogenoemde poldervaaggronden, welke 
worden gekarakteriseerd door overwegend kleiige bodemsoorten. De grondwaterstromingsrichting is niet 
eenduidig vanwege de zowel stuwende als drainerende invloeden van de nabijgelegen Maas  
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3. ONDERZOEKSOPZET.

3.1 Algemeen.

 Het onderzoek is opgezet volgens de NEN 5740+A1, paragraaf 5.1 en 5.6, "Onderzoeksstrategie voor 
verkennend onderzoek" (Nederlands Normalisatie-Instituut, april 2016). De veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 en de onderliggende protocollen 2001 en 2002. Zoals vermeld zijn 
er extra analyses uitgevoerd op OCB in de bovengrond vanwege het boomgaardverleden. 

3.2 Veldwerkzaamheden. 

 Op 9 december 2020 zijn op de onderzoekslocatie de veldwerkzaamheden verricht. Voor het boren is een 
Edelmanboor gebruikt. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven in bijlage 2.  

 Er zijn 12 boringen verricht. Boring 1 is uitgevoerd tot 2.6 m-mv en voorzien van een peilbuis. De boringen 
6 en 12 zijn 1.5 a 2 m diep uitgevoerd en de overige boringen zijn uitgevoerd tot 0.5 m-mv.  

 De uitkomende grond is zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen en 
beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.3 Laboratoriumonderzoek

  De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde 
laboratorium AL-west. 

 Grond. 

 Van de grondmonsters zijn eerst 2 bovengrondmengmonsters en een ondergrondmengmonster 
samengesteld. De samenstelling ervan, het betreffende terreindeel en de bijbehorende resultaten staan 
beschreven in paragraaf 4.2. Deze mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 
5740) voor grondmonsters. Dit pakket omvat de volgende parameters: 

 - Zware metalen: Barium, Cobalt, Molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De 
meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem voor en worden daarbij 
niet aangemerkt als een verontreiniging. Verontreinigingen met zware metalen kunnen onder 
andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metaaloplossingen (bijv. 
galvanische bedrijven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op 
stookplaatsen, in sintelverhardingen en in combinatie met puin in de bodem. In stedelijke gebieden 
blijkt vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) 
verontreiniging met zware metalen, voornamelijk lood en in mindere mate koper en zink; 

 - Polychloorbifenylen (PCB).  
 - Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten 

aardolieprodukten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als verontreiniging 
worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.; 

 - Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen is een verzamelnaam voor teerachtige produkten welke bestaan uit twee of meer 
aromatische ringen. Verontreinigingen met polycyclische aromaten kunnen worden aangetroffen 
op voormalige gasfabrieksterreinen, bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met 
verontreinigingen met aardolieprodukten en bij aanwezigheid van kooldeeltjes, sintels en asfalt in 
de grond. Diffuse verontreinigingen met polycyclische aromaten tengevolge van depositie vanuit 
de lucht komen eveneens voor. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging met polycyclische 
aromaten worden bepaalde stoffen geanalyseerd. De zogenaamd VROM-reeks welke is 
opgenomen in het toetsingskader uit de Leidraad Bodembescherming omvat 10 stoffen (10 PAK 
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van VROM). 

 Na deze eerste analyses op het NEN-pakket zijn met de nog bewaarde monsters op het laboratorium 3 
mengmonsters samengesteld van elk 4 monsters voor 3 OCB-analyses. 

 Grondwater.

 Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket bestaat uit de volgende 
parameters: 

 - benzeen, tolueen, ethylbenzeen,xyleen, naftaleen en styreen; 
 - vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13); 
 - cobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink; 
 - minerale olie; 
 - tribroommethaan en dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3). 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Bodemopbouw en veldwaarnemingen.

 Uit de boorbeschrijvingen (bijlage 3) blijkt dat de bodem bestaat uit een toplaag van matig humeuze matig 
zandige klei. Daaronder wordt tot circa 1 m-mv kleiig zand aangetroffen en vervolgens zwak humeuze 
blauwgrijze zware klei tot 2.6 m-mv. 

 De opgeboorde grond bevatte geen puinbijmengingen zodat er geen noodzaak was tot asbestonderzoek in 
de bodem.  

 Op de datum van grondwatermonstername (23-12-2020) werd grondwater op 0.85 m-mv aangetroffen. De 
overige veldwaarnemingen staan in bijlage 3.  

4.2 Analyseresultaten 

 De analyserapporten zijn opgenomen als bijlage 4. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt 
gebruik gemaakt van onderstaande normen: 

 Achtergrondwaarde AW 2000 (streefwaarden voor water). 
 Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen 

met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heeft, zijn 
veiliggesteld. 

 Interventiewaarde: 
 Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden 
zijn gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
naar zowel de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

 Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 grond of in meer 
dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde door een of meer 
parameters. 

 Tussenwaarde:
 Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AW 2000 

en de interventiewaarde gehanteerd. 

 De genoemde waarden zijn voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van de percentages lutum en 
organische stof van de grond. De berekening van deze waarden voor de bepaalde of geschatte percentages 
is opgenomen in bijlage 5. 
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In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van de toetsingswaarden als 
volgt weergegeven: 
> AW overschrijding achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging); 
> T overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging); 
> I overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging). 

Grond. 

Mengmonster Bodemlaag Gehalte > AW Gehalte > T Gehalte > I 

1 t/m 6 bovengrond zuidelijk 
terreindeel 

cadmium,PCB - - 

7 t/m 12 bovengrond in kas cadmium,kobalt,kwik 
koper,lood,zink 
PCB 

- - 

1.3+6.3+12.3 ondergrond klei 
(1-1.5 m-mv) 

- - - 

Analyses op alleen OCB 

1 t/m 4 bovengrond tuin - - - 

5 t/m 8 bovengrond tuin en kas DDE - - 

9 t/m 12 bovengrond kas DDE - - 

Grondwater  

In het grondwater is onderstaande overschrijding aangetroffen. 

Parameter Gehalte  
in ug/l    

 streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

Barium 220 * 50 340 625 

NB: De NTU bedroeg 68 en lag daarmee boven de natuurlijke waarde van 10 NTU. Er wordt beweerd dat een verhoogde troebelheid bij kan dragen aan 
hogere gehalten voor met name organische componenten doch dat is hier zoals gebruikelijk niet het geval. Of een hogere NTU ook leidt tot hogere 
metalengehalten is moeilijk in te schatten omdat de analyses op metalen uitgevoerd worden op gefilterd water. Hoe dan ook vormt het verhoogde 
bariumgehalte geen belemmering of beperking. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor het onderzochte terrein het volgende worden 
geconcludeerd: 

- De bovengrond op het zuidelijk terreindeel bevat licht verhoogde gehalten aan cadmium en PCB; 

-- De bovengrond in de kas is licht verontreinigd met diverse metalen (koper, kobalt, lood, zink, cadmium) en 
met PCB en DDE. De verhoging aan DDE houdt verband met het boomgaardverleden. Het basisproduct 
DDT is in ieder geval niet verhoogd aangetroffen; 

- De kleiige ondergrond is geheel schoon voor alle parameters uit het NEN-5740-pakket; 

- In het grondwater is barium in een gehalte boven de streefwaarde aangetroffen, hetgeen een gebruikelijke, 
niet relevante verhoging is. 

Aanbevelingen. 

Op grond van het uitgevoerde bodemonderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de bouw van een 
woning. 

NB: bij eventuele afvoer naar elders van mogelijk overtollige licht verontreinigde bovengrond dient men qua kosten 
rekening te houden met de regels uit het Besluit Bodemkwaliteit. Er bestaat overigens geen plicht tot afvoer van licht 
verontreinigde grond. 
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Bijlage 2: situatietekening
V.O. Duizendmorgen 9, Andel
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Projectcode: 26159 Duizendmorgen 9 Andel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 1

GWS: 85
Opmerking: pH 7,1 Ec 70 mS/m 68 NTU
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1,3

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
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Klei, zwak siltig, blauwgrijs
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Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 7
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0

50

7

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin

-50

Boring: 8

GWS:
Opmerking:

0

50

8

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin

-50

Boring: 9

GWS:
Opmerking:

0

50

9

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin

-50

Boring: 10

GWS:
Opmerking:

0

50

10

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin

-50

Boring: 11

GWS:
Opmerking:

0

50

11

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin

-50

Boring: 12

GWS:
Opmerking:

0

50

100

150

12

12,2

12,3

tegel0-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-15

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin

-60

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
humeus, bruingrijs

-100

Klei, zwak siltig, blauwgrijs
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Bijlage 4 

Analyserapporten 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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

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

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

ANALYSERAPPORT

16.12.2020Datum

35004092Relatienr

999573Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   999573   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004092 BAKKER MILIEUADVIEZEN

Uw referentie 26159 Duizendmorgen 9 Andel

Opdrachtacceptatie 10.12.20
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BAKKER MILIEUADVIEZEN 
Oscar Bakker
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

272055 272056 272057

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
MIX: 1 2 3 4 5 6 MIX: 7 8 9 10 11 12 MIX: 1.3 6.3 12.3 

Opdracht   999573   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (AS3000)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   x)    x)    x)

   #)    #)    #)

*) *) *)

++ ++ ++

81,0 88,2 73,9

<5,0 <5,0 <5,0

14 10 45

3,0   3,3   1,9   

++ ++ ++

85 94 220

0,78 1,9 0,43

7,9 8,4 17

27 36 28

0,08 0,14 <0,05

36 52 33

<1,5 <1,5 <1,5

19 18 51

99 120 100

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 0,10 <0,050

<0,050 0,11 <0,050

<0,050 0,096 <0,050

<0,050 0,060 <0,050

0,075 0,12 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

0,12 0,18 <0,050

<0,050 0,10 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

0,48   0,87   0,35   

<35 <35 <35

<3 <3 <3

272055

272056

272057

09.12.2020

09.12.2020

09.12.2020

MIX: 1 2 3 4 5 6

MIX: 7 8 9 10 11 12

MIX: 1.3 6.3 12.3

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

272055 272056 272057

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 11.12.2020
Einde van de analyses:  16.12.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

MIX: 1 2 3 4 5 6 MIX: 7 8 9 10 11 12 MIX: 1.3 6.3 12.3 

Opdracht   999573   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<3 <3 <3

<4 <4 <4

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<5 6 <5

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0014 0,0014 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0021 0,0031 <0,0010

0,0019 0,0025 <0,0010

<0,0010 0,0016 <0,0010

0,0082   0,011   0,0049   
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Toegepaste methoden

eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934

Protocollen AS 3000

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)

Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen

Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen

Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101

PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   999573   Bodem / Eluaat

*): 

: 

: 

: 

: 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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

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

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

ANALYSERAPPORT

22.12.2020Datum

35004092Relatienr

1001483Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   1001483   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004092 BAKKER MILIEUADVIEZEN

Uw referentie 26159 Duizendmorgen 9 Andel

Opdrachtacceptatie 17.12.20

Monsternemer Opdrachtgever

BAKKER MILIEUADVIEZEN 
Oscar Bakker
BURG. VAN DE KLOKKENLAAN 51A
5141 EG  WAALWIJK

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Pesticiden (OCB's)

%

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

281742 281743 281744

-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid
MIX: 1 2 3 4 MIX: 5 6 7 8 MIX: 9 10 11 12 

Opdracht   1001483   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

2,4-DDD (ortho, para-DDD)

4,4-DDD (para, para-DDD)

Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)

4,4-DDE (para, para-DDE)

Som DDE (Factor 0,7)

2,4-DDT (ortho, para-DDT)

4,4-DDT (para, para-DDT)

Som DDT (Factor 0,7)

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

Som Drins (STI) (Factor 0,7)

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Som HCH (STI) (Factor 0,7)

1,3-Hexachloorbutadieen

cis-Chloordaan

trans-Chloordaan

Som Chloordaan (Factor 0,7)

cis-Heptachloorepoxide

trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide 
(Factor 0,7)

Heptachloor

alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

++ ++ ++

79,0 86,4 85,6

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 0,0038 0,0026

0,0014   0,0045   0,0033   

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,014 0,073 0,033

0,015   0,074   0,034   

<0,0010 0,0064 0,0043

0,0085 0,038 0,027

0,0092   0,044 0,031

0,025   0,12   0,068   

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0021   0,0021   0,0021   

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0028   0,0028   0,0028   

<0,001 <0,001 <0,001

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0014   0,0014   0,0014   

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0014   0,0014   0,0014   

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,036   0,13   0,079   

281742

281743

281744

09.12.2020

09.12.2020

09.12.2020

MIX: 1 2 3 4

MIX: 5 6 7 8

MIX: 9 10 11 12

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Chloorbenzenen

mg/kg Ds

281742 281743 281744

-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 17.12.2020
Einde van de analyses:  22.12.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934

Protocollen AS 3000

Droge stof

Voorbehandeling conform AS3000 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD) Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) Som DDE (Factor 0,7) 2,4-DDT (ortho, para-DDT)

4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin

Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH

Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB) 1,3-Hexachloorbutadieen cis-Chloordaan

trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide

Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan Som OCB landbodem (Factor 0,7)

MIX: 1 2 3 4 MIX: 5 6 7 8 MIX: 9 10 11 12 

Opdracht   1001483   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Hexachloorbenzeen (HCB)S <0,0010 <0,0010 <0,0010

: 

: 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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

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

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

ANALYSERAPPORT

29.12.2020Datum

35004092Relatienr

1003282Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   1003282   Water

Opdrachtgever 35004092 BAKKER MILIEUADVIEZEN

Uw referentie 26159 Duizendmorgen 9 Andel

Opdrachtacceptatie 23.12.20

Monsternemer Opdrachtgever

BAKKER MILIEUADVIEZEN 
Oscar Bakker
BURG. VAN DE KLOKKENLAAN 51A
5141 EG  WAALWIJK

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. 31/570788111
Klantenservice

Blad 1 van 4

D
O

C
-1

3-
15

45
89

54
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

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

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e 

pa
ra

m
et

er
s 

di
e 

in
 d

it 
do

cu
m

en
t w

or
de

n 
ve

rm
el

d,
 z

ijn
 g

ea
cc

re
di

te
er

d 
vo

lg
en

s 
E

N
 IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7.
 A

lle
en

 n
ie

t-
ge

ac
cr

ed
ite

er
de

 p
ar

am
et

er
s/

re
su

lta
te

n 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".

http://www.al-west.nl
http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

291999

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
GW

Opdracht   1003282   Water

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   #)

   #)

   #)

220

<0,20

<2,0

<2,0

<0,05

<2,0

<2,0

<3,0

33

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

<0,020

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

0,14   

0,21   

<0,20

<0,10

291999 GW 23.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

291999

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 23.12.2020
Einde van de analyses:  29.12.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. 31/570788111
Klantenservice

GW

Opdracht   1003282   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20

<0,20

<0,20

0,42   

<0,20

<50

<10

<10

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)

Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen

1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1003282   Water

*): 

: 
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AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 272055
Monsteromschrijving MIX: 1 2 3 4 5 6
Datum monstername 09.12.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 3 Gemeten waarde
Lutum (%) 14 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 14 % Ds 14 % N
Cadmium (Cd) 0,78 mg/kg Ds 1,09 mg/kg Wonen N 0,6 13 0,04 > AW en <= T
Kwik (Hg) 0,08 mg/kg Ds 0,096 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 85 mg/kg Ds 132 mg/kg N
Kobalt (Co) 7,9 mg/kg Ds 12 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 99 mg/kg Ds 144 mg/kg Wonen N 140 720 0,0069 > AW en <= T
Nikkel (AS3000) 19 mg/kg Ds 27,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 36 mg/kg Ds 45,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) 27 mg/kg Ds 38,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N

Chryseen 0,075 mg/kg Ds 0,075 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen 0,12 mg/kg Ds 0,12 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 81,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 7 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 7 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 9,33 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 11,7 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 11,7 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 11,7 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 11,7 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 11,7 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 2,33 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 2,33 ug/kg N
PCB 101 0,0014 mg/kg Ds 4,67 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 2,33 ug/kg N
PCB 138 0,0021 mg/kg Ds 7 ug/kg N
PCB 153 0,0019 mg/kg Ds 6,33 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 2,33 ug/kg N
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

27,3 ug/kg Wonen N 20 1000 0,0074 > AW en <= T

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,47 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 272056
Monsteromschrijving MIX: 7 8 9 10 11 12
Datum monstername 09.12.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 3,3 Gemeten waarde
Lutum (%) 10 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 10 % Ds 10 % N
Cadmium (Cd) 1,9 mg/kg Ds 2,77 mg/kg Industrie N 0,6 13 0,17 > AW en <= T
Kwik (Hg) 0,14 mg/kg Ds 0,18 mg/kg Wonen N 0,15 36 0 > AW en <= T
Barium (Ba) 94 mg/kg Ds 182 mg/kg N
Kobalt (Co) 8,4 mg/kg Ds 15,8 mg/kg Wonen N 15 190 0,0046 > AW en <= T
Zink (Zn) 120 mg/kg Ds 198 mg/kg Wonen N 140 720 0,1 > AW en <= T
Nikkel (AS3000) 18 mg/kg Ds 31,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 52 mg/kg Ds 69,8 mg/kg Wonen N 50 530 0,041 > AW en <= T
Koper (Cu) 36 mg/kg Ds 56,4 mg/kg Industrie N 40 190 0,1 > AW en <= T
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,1 mg/kg Ds 0,1 mg/kg N

Chryseen 0,12 mg/kg Ds 0,12 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen 0,1 mg/kg Ds 0,1 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen 0,06 mg/kg Ds 0,06 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen 0,096 mg/kg Ds 0,096 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen 0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg N
Fluorantheen 0,18 mg/kg Ds 0,18 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 74,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 6,36 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 6,36 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 8,48 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 10,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 10,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

6 mg/kg Ds 18,2 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 10,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 10,6 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 2,12 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 2,12 ug/kg N
PCB 101 0,0014 mg/kg Ds 4,24 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 2,12 ug/kg N
PCB 138 0,0031 mg/kg Ds 9,39 ug/kg N
PCB 153 0,0025 mg/kg Ds 7,58 ug/kg N
PCB 180 0,0016 mg/kg Ds 4,85 ug/kg N
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,87 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

32,4 ug/kg Wonen N 20 1000 0,013 > AW en <= T



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 272057
Monsteromschrijving MIX: 1.3 6.3 12.3
Datum monstername 09.12.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 1,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 45 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 45 % Ds 45 % N
Cadmium (Cd) 0,43 mg/kg Ds 0,45 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,03 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 220 mg/kg Ds 134 mg/kg N
Kobalt (Co) 17 mg/kg Ds 10,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 100 mg/kg Ds 74,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (AS3000) 51 mg/kg Ds 32,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 33 mg/kg Ds 28,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) 28 mg/kg Ds 23,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

Tabelinformatie



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Toetsingsinstellingen
Versie 3.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht
Opdrachtnummer 1001483
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 26159 Duizendmorgen 9 Andel
Datum binnenkomst 17.12.2020
Rapportagedatum 22.12.2020
CRM Dhr. Peter Wijers



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 281742
Monsteromschrijving MIX: 1 2 3 4
Datum monstername 09.12.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 3,1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

4,4-DDD (para,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,014 mg/kg Ds 45,2 ug/kg N

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,0085 mg/kg Ds 27,4 ug/kg N

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N 320
Dieldrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

6,77 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 15 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

4,52 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 34000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

29,7 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 200 1700 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

4,52 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

47,4 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 100 2300 -1 <= AW

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

4,52 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

115 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 400



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 281743
Monsteromschrijving MIX: 5 6 7 8
Datum monstername 09.12.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 3,1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,0038 mg/kg Ds 12,3 ug/kg N

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,073 mg/kg Ds 235 ug/kg N

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,038 mg/kg Ds 123 ug/kg N

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,0064 mg/kg Ds 20,6 ug/kg N

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N 320
Dieldrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

4,52 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

429 ug/kg Industrie N 400

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

238 ug/kg Industrie N 100 2300 0,063 > AW en <= T

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

143 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 200 1700 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

14,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 34000 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

4,52 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som aldrin,
dieldrin en endrin

6,77 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 15 4000 -1 <= AW
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Monster
Analysenummer 281744
Monsteromschrijving MIX: 9 10 11 12
Datum monstername 09.12.2020
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 3,1 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

2,4-DDD (ortho,
para-DDD)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

4,4-DDD (para,
para-DDD)

0,0026 mg/kg Ds 8,39 ug/kg N

4,4-DDE (para,
para-DDE)

0,033 mg/kg Ds 106 ug/kg N

2,4-DDE (ortho,
para-DDE)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

4,4-DDT (para,
para-DDT)

0,027 mg/kg Ds 87,1 ug/kg N

2,4-DDT (ortho,
para-DDT)

0,0043 mg/kg Ds 13,9 ug/kg N

Aldrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N 320
Dieldrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
Endrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
Isodrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
Telodrin < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
alfa-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 1 17000 -1 <= AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 1600 -1 <= AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3 1200 -1 <= AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
1,3-
Hexachloorbutadieen

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 3

cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N
cis-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

trans-
Heptachloorepoxide

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg N

Heptachloor < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,7 4000 -1 <= AW
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 0,9 4000 -1 <= AW
Hexachloorbenzeen
(HCB)

< 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 8,5 2000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDD

10,6 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 34000 -1 <= AW

som 21
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)

254 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 400

som aldrin,
dieldrin en endrin

6,77 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 15 4000 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDT

101 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 200 1700 -1 <= AW

som 2,4'- en 4,4'-
DDE

109 ug/kg Wonen N 100 2300 0,004 > AW en <= T

som
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)

4,52 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

som chloordaan
(som cis- en
trans-)

4,52 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 2 4000 -1 <= AW

Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
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I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden



BIJLAGE 5b: TOETSINGSTABEL GRONDWATER.  

Parameter Streefwaarde(ug/l) Tussenwaarde(ug/l) Interventiewaarde

Barium 50 340 625

Cadmium 0,4 3,2 6

Cobalt 20 60 100

Koper 15 45 75

Kwik 0,05 0,18 0,3

Lood 15 45 75

Nikkel 15 45 75

Zink 65 433 800

Molybdeen 5 153 300

Benzeen 0.2 15 30

Tolueen 7 504 1000

Ethylbenzeen 4 77 150

Xyleen 0.2 35 70

Naftaleen 0.02 35 70

Styreen 6 153 300

Vinylchloride 0.01 2.5 5

Dichloormethaan 0.2 500 1000

1,1-dichloorethaan 7 454 900

1,1-dichlooretheen 0.01 5 10

1,2-Dichloorethaan 7 204 400

cis-1,2-dichlooretheen 0.2 10 20

Trans1,2-dichlooretheen 0.2 5 10

Trichloormethaan 6 203 400

1,1,1-trichloorethaan 0.2 150 300

1,1,2-trichloorethaan 0.2 65 130

Trichlooretheen(tri) 24 262 500

Tetrachloormethaan 0.2 5 10

Tetrachlooretheen (per) 0.2 20 40

Dichloorpropanen 0.01 500 1000

tribroommethaan 1 315 630

Minerale olie 50 325 600
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Samenvatting 

In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft ADC ArcheoProjecten een 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie Duizendmorgen 9 te 
Andel, gemeente Altena (afb. 1 en 2). Aanleiding is de voorgenomen bouw van een woning en de 
aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor het betreffende perceel. De bouw van de woning 
zal leiden tot vergraving van de bodem tot ca. 1 m –mv.  

Uit het bureauonderzoek volgt dat binnen het plangebied afzettingen van de stroomgordel van 
Biesheuvel-Hamer verwacht kunnen worden. Als intacte oeverafzettingen voorkomen, kunnen in de 
top archeologische resten uit de periode Midden-Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen 
worden verwacht. In bovenliggende oeverwal- of doorbraakafzettingen van de Alm en/of Maas 
kunnen zich archeologische resten uit de Romeinse tijd tot en met de Late Middeleeuwen 
bevinden. Het is mogelijk dat als gevolg van doorbraken archeologische lagen zijn weggeërodeerd. 
In de omgeving van het plangebied zijn ten zuiden van de Maasdijk enkele boerderijen gebouwd op 
terpen. Binnen het plangebied was volgens historische kaarten vanaf het begin van de 19e eeuw 
echter geen bebouwing aanwezig. Het terrein was in gebruik als bouwland.  
 
Om bovenstaande verwachting uit het bureauonderzoek te toetsen is een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd. In het plangebied zijn vijf boringen verricht. In de diepere ondergrond 
komt een pakket komklei voor met hierboven oeverafzettingen van (waarschijnlijk) de Biesheuvel-
Hamer stroomgordel, afgedekt door doorbraakafzettingen van de Alm/Afgedamde Maas. 
Aangezien in de top van de oeverafzettingen geen humeus niveau is aangetroffen en de 
afzettingen scherp overgaan in doorbraakafzettingen, is het aannemelijk dat een eventueel 
archeologisch niveau (grotendeels) is verdwenen als gevolg van erosie. Op basis van het 
booronderzoek kan niet worden vastgesteld hoe oud de doorbraakafzettingen zijn. Het kan gaan 
om afzettingen van de Alm of (meer waarschijnlijk) van de Afgedamde Maas. Ook in de top van de 
overslaggrond is geen oude A-horizont aangetroffen. Deze is waarschijnlijk afgetopt en/of 
opgenomen in de bouwvoor in de jaren zestig toen in het plangebied een kas is gebouwd en in het 
overige deel een tuin is aangelegd. De kans op archeologische resten in de overslaggrond wordt 
daarom ook klein geacht. Tijdens het booronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de 
aanwezigheid van archeologische waarden die samenhangen met de historische kern van Andel. 
Er is namelijk geen antropogene laag met puinresten aangetroffen. Weliswaar kan op basis van het 
verkennend booronderzoek niet geheel worden uitgesloten dat in de bouwvoor of direct eronder 
archeologische resten of grondsporen voorkomen die samenhangen met de historische kern.  
 
ADC ArcheoProjecten adviseert om het zuidelijk gedeelte van het plangebied dat volgens de 
beleidskaart buiten de historische kern valt, vrij te geven voor wat betreft archeologie. De 
betreffende zone is aangegeven in de advieskaart (afb. 11). Hierbinnen valt de zone waar de bouw 
van een woonhuis is gepland. Voor het noordelijke deel van het plangebied dat volgens de 
beleidskaart binnen de historische ken valt (afb. 11), wordt geadviseerd om de huidige 
vrijstellingsgrenzen te handhaven. Dit betekent dat bij ingrepen dieper dan 30 cm en met een 
oppervlakte groter dan 100 m2 nader archeologische onderzoek nodig is. Indien dit criterium wordt 
overschreden dan kan het nader archeologisch onderzoek  bestaat uit een archeologische 
begeleiding of een proefsleuf, dit is afhankelijk van de precieze aard van de ingrepen.  
 
Wij wijzen erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. 
 
Het is nooit volledig uit te sluiten dat binnen delen die worden vrijgegeven toch archeologische 
resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 
op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in 
artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. 
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 

Periode Afkorting Tijd in jaren 

Nieuwe tijd NT 1500 - heden  

Middeleeuwen:                                     XME 450 – 1500 na Chr.  

Late Middeleeuwen LME  1050 - 1500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen  VME  450 - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd:                                      ROM 12 voor Chr. – 450 na Chr.  

Laat-Romeinse tijd ROML  270 - 450 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd  ROMM  70 - 270 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  12 voor Chr. - 70 na Chr. 

IJzertijd:                                                IJZ 800 – 12 voor Chr.  

Late IJzertijd  IJZL  250 - 12 voor Chr. 

Midden-IJzertijd  IJZM  500 - 250 voor Chr. 

Vroege IJzertijd IJZV  800 - 500 voor Chr. 

Bronstijd:                                             BRONS 2000 - 800 voor Chr.  

Late Bronstijd BRONSL  1100 - 800 voor Chr. 

Midden-Bronstijd BRONSM  1800 - 1100 voor Chr. 

Vroege Bronstijd BRONSV  2000 - 1800 voor Chr. 

Neolithicum (Jonge Steentijd):            NEO 5300 – 2000 voor Chr.  

Laat-Neolithicum NEOL  2850 - 2000 voor Chr. 

Midden-Neolithicum  NEOM  4200 - 2850 voor Chr. 

Vroeg-Neolithicum  NEOV  5300 - 4200 voor Chr. 

Mesolithicum (Midden-Steentijd):     MESO 8800 – 4900 voor Chr.  

Laat-Mesolithicum  MESOL  6450 - 4900 voor Chr. 

Midden-Mesolithicum  MESOM  7100 - 6450 voor Chr. 

Vroeg-Mesolithicum  MESOV  8800 - 7100 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd):         PALEO tot 8800 voor Chr.  

Laat-Paleolithicum  PALEOL  35.000 - 8800 voor Chr. 

Midden-Paleolithicum  PALEOM  300.000 – 35.000 voor Chr. 

Vroeg-Paleolithicum  PALEOV  tot 300.000 voor Chr. 

Bron: Archeologisch Basis Register 1992 
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1 Inleiding en administratieve gegevens 

In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft ADC ArcheoProjecten een 
Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie Duizendmorgen 9 te Andel, gemeente 
Altena (afb. 1 en 2). Aanleiding is de voorgenomen bouw van een woning en de aanvraag van een 
bestemmingsplanwijziging voor het betreffende perceel. Bij de bouw van de woning zal de bodem 
to ca. 1 m –mv worden vergraven.  
 
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en is de Monumentenwet 1988 komen te 
vervallen. De bepalingen van een deel van de Monumentenwet zijn opgenomen in de Erfgoedwet. 
Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 
toekomstige Omgevingswet. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn 
deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. Op grond van de Erfgoedwet 
moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd zijn in het bestemmingsplan en/of in 
een gemeentelijke (monumenten)verordening.  
 
Volgens het vigerende bestemmingsplan1 heeft het uiterst noordelijke deel de dubbelbestemming 
 Waarde Archeologie 2 (vrijstellingsgrens 30 cm en 100 m2) en het zuidelijke deel Waarde 
Archeologie 3 (vrijstellingsgrens 30 cm en 250 m2). Omdat de archeologische vrijstellingsgrenzen 
worden overschreden dient de initiatiefnemer in het kader van de omgevingsvergunning een 
rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde 
van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in dit rapport 
beschreven onderzoek plaatsgevonden. 
 
In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren 
conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1).2  
 
  

 
1 Buitengebied Woudrichem herziening 2018, gemeente Altena bestemmingsplan ontwerp (2019-04-10); 

www.ruimtelijkeplannen.nl  

 
2 SIKB 2018. 
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De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing: 

opdrachtgever: Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. 

fase(n) AMZ-cyclus: Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek 

d.m.v. verkennende boringen 

aanleiding: Nieuwbouw 

locatie: Duizendmorgen 9 

plaats: Andel 

gemeente: Altena 

provincie: Noord-Brabant 

kadastrale gegevens: Woudrichem, Sectie I, perceelnummer141 

kaartblad: 44F (1:25.000) 

oppervlakte plangebied: 1760 m2 

coördinaten:  ZW: 133422/420841 

NW:133428/420867 

NO: 133454/420862 

ZO: 133448/420837 

bevoegde overheid met contactgegevens: Gemeente Altena 

Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk 

deskundige namens de bevoegde overheid met 

contactgegevens: 

Regioarcheologen programmabureau Regio West-

Brabant (RWB) 

Postbus 503 

4870 AM Etten-Leur 

tel.: 076-5027215 

Archis-zaaknummer: 4930765100 
 

ADC-projectcode: 4221003 

auteur: H.E. Bouter 

autorisatie: M. Hanemaaijer 

periode van uitvoering: januari 2021 

beheer en plaats documentatie: ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Doelstelling en vraagstelling 

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van 
het gebied. Het doel van bureauonderzoek is het aan de hand van schriftelijke bronnen verwerven 
van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in het plangebied, om 
daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de 
specifieke archeologische verwachting? 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 

 
2.2 Methodiek 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1 
Landbodems, protocol 4002 Bureauonderzoek.  
 
Tijdens het bureauonderzoek worden diverse bronnen geraadpleegd, wat leidt tot het opstellen van 
een gespecificeerde verwachting. De gespecificeerde verwachting kan worden beschouwd als een 
belangrijke conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wordt aangegeven of archeologische 
waarden in het plangebied worden verwacht. Als dit het geval is, zal zo mogelijk de aard, de 
omvang, de diepteligging en de datering van deze waarden worden beschreven. Indien relevant zal 
de omvang worden weergegeven op een kaart. 
 
2.3 Resultaten  

2.3.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied, beschrijving huidig gebruik en vaststellen 
van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik  

 
Het plangebied heeft een oppervlakte van 1.760 m2 en is gelegen aan de weg Duizendmorgen in 
Andel, in de gemeente Altena. De Maasdijk ligt op een afstand van ca. 120 m ten noorden van het 
plangebied. In het oostelijk deel van het plangebied staat momenteel een kas. Aan de oostkant ligt 
een tuin, deels moestuin en een verhard pad. Het zuidelijk deel is in gebruik als gazon/tuin. 
 
In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van 
ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC. Volgens de hierop ontvangen 
gegevens zijn in het plangebied geen kabels en leidingen aanwezig (afb. 3).  
 
Op basis van gegevens van het Bodemloket is voor het plangebied geen informatie beschikbaar 
over bodemonderzoek en/of sanering.3  
 
Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar 
om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn tevens 
gegevens betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden 
gedefinieerd als het gebied binnen een straal van 500 m rondom het plangebied. De begrenzing 
van deze zone is gebaseerd op het gegeven dat hierbinnen sprake is van voldoende informatie om 
een uitspraak te doen over de archeologische verwachting die representatief is voor  het 
plangebied. 
 
Het voornemen bestaat om in het zuidelijk deel van het plangebied (ten zuiden van de kas) een 
nieuwbouwwoning te realiseren (afb. 3). Hierbij zal de bodem worden vergraven tot een diepte van 
ca. 1 m –mv. r. De woning zal een oppervlakte beslaan van ca. 180 m2 en zal niet worden 
onderkelderd maar wel worden onderheid. De heipalen zullen zorgen voor lokale diepe 
verstoringen. Er is nog geen heiplan beschikbaar. Er zal een oprit en parkeerplaats worden 

 
3 https://www.bodemloket.nl 
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gerealiseerd aan de zuidzijde van de woning. De bodem zal hier waarschijnlijk niet dieper worden 
vergraven dan ca. 50 cm –mv. Voor het overige deel van het plangebied bestaan momenteel geen 
plannen voor nieuwbouw of andere ingrepen. De mogelijkheid hiervoor wordt wel opengehouden.   
 
De consequentie van de voorgenomen ontwikkeling kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle 
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. 
 
2.3.2 Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden  
De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied: 

 

Tabel 2. Aardwetenschappelijke informatie 

Landschappelijke situatie 

Bron Informatie 

Geologische overzichtskaart van Nederland 

1:600.0004 

Formatie van Echteld; rivierklei- op rivierzand (kaartcode: 

Ec1) 

Geomorfologische kaart van Nederland 

1:50.000 (landsdekkende, digitale versie)5 

stroomrug of stroomgordel (kaartcode B44) 

Bodemkaart van Nederland 1:50.000 

(landsdekkende, digitale versie)6 

terp; hieromheen liggen overslaggronden (kaartcode: AO) en 

kalkloze poldervaaggronden (Rn67C)  

 
 

 

  

Meandergordelkaart7 stroomgordel van Zaltbommel-Nederhemert, stroomgordel 

van Biesheuvel-Hamer, stroomgordel van de Alm/Afgedamde 

Maas 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)8 Maaiveldniveau 1,3 tot 1,4 m +NAP 

 

 
Uit de geraadpleegde aardwetenschappelijke bronnen blijkt dat in de diepere ondergrond 
pleistocene rivierafzettingen voorkomen (Formatie van Kreftenheye). Er was sprake van een 
vlechtend riviersysteem. De top van deze afzettingen kan volgens boorgegevens van het Dinoloket 
van NITG-TNO9 worden verwacht op een diepte van 5,8 m –NAP. Dit zou voor het plangebied 
betekenen dat de betreffende afzettingen op een diepte van ca. 7,1 m –mv kunnen worden 
aangetroffen. 
 
In het Midden-Neolithicum, omstreeks 6000 jaar geleden, ontstond ter hoogte van het plangebied 
een crevassesysteem. Ongeveer 5590 jaar geleden ontwikkelde zich hieruit ter hoogte van het 
plangebied de noord-zuid georiënteerde stroomgordel van Zaltbommel-Nederhemert, 
benedenstrooms bekend als de stroomgordel van Andel (afb. 4). De top van het beddingzand 
bevindt zich volgens Cohen10 tussen 1,7 m +NAP en 0,1 m –NAP. In het Laat Neolithicum, 
omstreeks 4495 jaar geleden, verlegde de loop zich en werd de stroomgordel van Biesheuvel-
Hamer actief. De top van het beddingzand ligt tussen 0,9 m +NAP en 0,3 m -NAP. Deze 
stroomgordel had ter hoogte van het plangebied eveneens een noord-zuid verloop en werd 
omstreeks 3430 jaar geleden (in de Vroege Bronstijd) verlaten en afgedekt met jongere 
sedimenten. Op de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer zijn archeologische resten uit de periode 
Bronstijd tot en met de Middeleeuwen aangetroffen. 
 
In de Midden-IJzertijd, ca. 2345 jaar geleden, werd ten noorden van het plangebied de 
stroomgordel van de Alm actief. De loop van de Alm werd aan het einde van de Vroege 
Middeleeuwen vastgelegd door lage dijken. In de 11e of 12e  eeuw brak de rivier ter hoogte van 

 
4 NITG-TNO 2006. 
5 Maas et al. 2017. 
6 Alterra 2014. 
7 Cohen et al. 2012. 
8 ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer.  
9 DINOloket, boring B44F0986. 
10 Cohen et al. 2012 ; Berendsen & Stouthamer 2001. 
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Rijswijk door haar oeverwal/dijk heen en ontstond een nieuwe waterloop, de Afgedamde Maas. De 
Afgedamde Maas is in de 13e eeuw bedijkt maar er vonden dijkdoorbraken en overstromingen 
plaats tot in het begin van de 12e eeuw.11 Bij een dijkdoorbraak ontstaan diepe gaten, ook wel een 
wiel of waal genoemd. Het materiaal afkomstig uit het gat wordt in de vorm van een waaier afgezet 
achter het wiel. Dit worden overslaggronden genoemd. Deze bestaan uit een mengsel van klei en 
zand, soms vermengd met grind, afhankelijk van de samenstelling van het geërodeerde en 
verplaatste materiaal. De nieuwe dijk werd meestal om het wiel heengelegd waardoor de dijk een 
kronkelend verloop kreeg. 
 
Op het AHN (afb. 5) is te zien dat de Biesheuvel-Hamer stroomgordel een lichte verhoging in het 
landschap vormt met een noord-zuid richting. De stroomrug ligt ongeveer een halve tot een meter 
hoger dan het omliggende terrein, op ongeveer 0,8 tot 1,1 m +NAP. Het maaiveld ter plaatse van 
het plangebied ligt relatief hoog,op 1,3 tot 1,4 m +NAP. Vermoedelijk betreffen dit oeverafzettingen 
van de Maas of overslaggronden.  
 
Op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 is te zien dat het plangebied op een 
stroomrug of stroomgordel ligt. Ca. 280 m ten oosten van het plangebied is een doorbraakwaaier in 
kaart gebracht.  
 
Volgens de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 ligt het plangebied op een terp (oude 
bewoningsplaats) in een gebied met overslaggronden. Hieromheen zijn kalkloze 
poldervaaggronden bestaande uit klei en zavel in kaart gebracht. Er komt waarschijnlijk 
grondwaterstand IV voor. Dit betekent dat het de gemiddeld hoogste grondwaterstand op meer dan 
40 cm –mv lig en de gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 80 en 120 cm –mv.  
 
Een eventuele oude bewoningsplaats kan worden herkend door een donkere humushoudende 
bovengrond met zavel of klei, waarin plaatselijk fosfaatophopingen, puin, scherven, beenderen e.d. 
voorkomen.12 
 
Een verkennend booronderzoek dat is verricht op een afstand van 25 m ten noorden van het 
plangebied (Duizendmorgen nr. 5) bevestigt het voorkomen van overslaggronden. Het maaiveld ligt 
hier op hetzelfde niveau als in onderhavig plangebied (1,3 m +NAP). Onder een 45-95 cm dikke 
subrecente ophooglaag is een 55-85 cm dik pakket doorbraakafzettingen aangetroffen bestaande 
uit zandige klei en matig grof zand. Hieronder werden oeverafzettingen en oeverwal-nabije 
komafzettingen aangetroffen die bestaan uit sterk siltige en matig siltige klei. In de diepere 
ondergrond werd een pakket mineraalarm veen en komklei aangetroffen.  
 
2.3.3 Beschrijving van bekende archeologische waarden  
In de omgeving van het plangebied zijn binnen 500 m de volgende archeologische (indicatieve) 
waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (afb. 6). 
 
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Altena ligt het uiterst noordelijke deel van het 
plangebied in een historische kern (de dorpskern van Andel). Het overige deel heeft een 
middelhoge verwachting op basis van de ligging op een oeverwal/stroomrug (afb. 7).13 
 
Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant (CHW herziening 2016)14is 
de Hoge Maasdijk ten noorden van het plangebied als een lijnelement met een hoge 
cultuurhistorische waarde gekarteerd. De kern van de dijknederzetting Andel is aangegeven als 
een element met een redelijk hoge cultuurhistorische waarde.15 
 
In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische onderzoeken uitgevoerd: 

 
11 Cohen et al. 2012. 
12 De Bakker & Schelling 1989; Harbers 1990. 
13 Ellenkamp 2018. 
14 https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8 
15 ibid. 



11 

 

 

 
Op de locatie Duizendmorgen 5, gelegen 25 m ten noorden van het plangebied, is tijdens een 
verkennend booronderzoek16 een pakket overslagafzettingen op oeverafzettingen aangetroffen. 
Doordat de oeverafzettingen van de Maas en de Biesheuvel-Hamer stroomgordel zijn geërodeerd, 
werd de kans op archeologische resten klein geacht. Ook in de overslagafzettingen werd geen 
bodemniveau aangetroffen. Vermoedelijk zijn de overslagafzettingen ook afgetopt. Daarom werden 
in het plangebied geen archeologische resten verwacht en werd vervolgonderzoek niet nodig 
geacht.  
 
Op de locatie Duizendmorgen 6, gelegen 40 m ten westen van het plangebied, is tijdens een 
verkennend booronderzoek17 een 5 tot 30 cm dik recent ophoogpakket aangetroffen met hieronder 
een begraven A-horizont. Deze A-horizont was sterk geroerd en is gevormd in overslaggronden. 
Op een diepte van 60 tot 115 cm –mv bevonden zich komafzettingen. In één boring is de A-horizont 
gevormd in een oude woongrond. Aangezien de toekomstige verstoring beperkt blijft tot minimaal 
20 en maximaal 80 cm –mv is geen vervolgonderzoek aanbevolen.  
 
Voor een plangebied aan de Veensesteeg, op ca. 500 m afstand ten oosten van het plangebied, 
zijn een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd18. Hierbij werd een pakket 
oeverafzettingen van de Afgedamde Maas op oeverafzettingen van (waarschijnlijk) de Andel 
stroomgordel aangetroffen. Deze laatste afzettingen lagen op minstens 160 cm diepte. 
Geadviseerd is een nieuw bestemmingsplan een dubbelbestemming waarde archeologie op te 
nemen met de eis dat bij ingrepen dieper dan 140 cm –mv nader archeologisch onderzoek dient te 
worden uitgevoerd (karterend booronderzoek of proefsleuvenonderzoek). Voor zover bekend is er 
geen vervolgonderzoek uitgevoerd.   
 
In de nabije omgeving van het plangebied zijn weinig vondstmeldingen gedaan. Op iets meer dan 
500 m ten zuiden van het plangebied zijn op een akker fragmenten aardewerk uit de Romeinse tijd 
gevonden19. In de omgeving van Andel zijn tijdens een veldkartering op de locatie ‘De Kwel’ 
archeologische vondsten uit de 2e en 10e eeuw na Chr. aangetroffen. De precieze locatie van de 
vondsten zijn niet bekend. Op basis van de omschrijving moet de locatie op de stroomgordel van 
Biesheuvel-Hamer bij Andel gezocht moeten worden.20  
 
Bij de plaatselijke archeologische vereniging is nagevraagd of de leden mogelijk aanvullende 
informatie hebben over de omgeving van het plangebied. Bij het schrijven van dit rapport is nog 
geen reactie ontvangen. 
 
2.3.4 Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische 

waarden 
 
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt. 
 

Tabel . Gebruikt kaartmateriaal 

Bron Jaartal Historische situatie 

Kadastrale minuut (afb. 8)21 1811-32 bouwland 

Bonnekaart (afb. 9)22 1872-1907 bouwland 

Topografische kaart 23 

Topografische kaart 

1928-1960 

1965-2007 

bouwland/boomgaard 

bouw  van een kas in de jaren zestig 

 
16 Archis-zaakidentificatienummer 2476310100 
17 Archis 3-zaakidentificatienummer 2476310100 
18 Archis 3-zaakidentificatienummer2331660100 
19 Archis 3 vondstmelding 2931555100. 
20 Archis-zaakidentificatienummer 3132856100. 
21 Kadaster 1811-1832. 
22 Bureau Militaire Verkenningen 1872-1907. 
23 Topografische Dienst Nederland 1936-1988. 
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Andel is één van de plaatsen in het Land van Heusden en Altena die al ten minste sinds de 
Romeinse tijd onafgebroken bewoond is geweest, met een kort bewoningshiaat tussen de 5e en de 
8e eeuw, toen het gebied door regelmatige overstromingen slecht bewoonbaar was.24  
 
Het huidige Andel is ontstaan op de oever van de Alm. Op de locatie ‘De Kwel’ zijn aanwijzingen 
gevonden voor bewoning in de IJzertijd en de Romeinse tijd. De oudste vermelding van Andel 
dateert uit ongeveer 850 als ‘Villa Analo’. Andel was vroeger gesplitst in twee kernen: Neerandel en 
Opandel. Opandel is volgens Hendriks op basis van de plaatsnaam en op basis van archeologisch 
onderzoek de oudste van de twee. Deze kern lag op een afstand van ca. 300 m ten westen van het 
plangebied. Opandel zou al sinds de Merovingische/Karolingische tijd bewoond zijn geweest.25 
 
De Afgedamde Maas heeft zijn huidige ligging gekregen na een rivierverlegging van de Alm bij 
Giessen in de 11e eeuw. Wanneer werd begonnen met de aanleg van dijken, is niet bekend. De 
eerste dijken zullen waarschijnlijk uit de 11e of 12e eeuw dateren.  
 
Volgens de minuutkaart van 1811-1832 (afb. 8) was het plangebied in gebruik als bouwland. Aan 
de oost- en westzijden lagen boomgaarden. Er bevonden zich drie boerderijen op een afstand van 
ca. 75-120 m van het plangebied aan de west-, noord- en oostzijde van het plangebied. De 
dichtstbijzijnde boerderij stond op 75 m ten noorden van het plangebied. De Bonnekaarten uit de 
periode 1873-1907 geven aan dat het plangebied in gebruik is gebleven als bouwland. De situatie 
in 1872 is weergegeven in afb. 9.  
 
In de jaren twintig of het begin van de jaren dertig van de 20e eeuw is langs de westgrens van het 
plangebied de huidige Duizendmorgen aangelegd. Langs deze weg zijn diverse panden gebouwd. 
Het plangebied was in de eerste helft van de 20e eeuw in gebruik als bouwland en boomgaard. De 
huidige kas in het plangebied en het woonhuis aan de noordzijde van het plangebieden dateren 
volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)26 uit 1963. Op 250 m ten zuiden van het 
plangebied is de Middenweg aangelegd. De smalle strookvormige verkaveling is gewijzigd in een 
meer blokvormige verkaveling. De nabijgelegen bebouwing aan de oostzijde van de weg 
Duizendmorgen dateert uit de periode 1969-1983.  
 
 
2.4 Gespecificeerde verwachting en conclusie 

De eerste, voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische 
waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” 
kan als volgt worden beantwoord. 
 
Voor de gespecificeerde verwachting gelden de volgende karakteristieken: 
 
Laat-Paleolithicum-Mesolithicum 
In de diepe ondergrond kunnen pleistocene rivierafzettingen worden verwacht, op een diepte van 
ca. 7,1 m –mv (5,8 m –NAP). Hoewel niet is uit te sluiten dat in de top van deze afzettingen 
archeologische resten voorkomen, is de kans hierop zonder een bijzondere landschappelijke 
ligging, zoals een rivierduin, laag.  
 
Vroeg- en Midden Neolithicum 
In deze periode maakte het plangebied deel uit van een steeds natter wordend gebied waar veen 
werd gevormd en komklei werd afgezet. De bewoningsomstandigheden waren ongunstig. Daarom 
wordt aan deze periode een lage verwachting toegekend.  
 
Laat-Neolithicum- Late Middeleeuwen  

 
24 Hendriks 1990, http://darkagesproject.com/wp-content/uploads/2015/03/Flyer-DA-symposium.png. 
25 Hendriks 1990. 
26 https://bagviewer.kadaster.nl 
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In de top van eventueel aanwezige oeverafzettingen van de Zaltbommel-Nederhemert 
stroomgordel kunnen in theorie archeologische resten uit de periode Laat-Neolithicum tot en met de 
Romeinse tijd aanwezig zijn. In de top van oeverafzettingen van de Biesheuvel-Hamer 
stroomgordel kunnen archeologische resten uit de periode Midden-Bronstijd tot en met de Late 
Middeleeuwen worden verwacht. Hierboven worden oeverwal- of doorbraakafzettingen van de Alm 
en/of Maas verwacht. In de top deze afzettingen kunnen zich archeologische resten uit de 
Romeinse tijd tot en met de Late Middeleeuwen bevinden. Het is weliswaar mogelijk dat als gevolg 
van doorbraken archeologische lagen zijn weggeërodeerd.  
 
Nieuwe tijd  
In de omgeving van het plangebied zijn ten zuiden van de Maasdijk enkele boerderijen gebouwd op 
terpen. De terpen zijn vermoedelijk na de bedijking in de 13e eeuw opgeworpen. Volgens 
historische kaarten vanaf het begin van de 19e eeuw was in het plangebied geen bebouwing 
aanwezig. Het terrein was in gebruik als bouwland. De kans op archeologische resten uit de 
Nieuwe tijd wordt daarom klein geacht. Niet uitgesloten kan worden dat binnen het plangebied aan 
boerderijen gerelateerde archeologische waarden voorkomen zoals waterputten en beerputten. 
 
Locatie: 
Archeologische resten kunnen in theorie aanwezig zijn in het gehele plangebied.  
 
Soort vindplaats: 
Het kan gaan om nederzettingsresten, graven e.d.  
 
Uiterlijke kenmerken 
Er kunnen resten worden verwacht ten gevolge van langdurige bewoning en landgebruik op één 
plek. Een eventuele vindplaats zal in boringen waarschijnlijk worden herkend door de aanwezigheid 
van een  humeus niveau /archeologische laag in de top van oeverafzettingen. Het kan gaan om 
een humushoudende laag van zavel of klei waarin plaatselijk fosfaatophopingen, scherven, 
beenderen e.d. voorkomen. Ophogingslagen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen zich 
manifesteren als lagen zand met puinresten. 
 
De aanwezigheid van begravingen zal door hun geringe omvang echter moeilijker aan te tonen zijn.  
 
De beperkte beschikbare gegevens laten niet toe, het complextype en de omvang van de 
verwachte resten nader te specificeren. 
 
 
Conservering en mogelijke verstoringen 
Door bodembewerking en het huidige gebruik (tuin en kas) zal de bodem tot waarschijnlijk ca. 30 à 
50 cm –mv zijn geroerd. Het is mogelijk dat boven de natuurlijke rivierafzettingen een subrecente 
ophooglaag voorkomt.  
 
Door erosie als gevolg van dijk- en oeverwaldoorbraken kan de top van oeverafzettingen in de 
ondergrond zijn verstoord. Hierdoor kunnen ook archeologische niveaus zijn verstoord.  
 
Gezien de verwachte grondwaterstand zullen eventueel aanwezige organische resten zoals hout 
en bot, die hoger liggen dan circa 120 cm –mv slecht zijn geconserveerd door oxidatie. 
Anorganische vondsten kunnen redelijk goed geconserveerd zijn mits ze buiten het bereik van 
moderne bodemverstorende activiteiten zijn gebleven.  

 
De beantwoording van de overige onderzoeksvragen is als volgt: 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 

 
Nee,door de voorgenomen ingrepen kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden uit de 
periode Laat-Neolithicum – Late Middeleeuwen worden verstoord. Geadviseerd wordt om 
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vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van verkennend booronderzoek om de gespecificeerde 
verwachting te toetsen en zonodig aan te vullen.  
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Plan van Aanpak 

 
3.1.1 Inleiding 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar nodig aanvullen van de op 
basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting (par. 2.4). Het 
inventariserend veldonderzoek zal bestaan uit een verkennend booronderzoek. Op 17 december 
2020 werd een Plan van Aanpak opgesteld, waarin de werkwijze van het onderzoek werd 
vastgelegd. Dit Plan van Aanpak is op 6-1-2021 akkoord bevonden door regioarcheoloog mevr. L. 
Weterings van het Programmabureau Regio West-Brabant.  
 
Het verkennende booronderzoek leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: 

 Wat is de geomorfologische situatie en de geologische en bodemkundige opbouw van het 
plangebied? 

 Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) verstoord? Indien 
sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van de verstoring? 

 Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of lagen aanwezig in het 
plangebied? 

 Zo ja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP? 
 Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 

archeologische indicatoren aangetroffen?  
Zo ja: 
- Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 

indicatoren aangetroffen? 
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

 In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 
worden bijgesteld? 

 In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 
toekomstige planontwikkeling? 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 
 

3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden 
Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen geldt de volgende 
onderzoeksmethode:  
 

aantal boringen: 5 

boorgrid: evenredig verdeeld over het plangebied 

diepte boringen: 4 boringen tot  200 cm –mv, 1 boring tot maximaal 400 cm –

mv.   

boormethode: Edelmanboor met diameter 7 cm, evt. guts met diameter 3 cm 

(handmatig) 

bemonstering: Per laag zal het materiaal worden doorzocht op 

archeologische indicatoren: versnijden en/of verbrokkelen van 

het opgeboorde sediment met behulp van een boormes en 

het visueel inspecteren van het snijvlak 

 
De lithologische en bodemkundige kenmerken van de boringen zijn beschreven conform 
respectievelijk NEN 510427 en het Systeem voor de bodemclassificatie voor Nederland, de hogere 
niveaus28 en vastgelegd middels het invoerprogramma Deborah. De X- en Y-coördinaten worden 

 
27 Bosch 2005; Nederlands Normalisatie-Instituut 1989. 
28 De Bakker 1989. 
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bepaald met een GPS met een nauwkeurigheid van 2 m. De hoogte van het maaiveld ter plaatse 
van de boringen is bepaald aan de hand van AHN-beelden. 
 
Hoewel een verkennend booronderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische 
vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele archeologische vondsten wel worden verzameld 
en (indien mogelijk) worden gedetermineerd.  
 
 
3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 

3.2.1 Veldinspectie en uitvoering boringen 
Tijdens het veldonderzoek bestond het plangebied uit een tuin/gazon en in het oostelijk deel stond 
een kas. Vanwege de slechte vondstzichtbaarheid aan het maaiveld is in het plangebied geen 
oppervlaktekartering uitgevoerd.   
 
3.2.2 Lithologie en bodemopbouw  
In het plangebied zijn verspreid over het terrein 5 boringen gezet. De locaties van de boringen zijn 
weergegeven in afb. 10.  
 
In de diepere ondergrond bevindt zich een pakket kalkloze, matig siltige klei met rietresten. Dit 
pakket is aangeboord tot een diepte van maximaal 300 cm –mv en wordt geïnterpreteerd als 
komafzettingen. Op een diepte van 230 tot 240 cm –mv  (1,0 tot 0,9 m –NAP) bevindt zich een laag 
zwak kleiig rietveen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop). Hierboven bevindt zich 
weer kalkloze matig siltige komklei dat vanaf een diepte van ca. 170 à 190 cm –mv (0,4 tot 0,6 m –
NAP) geleidelijk overgaat in kalkarme, sterk siltige klei met roestvlekken. Deze laag wordt 
geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer. Vanaf een diepte 
van 75 à 110 cm –mv (0,2 tot 0,55 m +NAP) gaan de oeverafzettingen scherp over in een laag 
kalkrijk kleiig, matig grof zand en sterk zandige klei met roestvlekken. Deze afzettingen worden 
geïntepreteerd als doorbraakafzettingen (overslaggrond). Vanaf een diepte van gemiddeld 30 à 40 
cm –mv (0,9 tot 1,0 m +NAP) bevindt zich de bouwvoor bestaande uit bruingekleurd matig humeus, 
zwak siltig matig grof zand. In boring 4 die is gezet in de kas komt een relatief dikke 
humushoudende bovengrond voor bestaande uit grof zand met wortelresten. Deze laag heeft een 
dikte van 60 cm.  
 
3.2.3 Archeologische indicatoren 
In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  
 
3.2.4 Interpretatie 
In de diepere ondergrond komt een pakket komklei voor met hierboven oeverafzettingen van 
(waarschijnlijk) de Biesheuvel-Hamer stroomgordel, afgedekt door een pakket doorbraakafzettingen 
van de Alm/Afgedamde Maas. Aangezien in de top van de oeverafzettingen geen humeus niveau is 
aangetroffen en de afzettingen scherp overgaan in het pakket doorbraakafzettingen is aannemelijk 
dat een eventueel archeologisch niveau (grotendeels) is verdwenen als gevolg van erosie.  
 
Op basis van het booronderzoek kan niet worden vastgesteld hoe oud de doorbraakafzettingen 
zijn. Het kan gaan om afzettingen van de Alm of (meer waarschijnlijk) van de Afgedamde Maas, 
gevormd als gevolg van een dijkdoorbraak. Ook in de top van de overslaggrond is geen oude A-
horizont aangetroffen. Deze is waarschijnlijk afgetopt en opgenomen in de bouwvoor in de jaren 
zestig toen in het plangebied een kas is gebouwd en in het overige deel een tuin is aangelegd. De 
kans op archeologische resten in de overslaggrond wordt daarom klein geacht. 
 
Tijdens het booronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een 
archeologische resten die samenhangen met de historische kern van Andel. Er is namelijk geen 
antropogene laag met puinresten aangetroffen. Weliswaar kan op basis van het verkennend 
booronderzoek niet geheel worden uitgesloten dat in de bouwvoor of direct eronder archeologische 
resten of grondsporen voorkomen die samenhangen met de historische kern. 
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4 Aanbeveling 

Op basis van het bureauonderzoek ging de verwachting uit naar vindplaatsen uit de periode Laat-
Neolithicum tot en met de Late Middeleeuwen. Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond 
dat in de ondergrond komafzettingen voorkomen met hierboven oeverafzettingen van de 
Biesheuvel-Hamer stroomgordel, afgedekt door doorbraakafzettingen. In de top van de 
oeverafzettingen is geen oude A-horizont aangetroffen waardoor de kans op intacte archeologische 
waarden op dit niveau klein wordt geacht.  Ook in de bovenliggende overslaggrond is geen 
archeologisch relevant niveau aangetroffen. De verwachting voor archeologische resten uit de 
periode Laat-Neolithicum-Late Middeleeuwen kan daarom worden bijgesteld naar een lage 
archeologische verwachting.  
 
ADC ArcheoProjecten adviseert om het zuidelijk gedeelte van het plangebied dat volgens de 
beleidskaart buiten de historische kern valt, vrij te geven voor wat betreft archeologie. De 
betreffende zone is aangegeven in de advieskaart (afb. 11). Hierbinnen valt de zone waar de bouw 
van een woonhuis is gepland.  
 
Voor het noordelijke deel van het plangebied dat volgens de beleidskaart binnen de historische ken 
valt (afb. 11), wordt geadviseerd om de huidige vrijstellingsgrenzen te handhaven. Dit betekent dat 
bij eventuele toekomstige ingrepen dieper dan 30 cm en met een oppervlakte groter dan 100 m2 
nader archeologische onderzoek nodig is. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van een 
archeologische begeleiding of een proefsleuf, afhankelijk van de precieze aard van de ingrepen.  
 
Wij wijzen erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. 
 
Het is nooit volledig uit te sluiten dat binnen delen die worden vrijgegeven toch archeologische 
resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 
op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in 
artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. 
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Afb. 5. Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3). 

Plangebied rood omkaderd. 
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Afb. 7. Beleidskaart van de gemeente Altena (Ellenkamp 2018).  

Plangebied rood omkaderd, 
eerder onderzoek in paarse kaders. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 27 

 

 

 

Afb. 8. Historische kaart van 1812-1832  

Ligging plangebied in blauwe kader. 
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Verslag Omgevingsdialoog 
 

       Andel, 14 november 2020 

 

Inzake Bouwplan Duizendmorgen 9 

Referentie brief gemeente  D2020-10-009987 

    2019-021590 

 

Hierbij wil ik graag verslag doen van de door mij gevoerde omgevingsdialoog met de omwonenden 

van de planlocatie. In totaal zijn er drie buren belendend of hebben zicht op de planlocatie. De 

overige straatbewoners zijn op meer dan 100 meter van de planlocatie woonachtig. Ik heb de  

drie omwonenden persoonlijk gesproken en het voornemen tot het bouwplan bekend gemaakt.  

Allen stellen deze informatie zeer op prijs en kunnen zich vinden in het verslag daarvan maar vinden 

het niet nodig deze te ondertekenen. Desgevraagd is men bang dat een handtekening juridische 

consequenties met zich mee zal brengen, deze voorzichtigheid kan ik ook wel begrijpen en ik heb 

daarom niet verder aangedrongen. 

Op donderdag 12 november heb ik de eerste overbuurman gesproken. Ik heb hem in het verleden  

reeds verteld dat wij plannen koesterden voor het bouwen van een woning, dus wekte mijn 

boodschap bij hem op dit moment geen verbazing. Hij heeft vanuit zijn woning slechts zijdelings  

en op een relatief grote afstand zicht op de planlocatie. Hij geeft aan geen bezwaar te hebben tegen 

deze ontwikkeling, maar wil graag benadrukken dat hij niet gehinderd wil worden in zijn bedrijfs- 

uitoefening. Ik heb aangegeven dat we sinds we buren zijn (vanaf 2006) nog nooit overlast van  

elkaar hebben ervaren en dat dit wat ons betreft ook zo zal blijven. 

Op vrijdag 13 november heb ik gesproken met de naaste buurman. Deze huurt op dit moment de 

woning in afwachting van de bestemmingswijziging van agrarische gebruik naar burgerwoning.  

Dit wordt binnenkort geëffectueerd en zal hij eigenaar worden. Deze buurman heb ik ook al eerder 

ingelicht over onze plannen en hij gaf mij nu ook te kennen geen bezwaar te hebben tegen ons 

voorgenomen plan. 

Op zaterdag 14 november heb ik de andere overbuurman gesproken. Hij geeft aan geen bezwaar  

te hebben tegen ons bouwvoornemen. Hij gaf aan ook zelf een nieuwe woning te overwegen op 

eigen terrein. Hij benadrukt ook dat hij geen belemmeringen ziet tussen ons voornemen en zijn 

bedrijfsactiviteiten. Hij heeft zich recent hierover laten adviseren inzake de bestemmingswijziging 

van mijn buurman. Deze woning staat dichter bij zijn woning dan onze locatie. De uitkomst daarvan 

was geruststellend voor hem zodat hij daartegen geen bezwaar heeft aangetekend. 

Tot zover dit verslag, indien er naar aanleiding hiervan vragen / opmerkingen zijn dan verneem ik dit 

uiteraard graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ben Ippel 
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