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1 INLEIDING 

In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 20 en 30 april 2015 een verkennend 
bodemonderzoek laten verrichten ter plaatse van het perceel aan de Wethouder Swagemakersstraat (ong) te 
Kruisland (gemeente Steenbergen). 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 5.000 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van 
dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken 
kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de 
voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel 
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door CTB conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000, veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. CTB is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB 
protocollen 2001, 2002 en 2018. De grond- en/of grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en 
door de overheid erkend laboratorium. 
 
Tussen CTB en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de integriteit zouden 
beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De onafhankelijkheidsverklaring van het 
uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 8. 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie 
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de 
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en 
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen gedefinieerd.  



 

Rapportnummer: MT.15159 pagina 4 van 14 

2 VOORINFORMATIE 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie omgevingsdienst 
- informatie van de opdrachtgever 
- locatie inspectie 
 
In bijlage 7 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 
 
2.1 Locatiespecifieke informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Wethouder Swagemakersstraat (ong) te Kruisland (gemeente Steenbergen). 
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie K, nummers 1938 en 1985.  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
De locatie is gelegen in de bebouwde kom van Kruisland. Op de locatie is een woning aanwezig en achter de woning 
is een grasland aanwezig.  
 
Afbeelding onderzoekslocatie: 

 
 
Historisch gebruik 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de 
onderzoeksstrategie.  
 
Toekomstig gebruik 
Men is voornemens om de locatie te ontwikkelen en op de locatie woningbouw te realiseren.  
 
Verhardingen, ophogingen, calamiteiten 
Het terrein is niet verhard. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover 
bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 
Asbest 
Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op 
of in de bodem van de onderzoekslocatie. 
 
2.2 Omgevingsgegevens 

De locatie wordt omgeven door woningbouw.  
 
2.3 Geohydrologische gegevens 

Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van de 
bodem opbouw worden geschetst. De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in tabel 1. 
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diepte (m-mv) omschrijving 

0 - 11 matig fijn tot matig grof zand, waarin plaatselijk leemlagen aanwezig zijn 
Pakket: afdekkend pakket (form. Stramproy) 

11 - 55 leem afwisselend met lagen matig fijn zand, grindig zand 
Pakket: (form v.Waalre) 

 
Regionale grondwaterstroming 
Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale grondwaterstromingsrichting noordnoordoostelijk is gericht. 
De werkelijke grondwaterstromingsrichting kan hiervan afwijken door de lokale bodemopbouw, ondergrondse 
infrastructuur, grondwateronttrekkingen, watergangen e.d.. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, voor zover 
bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.  
 
2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 

Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande 
bodemonderzoeken plaatsgevonden.   
 
2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek 

Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 
meter afstand). Het onderzoek wordt geografisch begrensd door de perceelsgrenzen. Het bodemonderzoek wordt 
uitgevoerd op de door opdrachtgever gedefinieerde locatie. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 
5.000 m2.  
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3 VERWACHTINGSPATROON 

3.1 Bodemonderzoek 

Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De gehele locatie kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de monsters één van de onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de 
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april 
2012", wordt de hypothese aangenomen. 
 
3.2 Asbest 

Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op 
of in de bodem van de onderzoekslocatie.  
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het 
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 5.000 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen 
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de 
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.  
 
4.2 Boor- en analysefrequentie 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000 veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, CTB is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is uitgevoerd volgens de van 
toepassing zijnde normen die in bijlage 9 staan vermeld. 
 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 

9 tot ± 50 cm-mv 
2 tot ± 200 cm-mv 

1 5 AS3000-pakketten grond 1 AS3000-pakket grondwater 

 
Standaardpakket grondmonsters: 

 Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 
 PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
 Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010) 
 

Standaardpakket grondwatermonsters: 
 Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
 Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
 Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 

 
De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen. 
 
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft. 
 
Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuis met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster 
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een 
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst conform de landelijke toetsingsmodule BoToVa 
(Bodem Toets- en Validatieservice). De gemeten waarden staan vermeld op het analysecertificaat welke als bijlage 
zijn toegevoegd. 
 
De omgerekende waarden van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel 
uit de "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".  
 
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrond-/streefwaarde =  referentiewaarde
toetsingswaarde =  toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde))
interventiewaarde =  toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 
 
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 
 
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde =  niet verontreinigd
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde =  licht verontreinigd
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde =  matig verontreinigd
groter dan de interventiewaarde =  sterk verontreinigd 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste  één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
5.2 Verrichte werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn door CTB (Dhr. C. te Beest) uitgevoerd op 20 en 30 april 2015. In de volgende tabel zijn 
de verrichte werkzaamheden weergegeven: 
 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

9 boringen (04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) tot ± 50 cm-mv 
2 boringen (02, 03) tot ± 200 cm-mv 

1 peilbuis (01) filterstelling 105-205 cm-mv 

Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreaktie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreaktie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging. 
 
5.3 Locale bodemopbouw 

De bodem besatat afwisselend uit klei, veen en zandlagen. De bovengrond betreft hoofdzakelijk klei, terwijl in de 
ondergrond klei en veen elkaar afwisselen. Plaatselijk is in de ondergrond een zandlaag aangetroffen. Tijdens de 
monstername bedroeg de grondwaterstand 90 cm-mv voor peilbuis 01. De complete omschrijvingen van de 
boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.  
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5.4 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden 

In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 

Boring Traject (cm-mv) Zintuiglijke afwijking 

01 0-100 baksteen (sporen) 

02 80-170 kooldeeltjes (licht) 

03 0-100 kooldeeltjes (licht) 

04 0-50 kooldeeltjes (licht), puin (licht), baksteen (licht) 

07 0-50 kooldeeltjes (licht) 

08 0-50 baksteen (licht) 

09 0-50 kooldeeltjes (licht), baksteen (licht) 

10 0-50 kooldeeltjes (licht) 

 
Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde materiaal geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest 
kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is 
in dit onderzoek verder niet beschouwd. 
 
5.5 Metingen watermonstername 

Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd: 
Code Plaatsings-

datum 
Bemonste-
ringsdatum 

Filterstelling
(cm-mv) 

Grondwater-
stand (cm-mv) 

Zuurgraad 
pH 

Geleidbaarheid 
EGV (µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 20-4-2015 30-4-2015 105-205 90 7,5 1070 23,2 

 
Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien 
de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. de natuurlijke 
achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Door deze hoge troebelheid kan een overschatting van organische 
parameters ten gevolg hebben. 
 
5.6 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
Monster Samenstelling Traject (cm-mv) Analyse 

M1 01.A(g), 02.A(g), 05.A(g), 06.A(g), 08.A(g), 12.A(g) 0-50 AS3000-pakket grond 

M2 03.A(g), 07.A(g), 09.A(g), 10.A(g) 0-50 AS3000-pakket grond 

M3 01.B(g), 01.C(g), 03.B(g), 03.C(g) 50-150 AS3000-pakket grond 

M4 01.D(g), 1.E(g), 02.E(g), 03.D(g) 150-220 AS3000-pakket grond 

M5 02.C(g), 02.D(g) 80-170 AS3000-pakket grond 

01  105-205 AS3000-pakket grondwater 

Motivatie: 
M1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de zintuiglijk schone bovengrond. 
M2 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de zintuiglijk kooldeeltjes houdende bovengrond. 
M3 is samengesteld uit de kleiige zintuiglijk schone ondergrond 
M4 is samengesteld uit de venige ondergrond 
M5 is samengesteld uit de kleiige zintuiglijk kooldeeltjes houdende ondergrond 
 
5.7 Analyseresultaten 

In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De 
toetsingstabellen van de analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan (< en <d)" teken 
vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het 
analysetoestel.  
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In de onderstaande tabellen worden de omgerekende waarden aangegeven. De analyseresultaten voor grond zijn 
omgerekend naar een standaardbodem met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages 
zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M1 
(mg/kg.ds) 

 
 

M2
(mg/kg.ds)

 
 

M3
(mg/kg.ds)

 
 

M4
(mg/kg.ds)

 
 

M5
(mg/kg.ds)

 
 

 
Organische stof (% d.s.) 3,8  3,6  2,4  60,8  2,6  
Lutum (% d.s.) 14,1  8,6  15,1  15,6  16,5  
       
Droge stof       
Droge stof (% d.s.) 81,1  80,3  76,8  20,5  78,7  
       
Metalen       
Barium 61,7  65,8  39,7  <20 - 42,7  
Cadmium 0,56 - 0,34 - <0,2 - <0,2 - <0,2 -
Kobalt 8,02 - 11,0 - 10,4 - 19,8 + 8,56 - 
Koper 35,0 - 30,6 - 15,5 - 3,55 - 12,1 -
Kwik 0,12 - 0,094 - <0,05 - <0,05 - 0,090 -
Lood 48,8 - 32,8 - 25,2 - <10 - 24,6 -
Molybdeen <1,5 - <1,5 - <1,5 - 2,6 + <1,5 - 
Nikkel 21,8 - 24,5 - 22,3 - 13,7 - 19,8 -
Zink 130 - 94,8 - 59,5 - 16,4 - 60,9 -
       
PAK       
Naftaleen <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 -
Anthraceen 0,057  0,19  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Fenanthreen 0,081  0,48  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Fluorantheen 0,26  3,7  0,051  <0,05 - 0,076  
Benzo(a)anthraceen 0,16  1,9  <0,05 - <0,05 - 0,084  
Chryseen 0,2  2,1  <0,05 - <0,05 - 0,12  
Benzo(a)pyreen 0,14  1,4  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Benzo(g,h,i)peryleen 0,09  0,83  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Benzo(k)fluorantheen 0,087  0,8  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,11  1,1  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
PAK (10) (0.7 factor) 1,2 - 12 + 0,37 - 0,12 - 0,52 - 
       
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

      

PCB 52 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 28 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 101 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 118 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 138 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 153 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 180 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,013 - 0,014 - 0,020 - 0,0016 - 0,019 -
       
Minerale olie       
Minerale olie C10-C12 <3 - <3 - <3 - <12 - <3 -
Minerale olie C12-C16 <5 - <5 - <5 - <20 - <5 -
Minerale olie C16-C21 13,7  14,4  <5 - 31,3  <5 - 
Minerale olie C21-C30 <11 - <11 - <11 - 60,0  <11 - 
Minerale olie C30-C35 15,3  14,7  <5 - 63,3  25,4  
Minerale olie C35-C40 <6 - <6 - <6 - <24 - <6 -
Minerale olie totaal <35 - <35 - <35 - 167 - <35 - 

 
M1: 01.A(g), 02.A(g), 05.A(g), 06.A(g), 08.A(g), 12.A(g) (0-50 cm-mv) 
M2: 03.A(g), 07.A(g), 09.A(g), 10.A(g) (0-50 cm-mv) 
M3: 01.B(g), 01.C(g), 03.B(g), 03.C(g) (50-150 cm-mv) 
M4: 01.D(g), 01.E(g), 02.E(g), 03.D(g) (150-220 cm-mv) 
M5: 02.C(g), 02.D(g) (80-170 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Grondwatermonster 

 
Verbinding 

01
(µg/liter)

 
 

 
Metalen  
Barium 51 +
Cadmium <0,2 - 
Kobalt <2 -
Koper <2 -
Kwik <0,05 -
Lood <2 -
Molybdeen <2 -
Nikkel <3 -
Zink 10 -
  
Vluchtige aromaten  
Benzeen <0,2 -
Tolueen <0,2 -
Ethylbenzeen <0,2 -
o-xyleen <0,1 -
p- en m-xyleen <0,2 -
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -*
BTEX (som) <0,9 -
Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 -
  
PAK  
Naftaleen <0,02 -
  
Gehalogeneerde koolwaterstoffen  
1,1-Dichloorethaan <0,2 -
1,2-Dichloorethaan <0,2 -
1,1-Dichlooretheen <0,1 -
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 -
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 -
Dichloormethaan <0,2 -
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -*
1,1-Dichloorpropaan <0,2 -
1,2-Dichloorpropaan <0,2 -
1,3-Dichloorpropaan <0,2 -
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,42 - 

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 -
CKW (som) <1,6 -
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 -
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 -
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 -
Trichlooretheen (Tri) <0,2 -
Trichloormethaan (Chloroform) <0,2 -
Vinylchloride <0,1 -
Tribroommethaan (bromoform) <0,2 -
  
Minerale olie  
Minerale olie C10-C12 <10 -
Minerale olie C12-C16 <10 -
Minerale olie C16-C21 <10 -
Minerale olie C21-C30 15  
Minerale olie C30-C35 <10 -
Minerale olie C35-C40 <10 -
Minerale olie totaal <50 - 

 
01: (105-205 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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5.8 Interpretatie analyseresultaten 

Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat: 
 grondmengmonster M2 licht verontreinigd is met PAK; 
 grondmengmonster M4 licht verontreinigd is met Kobalt en Molybdeen. 

 
In de grondmengmonster M1, M3 en M5 is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven 
de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
 
Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat: 

 het grondwatermonster 01 licht verontreinigd is met Barium. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Algemeen 

In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 20 en 30 april 2015 een verkennend 
bodemonderzoek laten verrichten ter plaatse van het perceel aan de Wethouder Swagemakersstraat (ong) te 
Kruisland (gemeente Steenbergen). 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van 
dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken 
kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de 
voorgenomen ontwikkelingen. 
 
6.2 Verwachtingspatroon  

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. Bij het vooronderzoek 
zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van 
de onderzoekslocatie. 
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
6.3 Resultaten 

De bodem bestaat afwisselend uit klei, veen en zandlagen. De bovengrond betreft hoofdzakelijk klei, terwijl in de 
ondergrond klei en veen elkaar afwisselen. Plaatselijk is in de ondergrond een zandlaag aangetroffen. Tijdens de 
monstername bedroeg de grondwaterstand 90 cm-mv voor peilbuis 01.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde 
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Op zintuiglijke wijze zijn de volgende afwijkende 
waarnemingen gedaan:  
(a) peilbuis 01 (van 0-100 cm-mv) baksteen (sporen) 
(b) boring 02 (van 80-170 cm-mv) kooldeeltjes (licht);  
(c) boring 03 (van 0-100 cm-mv) kooldeeltjes (licht) en  
(d) boring 04 (van 0-50 cm-mv) kooldeeltjes (licht), puin (licht), baksteen (licht); 
(e) boring 07 (van 0-50 cm-mv) kooldeeltjes (licht); 
(f) boring 08 (van 0-50 cm-mv) baksteen (licht); 
(g) boring 09 (van 0-50 cm-mv) kooldeeltjes (licht), baksteen (licht); 
(h) boring 10 (van 0-50 cm-mv) kooldeeltjes (licht); 
 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) de grond plaatselijk licht verontreinigd is met PAK, Kobalt en Molybdeen;
(b) het grondwater licht verontreinigd is met Barium. 
 
Het is bekend dat in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door 
natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 
 
De verhoogde gehalten PAK in de grond worden (deels) waarschijnlijk veroorzaakt door de waargenomen 
antropogene bestandsdelen (puin-/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen 
dan diffuus verspreide verontreinigingen. 
 
6.4 Slotconclusie en aanbevelingen 

De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de 
onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen 
bezwaar het onderzochte terreindeel voor de geplande bouwdoeleinden te gebruiken. 
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar 
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond 
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze 
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met 
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in 
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hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
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TOPOGRAFISCHE KAART 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: 15159

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object STEENBERGEN K 1938
Weth Swagemakersstraat 3, 4756 AN KRUISLAND
CC-BY Kadaster.
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KADASTRALE KAART MET GEGEVENS 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15159

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 28 mei 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

STEENBERGEN
K
1938

0 m 5 m 25 m

8

10

11

2

5

4

7

6

9

18

Weth. Swagemakersstraat

20

1

3

22

16

1940

1939

1938

1912

1958

2246

1941

2436

1942

1902

1901

1943

1903

1904

1905

1910

1861

1911

1937

1909

20
96

2095 2012

2013

1935

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1940&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1939&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1938&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1912&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1958&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=2246&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1941&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=2436&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1942&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1902&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1901&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1943&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1903&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1904&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1905&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1910&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1861&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1911&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1937&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1909&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=2096&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=2095&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=2012&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=2013&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=K&perceelnummer=1935&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
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Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv
Postbus 74, 7140 AB
Den Sliem 93, 7141 XH Groenlo
Telefoonnr. 0544 - 474040
Faxnr. 0544 - 474059

Projectnr.: Schaal :

Getekend :

Datum :

BIJLAGE:

Situatietekening met monsternamepunten
Verkennend bodemonderzoek
Wethouder Swagemanstraat
Kruisdijk
-

WEG

11-05-2015

1C

15159

1 : 500

grens onderzoekslocatie

Legenda

diepe boring

peilbuis

ondiepe boring

N



 

 

BIJLAGE 2 
 
 
 
 
 
 

BOORBESCHRIJVINGEN 
Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

O/o : Olie

P/p : Puin

T/t : Stoeptegels

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Aanvullingen

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 01 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, matig zandig; Schelpen (licht), baksteen (sporen); kleur:
Neutraalbruin/creme

01.A(G
)

50-100; K, matig zandig; Schelpen (licht), baksteen (sporen); kleur:
Neutraalbruin/creme

01.B(G
)

100-150; K, licht zandig; Roest (licht), schelpen (licht); kleur:
Neutraalbruin/grijs

01.C(G
)

150-200; V; Hout (matig), Plantenresten (matig); kleur:
Donkerbruin/creme

01.D(G
)

200-220; V; Hout (matig), Plantenresten (matig); kleur:
Donkerbruin/creme

01.E(G
)

220-270; ZZF, uiterst siltig; kleur: Lichtbruin/grijs
01.F(G
)

270-300; ZZF, uiterst siltig; kleur: Lichtbruin/grijs
01.G(G
)

150 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 30-4-2015 Monsternemingsfilter
pH: 7,5 Grondwaterstand: 90 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 1070 µS/cm Troebelheidmeting: 205 cm-mv 105-205 cm-mv
Temp.: 11,1 °C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 02 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, sterk zandig, licht humeus; Grind (licht), wortels (licht);
kleur: Neutraalbruin/creme

02.A(G
)

50-80; ZZF, sterk siltig; kleur: Neutraalbruin/beige
02.B(G
)

80-130; K, licht zandig; Roest (licht), Kooldeeltjes (licht); kleur:
Neutraalgrijs/bruin

02.C(G
)

130-170; K, licht zandig; Roest (licht), Kooldeeltjes (licht);
kleur: Neutraalgrijs/bruin02.D(G

)
170-200; V; Plantenresten (matig); kleur: Donkerbruin/creme

02.E(G
)

200 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 03 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, matig zandig, matig humeus; Wortels (matig), Kooldeeltjes
(licht); kleur: Neutraalbruin/creme

03.A(G
)

50-100; K, matig zandig, matig humeus; Wortels (matig), Kooldeeltjes
(licht); kleur: Neutraalbruin/creme

03.B(G
)

100-150; K, licht zandig; Zand (laagjes); kleur: Neutraalgrijs/bruin

03.C(G
)

150-200; V; Hout (sterk), Plantenresten (licht); kleur:
Donkerbruin/creme03.D(G

)

110 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 04 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, matig zandig, matig humeus; Baksteen (licht), Kooldeeltjes
(licht), Puin (licht); kleur: Neutraalbruin/creme04.A(G

)

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 05 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, matig zandig, licht humeus; Wortels (matig); kleur:
Donkerbruin/creme05.A(G

)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 06 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, matig zandig, licht humeus; Wortels (matig); kleur:
Donkerbruin/creme06.A(G

)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 07 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, sterk zandig, matig humeus; Wortels (matig), Kooldeeltjes
(licht); kleur: Neutraalbruin/creme07.A(G

)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 08 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, sterk zandig, matig humeus; Wortels (licht), baksteen
(licht); kleur: Neutraalbruin/creme08.A(G

)

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 09 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, matig zandig; Baksteen (licht), Kooldeeltjes (licht);
kleur: Neutraalbruin/creme09.A(G

)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 10 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, sterk zandig, matig humeus; Wortels (matig), Kooldeeltjes
(licht); kleur: Neutraalbruin/creme10.A(G

)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 11 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8
8-50; ZZF, sterk siltig; Grind (licht); kleur: Donkerbruin/creme

11.A(G
)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15159 Kruisdijk 12 Gehele terrein 20-4-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Coen te Beest Van der Giessen

Milieupartner
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8
8-15; ZZF, sterk siltig; Roest (sterk); kleur: Neutraalgeel/oranje
15-50; K, licht zandig; kleur: Donkergrijs/bruin12.A(G

)

 



 

 

BIJLAGE 3 
 
 
 
 
 
 

ANALYSERAPPORTEN GROND 
 



T.a.v. Henk Broekhuijsen
Postbus 74
7140 AB  GROENLO

Datum: 28-04-2015

Milieutechniek Rouwmaat b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-04-2015

Kruisdijk

15159
2015043419/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Kruisdijk

1 2 3 4 5

1/2

15159

Analysecertificaat

28-04-2015/16:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-04-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015043419/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.1% (m/m) 80.3 76.8 78.7Droge stof

S % (m/m) 20.5Droge stof

S 3.8% (m/m) ds 3.6 2.4 60.8 2.6Organische stof

Q 95.2% (m/m) ds 95.8 96.6 38.1 96.2Gloeirest

S 14.1% (m/m) ds 8.6 15.1 15.6 16.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 40mg/kg ds 31 27 <20 31Barium (Ba)

S 0.41mg/kg ds 0.23 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.3mg/kg ds 5.4 7.2 14 6.3Kobalt (Co)

S 25mg/kg ds 19 11 6.0 8.9Koper (Cu)

S 0.097mg/kg ds 0.073 <0.050 <0.050 0.078Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 2.6 <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 13 16 10 15Nikkel (Ni)

S 39mg/kg ds 24 20 <10 20Lood (Pb)

S 91mg/kg ds 55 42 22 45Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <12 <3.0Minerale olie (C10-C12)

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

5.2mg/kg ds 5.2 <5.0 94 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 180 <11Minerale olie (C21-C30)

5.8mg/kg ds 5.3 <5.0 190 6.6Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <24 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 500 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

1

2

3

4

5

01.A(g), 02.A(g), 05.A(g), 06.A(g), 08.A(g), 12.A(g)>M1

03.A(g), 07.A(g), 09.A(g), 10.A(g)>M2

01.B(g), 01.C(g), 03.B(g), 03.C(g)>M3

01.D(g), 01.E(g), 02.E(g), 03.D(g)>M4

02.C(g), 02.D(g)>M5 8543667

8543666

8543665

8543664

8543663

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Kruisdijk

1 2 3 4 5

2/2

15159

Analysecertificaat

28-04-2015/16:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-04-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015043419/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.081mg/kg ds 0.48 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.057mg/kg ds 0.19 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.26mg/kg ds 3.7 0.051 <0.050 0.076Fluorantheen

S 0.16mg/kg ds 1.9 <0.050 <0.050 0.084Benzo(a)anthraceen

S 0.20mg/kg ds 2.1 <0.050 <0.050 0.12Chryseen

S 0.087mg/kg ds 0.80 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.14mg/kg ds 1.4 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.090mg/kg ds 0.83 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.11mg/kg ds 1.1 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.2mg/kg ds 12 0.37 0.35 0.52PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

01.A(g), 02.A(g), 05.A(g), 06.A(g), 08.A(g), 12.A(g)>M1

03.A(g), 07.A(g), 09.A(g), 10.A(g)>M2

01.B(g), 01.C(g), 03.B(g), 03.C(g)>M3

01.D(g), 01.E(g), 02.E(g), 03.D(g)>M4

02.C(g), 02.D(g)>M5 8543667

8543666

8543665

8543664

8543663

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting JV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015043419/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01.A(g), 02.A(g), 05.A(g), 06.A(g), 08.A(g), 12.A( 8543663 05  0  50 053201283405.A(g)

 8543663 06  0  50 053201332206.A(g)

 8543663 08  0  50 053201283108.A(g)

 8543663 12  15  50 1884132AA12.A(g)

 8543663 01  0  50 053201333001.A(g)

 8543663 02  0  50 053201332602.A(g)

03.A(g), 07.A(g), 09.A(g), 10.A(g)>M2 8543664 03  0  50 053201282303.A(g)

 8543664 07  0  50 053201283007.A(g)

 8543664 09  0  50 053201283509.A(g)

 8543664 10  0  50 053201282710.A(g)

01.B(g), 01.C(g), 03.B(g), 03.C(g)>M3 8543665 01  50  100 053201332301.B(g)

 8543665 01  100  150 053201332101.C(g)

 8543665 03  50  100 053201332503.B(g)

 8543665 03  100  150 053201282403.C(g)

01.D(g), 01.E(g), 02.E(g), 03.D(g)>M4 8543666 01  150  200 053201331901.D(g)

 8543666 01  200  220 053201332801.E(g)

 8543666 02  170  200 053201332702.E(g)

 8543666 03  150  200 053201282803.D(g)

02.C(g), 02.D(g)>M5 8543667 02  80  130 053201332902.C(g)

 8543667 02  130  170 053201331802.D(g)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015043419/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015043419/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8543666  
Certificate no.: 2015043419
Sample description.:       01.D(g), 01.E(g), 02.E(g), 03.D(g)>M4
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BIJLAGE 4 
 
 
 
 
 
 

ANALYSERAPPORTEN GRONDWATER 
 



T.a.v. Henk Broekhuijsen
Postbus 74
7140 AB  GROENLO

Datum: 04-05-2015

Milieutechniek Rouwmaat b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-05-2015

Kruisdijk

15159
2015048011/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Kruisdijk
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Analyse Eenheid

A,B,C
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Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015048011/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 51µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen
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S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)
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Datum monstername
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De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)
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BIJLAGE 5 
 
 
 
 
 
 

TOETSINGSTABELLEN 
 



 

 

In de onderstaande tabellen worden de omgerekende waarden aangegeven. De analyseresultaten voor grond zijn 
omgerekend naar een standaardbodem met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages 
zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M1 
(mg/kg.ds) 

 
 

M2
(mg/kg.ds)

 
 

M3
(mg/kg.ds)

 
 

 
AW 

 
½(AW+I) I

 
Organische stof (% 
d.s.) 

3,8  3,6  2,4    

Lutum (% d.s.) 14,1  8,6  15,1    
       
Droge stof       
Droge stof (% d.s.) 81,1  80,3  76,8    
       
Metalen       
Barium 61,7  65,8  39,7    
Cadmium 0,56 - 0,34 - <0,2 - 0,60 6,80 13,0
Kobalt 8,02 - 11,0 - 10,4 - 15,0 103 190
Koper 35,0 - 30,6 - 15,5 - 40,0 115 190
Kwik 0,12 - 0,094 - <0,05 - 0,15 2,08 4,00
Lood 48,8 - 32,8 - 25,2 - 50,0 290 530
Molybdeen <1,5 - <1,5 - <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel 21,8 - 24,5 - 22,3 - 35,0 67,5 100,0
Zink 130 - 94,8 - 59,5 - 140 430 720
       
PAK       
Naftaleen <0,05 - <0,05 - <0,05 -   
Anthraceen 0,057  0,19  <0,05 -   
Fenanthreen 0,081  0,48  <0,05 -   
Fluorantheen 0,26  3,7  0,051    
Benzo(a)anthraceen 0,16  1,9  <0,05 -   
Chryseen 0,2  2,1  <0,05 -   
Benzo(a)pyreen 0,14  1,4  <0,05 -   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,09  0,83  <0,05 -   
Benzo(k)fluorantheen 0,087  0,8  <0,05 -   
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

0,11  1,1  <0,05 -   

PAK (10) (0.7 factor) 1,2 - 12 + 0,37 - 1,50 20,8 40,0
       
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

      

PCB 52 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 28 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 101 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 118 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 138 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 153 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 180 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,013 - 0,014 - 0,020 - 0,020 0,51 1,00

       
Minerale olie       
Minerale olie C10-C12 <3 - <3 - <3 -   
Minerale olie C12-C16 <5 - <5 - <5 -   
Minerale olie C16-C21 13,7  14,4  <5 -   
Minerale olie C21-C30 <11 - <11 - <11 -   
Minerale olie C30-C35 15,3  14,7  <5 -   
Minerale olie C35-C40 <6 - <6 - <6 -   
Minerale olie totaal <35 - <35 - <35 - 190 2595 5000

 
M1: 01.A(g), 02.A(g), 05.A(g), 06.A(g), 08.A(g), 12.A(g) (0-50 cm-mv) 
M2: 03.A(g), 07.A(g), 09.A(g), 10.A(g) (0-50 cm-mv) 
M3: 01.B(g), 01.C(g), 03.B(g), 03.C(g) (50-150 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 



 

 

 
 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M4
(mg/kg.ds)

 
 

M5
(mg/kg.ds)

 
 aW

 
½(AW+I) I

 
Organische stof (% d.s.) 60,8  2,6   
Lutum (% d.s.) 15,6  16,5   
    
Droge stof    
Droge stof (% d.s.) 20,5  78,7   
    
Metalen    
Barium <20 - 42,7   
Cadmium <0,2 - <0,2 - 0,60 6,80 13,0
Kobalt 19,8 + 8,56 - 15,0 103 190
Koper 3,55 - 12,1 - 40,0 115 190
Kwik <0,05 - 0,090 - 0,15 2,08 4,00
Lood <10 - 24,6 - 50,0 290 530
Molybdeen 2,6 + <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel 13,7 - 19,8 - 35,0 67,5 100,0
Zink 16,4 - 60,9 - 140 430 720
    
PAK    
Naftaleen <0,05 - <0,05 -  
Anthraceen <0,05 - <0,05 -  
Fenanthreen <0,05 - <0,05 -  
Fluorantheen <0,05 - 0,076   
Benzo(a)anthraceen <0,05 - 0,084   
Chryseen <0,05 - 0,12   
Benzo(a)pyreen <0,05 - <0,05 -  
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 - <0,05 -  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - <0,05 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,12 - 0,52 - 1,50 20,8 40,0
    
Polychloorbifenylen (PCB)    
PCB 52 <0,001 - <0,001 -  
PCB 28 <0,001 - <0,001 -  
PCB 101 <0,001 - <0,001 -  
PCB 118 <0,001 - <0,001 -  
PCB 138 <0,001 - <0,001 -  
PCB 153 <0,001 - <0,001 -  
PCB 180 <0,001 - <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0016 - 0,019 - 0,020 0,51 1,00
    
Minerale olie    
Minerale olie C10-C12 <12 - <3 -  
Minerale olie C12-C16 <20 - <5 -  
Minerale olie C16-C21 31,3  <5 -  
Minerale olie C21-C30 60,0  <11 -  
Minerale olie C30-C35 63,3  25,4   
Minerale olie C35-C40 <24 - <6 -  
Minerale olie totaal 167 - <35 - 190 2595 5000

 
M4: 01.D(g), 01.E(g), 02.E(g), 03.D(g) (150-220 cm-mv) 
M5: 02.C(g), 02.D(g) (80-170 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondwatermonster 

 
Verbinding 

01
(µg/liter)

 
 S ½(S+I)

 
I 

 
Metalen   
Barium 51 + 50,0 338 625 
Cadmium <0,2 - 0,40 3,20 6,00 
Kobalt <2 - 20,0 60,0 100,0 
Koper <2 - 15,0 45,0 75,0 
Kwik <0,05 - 0,050 0,18 0,30 
Lood <2 - 15,0 45,0 75,0 
Molybdeen <2 - 5,00 153 300 
Nikkel <3 - 15,0 45,0 75,0 
Zink 10 - 65,0 433 800 
   
Vluchtige aromaten   
Benzeen <0,2 - 0,20 15,1 30,0 
Tolueen <0,2 - 7,00 504 1000 
Ethylbenzeen <0,2 - 4,00 77,0 150 
o-xyleen <0,1 -  
p- en m-xyleen <0,2 -  
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -* 0,20 35,1 70,0 
BTEX (som) <0,9 -  
Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 - 6,00 153 300 
   
PAK   
Naftaleen <0,02 - 0,0100 35,0 70,0 
   
Gehalogeneerde koolwaterstoffen   
1,1-Dichloorethaan <0,2 - 7,00 454 900 
1,2-Dichloorethaan <0,2 - 7,00 204 400 
1,1-Dichlooretheen <0,1 - 0,0100 5,01 10,00 
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 -  
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 -  
Dichloormethaan <0,2 - 0,0100 500 1000 
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -* 0,0100 10,0 20,0 
1,1-Dichloorpropaan <0,2 -  
1,2-Dichloorpropaan <0,2 -  
1,3-Dichloorpropaan <0,2 -  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,42 - 0,80 40,4 80,0 

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 - 0,0100 20,0 40,0 
CKW (som) <1,6 -  
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 - 0,0100 5,01 10,00 
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 - 0,0100 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 - 0,0100 65,0 130 
Trichlooretheen (Tri) <0,2 - 24,0 262 500 
Trichloormethaan (Chloroform) <0,2 - 6,00 203 400 
Vinylchloride <0,1 - 0,0100 2,51 5,00 
Tribroommethaan (bromoform) <0,2 - - 315 630 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <10 -  
Minerale olie C12-C16 <10 -  
Minerale olie C16-C21 <10 -  
Minerale olie C21-C30 15   
Minerale olie C30-C35 <10 -  
Minerale olie C35-C40 <10 -  
Minerale olie totaal <50 - 50,0 325 600 

 
01: (105-205 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Afbeelding 3: Overzicht onderzoekslocatie 

 

Afbeelding 4: Overzicht onderzoekslocatie 
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•
•
•
•

Toelichting op de informatie

 Inleiding
 

 
Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op
de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminformatiesysteem (bis) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant verleent deze dienst voor de gemeenten Aalburg, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert. Indien er van het
perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het bis bekend zijn,
bevat deze rapportage een uittreksel hiervan. 

 Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?
 

 
Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken,
bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

 Geen informatie aanwezig
 

 
Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan
ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek
wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd
adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor
overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten
 

 
Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek. 
Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties
met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft
plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 Opbouw van de rapportage
 

 
Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,
is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond
in de onderstaande volgorde: 
Informatie over de milieukwaliteit op de locatie 

Overzicht locatiegegevens 
Overzicht bodemonderzoeken 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Overzicht ondergrondse tanks 

 
Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”. 
Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische
bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.
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Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie 

 
Overzicht locatiegegevens 
Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens
als een locatiecode die altijd met AA begint. De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan
worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie,
eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven. 
 
Overzicht onderzoeken 
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.   
 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis
van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.  
 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.  
 
Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie 
Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locatie. 
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Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

 
Overzicht locatiegegevens 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.
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Uitleg begrippen bij deze rapportage 

 
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. 
Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming: 

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een
nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 
Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging.
Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek) de locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot
het voorkomen van bodemverontreiniging. 
Pot. Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging
risico's vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding. 
Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is
geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek. 
Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging. 
Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-
, Ecologische en/ of verspreidingsrisico's. 
Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer
dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld. 
Ernstig en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem
en/of verspreiding. 

 
Indien er op een locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven. 
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

 
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk. 
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het
opstellen van een Saneringsplan. 
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan
van de verontreinigende componenten. 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel
verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen. 
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport. 
Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd. 
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd. 
Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang
van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt. 
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Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

 
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De
locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in
de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit. 
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 
BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit. 
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)). 
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel
bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 
B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich
bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt. 
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707) 
Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie (NTA 5755). 
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek,
een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd. 
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken. 
Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering. 
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Analyseresultaten in conclusie 

 
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie hiervan geeft
aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming). 
AW= Achtergrondwaarde 
S = Streefwaarde 
T = Tussenwaarde 
I = Interventiewaarde 
 
In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige
gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond,
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. Als
van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.  
 

 Wat u moet weten over tankgegevens 

 
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde t gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse
voorschriften zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar
brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Disclaimer 

 
De informatie die wij  in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting
van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden  kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actuele kwaliteit is van grond en
grondwater. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel
enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of
grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar,
eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande
onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid
van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. 
 
 De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan
verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast. 
 
 Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Het Bodemloket  
(www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke overheden die
bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie Noord-Brabant. Op Het
Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet
bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging
en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen. 
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen
kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
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TOEGEPASTE NORMEN (BEHALVE VOOR LABORATORIUMONDERZOEK) 
 
NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 

NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NEN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 
grond 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader 
onderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden 
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 

NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek  

NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 

NEN-EN-ISO 
5667-3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat 

NEN-ISO 
7888 

Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 
2001 

Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

SIKB protocol 
2002 

Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 
2018 

Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de bouw van 9 seniorenwoningen op een perceel aan de Wethouder 

Swagemakersstraat in Kruisland. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de 

voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, de ecologische hoofdstructuur 

en de Natuurbeschermingswet. 

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is 

onderzocht of de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren,  

beschermd natuurgebied en de ecologische hoofdstructuur.  

 
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, verwonden en 

doden van soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van 

tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode 

geeft aan hoe zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen dient omgegaan te 

worden. Voor het verstoren (verwonden en doden) van soorten uit tabel 3, evenals het 

verstoren/vernielen van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden 

 

Het plangebied bestaat uit braakland, open zand, jonge (natuurlijke) opslag van bomen en struiken en een 

slooplocatie en wordt omgeven door huizenblokken en siertuinen. De inrichting en het gevoerde beheer 

maken het plangebied tot een weinig geschikt leefgebied voor beschermde soorten. Mogelijk nestelen er 

ieder voortplantingsseizoen vogels in het plangebied en benutten sommige algemene- en weinig kritische 

amfibieën-, grondgebonden zoogdieren en vleermuissoorten het plangebied als foerageergebied. Geen 

van deze soorten bezetten een vaste rust- of voortplantingslocatie in het plangebied. Door uitvoering van 

de voorgenomen activiteit wordt de functie van het plangebied voor deze soorten niet aangetast.  

De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet. Er is geen 

nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de FF-wet aangevraagd te worden. 

De Ff-wet vormt geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteit.  

 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast gronden die tot de EHS of Natura2000-gebied behoren. 

Vanwege de lokale invloedsfeer van de voorgenomen activiteit, heeft deze geen negatief effect op deze 

gebieden. De instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied en de kernkwaliteiten van de EHS 

worden door de voorgenomen activiteit niet aangetast.  

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de Ff-wet of 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden. 
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1. Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van 9 seniorenwoningen op een perceel aan de Wethouder 

Swagemakersstraat in Kruisland. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de 

voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, de ecologische hoofdstructuur 

en de Natuurbeschermingswet. 

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is 

onderzocht of de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren,  

beschermd natuurgebied en de ecologische hoofdstructuur.  

 

Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het 

onderzoek en de wettelijke consequentie.  
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2. Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied ligt aan de noordzijde van de woonkern Kruisland, gemeente Steenbergen. Kruisland is 

een kleine kern welke aan alle zijden omgeven wordt door agrarisch cultuurland. Het plangebied ligt 

tussen vier huizenblokken in, en wordt ontsloten via een pad aan de Wethouder Swagemakersstraat, 

tussen huisnummer 5 en 7. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied 

weergegeven.  

 

 

 
Globale ligging van het plangebied in de omgeving. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. Kaart: Ruimtelijke 

Plannen.nl 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit een perceel braakland met de sloopresten van een stenen schuur, natuurlijke 

opslag van loofbomen en restanten kweekgoed van een boomkwekerij. Her en der liggen op het terrein 

nog enkele pallets en dakpannen. Open water ontbreekt in het plangebied. Op onderstaande afbeelding 

wordt het plangebied meer in detail weergegeven.  

 

 
 Detailopname van het plangebied. Foto: Ruimtelijke Plannen.nl   
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het voorgenomen plan bestaat uit de bouw van 9 seniorenwoningen en de aanleg van erfverharding, 

groen en parkeervoorziening.  

 

We onderscheiden de volgende aspecten in relatie tot een mogelijk effect op beschermde flora- en fauna: 

• Bouwrijp maken bouwplaatsen 

• Bouwen 9 seniorenwoningen 

• Aanleg erfverharding en groen 

• Exploitatie van de woningen 

 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en -gebieden. 

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, licht, stof en trillingen tijdens de bouwfase  

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soort en; 

• Aantasting van oppervlakte en/of de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het zijn dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten en/of - natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de aard en omvang van 

de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van het negatieve effect verschilt per soorten 

en soortgroep.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten wordt als lokaal beschouwd. Dit betekent dat de 

voorgenomen activiteit geen effect op de omgeving buiten het plangebied heeft. De kwantiteit en 

kwaliteit van oppervlakte- en grondwater wordt niet beïnvloed, er vindt geen licht- en geluidsvervuiling 

naar de omgeving plaats en er vindt geen dusdanige uitstoot van verzurende- en/of vermestende stoffen 

(NH4/NOx) plaats dat beschermde natuurwaarden er onder lijden. Mogelijk zijn tijdens de bouwfase 

geluid, trilling of stof waarneembaar buiten het plangebied. Deze effecten zijn incidenteel en kortdurend 

en hebben geen negatief effect op beschermde soorten of natuurgebied in de omgeving.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op soorten en/of habitats buiten het plangebied. 

Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied. 
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4. Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied en de Ecologische Hoofdstructuur.  

 

4.2 Natura 2000-gebied  

Natura 2000 betreft een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat 

het in totaal om 162 gebieden. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote 

biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie 

het initiatief genomen voor Natura 2000.  

 

De bescherming van Natura2000-gebied wordt geregeld via de Natuurbeschermingswet. Provincies 

vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze gebieden in hun provincie. Voor 

activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding van deze gebieden dient een 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  

 

Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied 

In een straal van drie kilometer rond het plangebied ligt geen Natura2000-gebied.  

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt niet in, of direct naast Natura2000-gebied. De invloedsfeer van de voorgenomen 

activiteit is lokaal. Dat wil zeggen dat de voorgenomen activiteit geen negatief effect op gebieden 

erbuiten heeft. De instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied wordt door de voorgenomen activiteit 

niet negatief beïnvloed.  

 

Conclusie  

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen Natuurbeschermingswet-

vergunning aangevraagd te worden.  

 

4.3 Ecologische Hoofdstructuur  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur 

in hun provincies. De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in de EHS, dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’  (als onderdeel van de 

ruimtelijke onderbouwing). De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet van 

belang.  

 

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden‟ van de EHS waarbij rekening houden dient te worden met de andere belangen 

die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen de EHS zijn natuurkwaliteit, landschappelijke 

kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van de EHS is 

geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere 

manier aan kan worden voldaan. Daarbij worden de zogenaamde EHS-spelregels: herbegrenzing van de 

EHS, saldering van negatieve effecten en het compensatiebeginsel toegepast. Het „nee, tenzij‟-principe 

en de overige spelregels zijn opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening. Er is door toepassing 

van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere 

manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. de EHS 

Het plangebied ligt niet in of direct naast gronden die tot de EHS behoren. Gronden die tot de EHS 

behoren, liggen minimaal 400 meter ten zuidwesten van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de 

ligging van de EHS in de omgeving van het plangebied weergeven.  
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 Ligging van de EHS nabij het plangebied (groene aanduiding). Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. Bron: 

Synbiosys.Alterra.nl.  

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt buiten de EHS en de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de 

voorgenomen activiteit geen negatief effect heeft op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de 

EHS.  

 

Conclusie  

Het plangebied ligt niet in- of direct naast de EHS. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen 

activiteit geen negatief effect op de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing aangevraagd te worden.  

 

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied ligt niet in, of direct naast de EHS of Natura2000-gebied. De invloedsfeer van de 

voorgenomen activiteit is lokaal en heeft geen negatief effect op beschermde gebieden erbuiten. De 

instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied en de kernkwaliteiten van de EHS worden door de 

voorgenomen activiteit niet aangetast. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing of natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen 

activiteit uit te mogen voeren in overeenstemming met deze wet- en regelgeving.  
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5. Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 11 januari 2016 onderzocht op 

het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten 

(geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere aanvullende 

onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden             

(bewolkt, droog, wind 3-4 Beaufort, temperatuur +7 ℃).  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

onderdelen: 

• Veldbezoek op 11 januari 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2015) 

 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 

onderzoeksperiode is matig geschikt voor floristisch onderzoek omdat de meeste planten niet meer 

bloeien en van een groot aantal soorten de bovengrondse delen afgestorven zijn. Op basis van 

standplaatsfactoren en abiotische parameters kan echter een goede inschatting gemaakt worden van de 

potentie van het onderzoeksgebied en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich 

nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het onderzoeksgebied 

bevinden. De onderzoeksperiode is beperkt geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogels vast 

te stellen omdat de meeste vogelsoorten in deze periode geen territoriaal gedrag (zang, nestbouw) 

vertonen (en geen bezet nest meer hebben) en zomergasten (trekvogels) vertrokken zijn naar hun 

overwinteringsgebied(en). Op basis van een beoordeling van de biotoop kan echter een goede inschatting 

gemaakt worden van de functie en betekenis van het plangebied voor (broed)vogels. 

 

Zoogdieren 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. Er is gekeken 

naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren (uitgezonderd de Egel; 

deze is in winterrust), maar beperkt geschikt voor onderzoek naar vleermuizen. Vleermuizen verschuilen 

zich in hun winterverblijfplaats gedurende de wintermaanden. Deze liggen soms op enige afstand van hun 

zomerverblijfplaatsen. Op basis van landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied kan echter 

wel een goede inschatting gemaakt worden van de potentiële functie van het onderzoeksgebied voor 

vleermuizen en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Amfibieën & reptielen 

Het onderzoeksgebied is onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. Er is onder andere 

gekeken naar potentieel land- en waterhabitat van amfibieën en landhabitat van reptielen. De 

onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen omdat deze dieren 

gedurende de wintermaanden in hun winterverblijfplaats verblijven. Winterverblijfplaatsen bevinden zich 

doorgaans onder strooisel, in holen, onder takken/boomstammen, onder rommel in schuren of in de 

modder van een plas of sloot (alleen amfibieën). Op basis van landschappelijke kenmerken van het 

onderzoeksgebied kan echter wel een goede inschatting gemaakt worden van de potentiële functie van 

het onderzoeksgebied voor amfibieën en reptielen en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen. 
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Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van dagvlinders omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt. 

 

Libellen 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.  

 

Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kevers en mieren omdat 

potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde kever- en mierensoorten ontbreekt.  

 

Vissen en kreeftachtige 

Het onderzoeksgebied niet onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtige omdat potentieel 

geschikt functioneel leefgebied voor beschermde vissensoorten en kreeftachtigen ontbreekt.  

 

5.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte 

bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er 

beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen: 

 

• Kevers 

• Vissen en kreeftachtigen  

• Vaatplanten 

• Libellen 

• Dagvlinders 

• Reptielen  

 

Mogelijk komen de volgende soortgroepen in het gebied voor: 

• Vogels  

• Amfibieën 

• Vleermuizen (foerageergebied) 

• Grondgebonden zoogdieren  

 

5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldonderzoek gepresenteerd. Er worden alleen 

soortgroepen besproken die in het gebied zijn aangetroffen of waarvan van het plangebied tot het 

functionele leefgebied behoort.  

 

Vogels  

Er zijn geen directe aanwijzingen gevonden dat vogels in het plangebied nestelen, maar het is aannemelijk 

dat er ieder voortplantingsseizoen vogels nestelen in beplanting en in de dichte vegetatie op de grond. 

Daarbij gaat het mogelijk om soorten als Tjiftjaf, Roodborst en Heggenmus.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het is aannemelijk 

dat het plangebied benut wordt als foerageergebied door sommige algemene- en weinig kritische 

grondgebonden zoogdiersoorten als Egel en Bunzing. Deze soorten bezetten geen vaste rust- of 

voortplantingslocatie in het plangebied.   
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Vleermuizen 

Geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen ontbreken in het plangebied, maar het is aannemelijk dat 

sommige vleermuissoorten het plangebied benutten als foerageergebied. Daarbij gaat het mogelijk om 

soorten als Laatvlieger, Ruige- en Gewone Dwergvleermuis. Omdat het plangebied geen verbindende 

schakel in een lijnvormig landschapselement is, vormt het geen onderdeel van een vliegroute van 

vleermuizen.  

 

Amfibieën  

Er zijn geen amfibieën tijdens het veldbezoek waargenomen en zijn geen aanwijzingen gevonden dat het 

plangebied tot het functionele leefgebied van amfibieën behoort. Mogelijk benutten sommige algemene- 

en weinig kritische soorten als Bruine Kikker en Kleine Watersalamander het plangebied als 

foerageergebied tijdens de nachtelijke uren. Deze soorten bezetten er geen vaste rustplaatsen (zoals 

winterrustplaats) of voortplantingswateren.  

Het plangebied ligt op enkele kilometers afstand van het normale verspreidingsgebied van de 

Rugstreeppad (bron: Waarneming.nl). Gelet op de geïsoleerde ligging van het plangebied in een 

woonkern omgeven door agrarisch cultuurland, wordt aangenomen dat het plangebied niet tot het 

functionele leefgebied van de Rugstreeppad behoort.  

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten waargenomen en het plangebied wordt niet als functioneel 

leefgebied van andere beschermde soort(groep)en beschouwd.  

 

5.4  Historische gegevens 

Van het onderzoeksgebied zijn geen historische gegevens bekend.  

 

5.5 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige 

onderzoeksgebied is onderzocht.  

  

6.  Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

6.1 Toetsingskader 

Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een 

ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet 

geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient 

rekening gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette 

vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot 

verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het 

uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet 

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland goedgekeurde 

gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en 

plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het 

verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden 
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6.2 Wettelijk kader per soortgroep 

 

 

Vogels  

Mogelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels in het plangebied. Daarbij gaat het om soorten 

waarvan uitsluitend de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats. 

Werkzaamheden dien leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen buiten de 

voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om deze 

werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari.  

 

Omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd ‘belang’ wordt beschouwd, kan geen 

ontheffing van de verbodsbepalingen uit de Ff-wet verkregen worden om bezette nesten te 

verstoren/vernielen. Initiatiefnemer mag wel maatregelen treffen die vogels weerhouden om te gaan 

nestelen in het plangebied 

 

 

Vleermuizen 

 

M.b.t. verblijfplaatsen  

Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het onderzoeksgebied. De voorgenomen activiteit heeft geen 

wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek 

of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

M.b.t. foerageergebied  

Het plangebied wordt mogelijk door verschillende vleermuissoorten benut als foerageergebied. Door de 

voorgenomen activiteit wordt deze functie niet aangetast. De voorgenomen activiteit heeft geen 

wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek 

of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

M.b.t vliegroute 

Het onderzoeksgebied maakt geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. De voorgenomen 

activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden 

zoogdiersoorten. Deze soorten staan vermeld in tabel 1. Voor het verstoren, verwonden en doden van 

deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen mits de handelingen in het kader van een 

ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Grondgebonden zoogdieren bezetten geen vaste rust- of 

voortplantingslocaties in het plangebied en bezoeken het plangebied tijdens de nachtelijke uren. In het 

kader van de algemene zorgplicht hoeven geen nadere maatregelen genomen te worden. Nader 

onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Amfibieën  

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige amfibieënsoorten. Deze 

soorten staan vermeld in tabel 1. Voor het verstoren, verwonden en doden van deze soorten geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen mits de handelingen in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling 

worden uitgevoerd. Amfibieën bezetten geen vaste rust- of voortplantingslocaties in het plangebied en 

bezoeken het plangebied tijdens de nachtelijke uren. In het kader van de algemene zorgplicht hoeven 

geen nadere maatregelen genomen te worden. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is 

niet nodig. 
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Overige soorten 

Er zijn geen andere soorten die een vaste verblijfplaats of voortplantingsplaats in het plangebied 

bezetten.  

 

 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Functie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Zoogdieren; 

grondgebonden 

Mogelijk enkele tabel 

1 soorten 

Foerageer- 

gebied 

Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen; 

foerageergebied 

Diverse soorten Foerageer- 

gebied 

Niet van toepassing Geen 

Vogels Heggenmus, Tjiftjaf, 

Roodborst 

Nestplaats Niet van toepassing  Geen  

Amfibieën  Mogelijk enkele tabel 

1 soorten 

Foerageer- 

gebied 

 Geen  

Overige soorten Niet aanwezig  Niet van toepassing Geen 

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 

 

Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 
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7. Conclusies en advies 

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, verwonden en 

doden van soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van 

tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode 

geeft aan hoe zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen dient omgegaan te 

worden. Voor het verstoren (verwonden en doden) van soorten uit tabel 3, evenals het 

verstoren/vernielen van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden 

 

Het plangebied bestaat uit braakland, open zand, jonge (natuurlijke) opslag van bomen en struiken en een 

slooplocatie omgeven door huizenblokken en siertuinen. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 

plangebied tot een weinig geschikt leefgebied voor beschermde soorten. Mogelijk nestelen er ieder 

voortplantingsseizoen vogels in het plangebied en benutten sommige algemene- en weinig kritische 

amfibieën-, grondgebonden zoogdieren en vleermuissoorten het plangebied als foerageergebied. Geen 

van deze soorten bezetten een vaste rust- of voortplantingslocatie in het plangebied.  Door uitvoering van 

de voorgenomen activiteit wordt de functie van het plangebied voor deze soorten niet aangetast.  

De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet. Er is geen 

nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de FF-wet aangevraagd te worden. 

De Ff-wet vormt geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteit.  

 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast gronden die tot de EHS of Natura2000-gebied behoren. 

Vanwege de lokale invloedsfeer van de voorgenomen activiteit, heeft deze geen negatief effect op deze 

gebieden. De instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied en de kernkwaliteiten van de EHS 

worden door de voorgenomen activiteit niet aangetast.  

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de Ff-wet of 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden. 
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet 

Bijlage 3. fotobijlage 
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Bijlage 2 

Toelichting Flora en faunawet  

 

Algemeen  

De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse 

planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen 

verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en 

beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om 

beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het 

verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of 

andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen, 

weg te nemen of te verstoren. 

 

De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de 

Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in 

zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan: 

 

• Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in 

het projectgebied; 

• Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve 

effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.  

 

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen 

worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de 

mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op 

welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 

 

Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB) 

Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake 

art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en 

vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig. 

 

Globaal betekent dit het volgende: 

Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van 

‘zwaarte’:  

 

Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te 

worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte 

toets). 

 

Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 

moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor 

andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde 

vogelsoorten: zie 3) 
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Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR) 

Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is 

ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’, 

mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld 

in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.  

 

Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ff-

wet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te 

verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet).  Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang 

zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen 

hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of 

standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op 

populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).  

 

De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit 

artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen 

vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of 

plantensoort bieden als voorheen 

 

In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van 

het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen 

van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 

 

Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. 

 

Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 

voor hun directe leefomgeving. 

Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 

veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 

gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die 

gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken.  

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 

beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 

dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het 

lijden zo beperkt mogelijk is.  



18 

 

Bijlage 3. Fotobijlage  

Impressie van het onderzoeksgebied 
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Samenvatting 

Hamaland Advies heeft in opdracht van BJZ.nu Bestemmingsplannen een archeologisch 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Wethouder 
Swagemakersstraat te Kruisland, gemeente Steenbergen. De geplande ontwikkeling betreft de aanleg 
van sociale huurwoningen. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 1.650m². De exacte 
aanlegdiepte van de geplande nieuwbouw is nog niet voorzien, maar bedraagt naar verwachting 
minimaal 80 cm-mv. 

Het terrein is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘ruimtelijke kom Kruisland’. Bij deze bestemming 
geldt een verplichting tot archeologisch onderzoek bij een oppervlakte vanaf 100 m² en een diepte 
vanaf 50 cm-mv. Aangezien de voorgenomen bodemingreep deze ondergrenzen ruimschoots 
overschrijdt, is een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek dient conform de cyclus van 
de Archeologische Monumentenzorg (AMZ-cyclus) te worden uitgevoerd. 

Vanwege de overschrijding van de vrijstellingsgrens is door Hamaland Advies een KNA conform 
bureauonderzoek uitgevoerd waarbij een gespecificeerd archeologische verwachtingsmodel is 
opgesteld en advies voor vervolgonderzoek is geformuleerd. De resultaten en aanbevelingen uit deze 
rapportage dienen te worden getoetst en onderschreven door het bevoegd gezag, de gemeente 
Steenbergen (Dhr. P. Kop), en diens archeologische adviseur (Drs. M. Vermunt). 

Conclusie 

Het bureauonderzoek toont aan dat voor het plangebied een lage verwachting geldt op archeologische 
vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Daarnaast geldt een middelhoge verwachting 
op vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Archeologische resten worden verwacht 
vanaf het maaiveld tot het pleistocene zand op ca. 2,2m-mv. Potentiële archeologische niveaus uit de 
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd liggen in of net onder de bouwvoor tot een diepte van ca. 80cm-mv. 
Door het bouwrijp maken van de kavel in de vijftiger jaren kan de bodem tot onbekende diepte zijn 
verstoord.  

Aanwezige archeologische vindplaatsen kunnen bestaan uit nederzettingsterreinen en jachtkampen, 
maar ook maar ook uit archeologische resten die zich in de nabijheid van nederzettingsterreinen 
bevinden, zoals akkerlagen, karrensporen, wegen, vuursteenstrooiingen etc. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat resten van graven en andere kleinschalige fenomenen als dumps en 
veldovens lastig op te sporen zijn met behulp van booronderzoek.  

Op grond van het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied sprake is van perimariene 
afzettingen (kalkhoudende klei) van de Formatie van Echteld op (Holland)veen behorend tot de 
Formatie van Nieuwkoop. De basis van het profiel wordt gevormd door verspoeld dekzand behorend 
tot de Formatie van Boxtel. Behalve subrecente bodemingrepen in de bovenste 60 cm van het 
bodemprofiel, zijn er geen aanwijzingen voor menselijke bewoning aangetroffen in het plangebied. De 
bodem is gevormd onder relatief natte omstandigheden die niet erg geschikt waren voor permanente 
menselijke bewoning. 

Selectieadvies 

Op grond van de onderzoeksresultaten van het bureauonderzoek en het inventariserend 
veldonderzoek zien wij geen aanleiding om vervolgonderzoek te laten uitvoeren in het plangebied. 

  Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat 
dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten en aanbevelingen uit dit rapport dienen te 
worden getoetst en onderschreven door het bevoegd gezag, de gemeente Steenbergen (dhr. P. Kop), 
en diens archeologisch adviseur (drs. M. Vermunt), waarna zij een besluit zullen nemen of 
vervolgonderzoek noodzakelijk is. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht 
(ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van 
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toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt 
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of 
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort en de verantwoordelijk beleidsadviseur 
archeologie van de Gemeente Steenbergen. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van BJZ.nu Bestemmingsplannen een archeologisch 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Wethouder 
Swagemakersstraat te Kruisland, gemeente Steenbergen (zie Afbeelding 1, bijlage 1). De geplande 
ontwikkeling betreft de aanleg van sociale huurwoningen. Het plangebied heeft een oppervlakte van 
ca. 1.650m². De exacte aanlegdiepte van de geplande nieuwbouw is nog niet voorzien, maar bedraagt 
naar verwachting minimaal 80 cm-mv (zie Bijlage 2). 

Het terrein is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘ruimtelijke kom Kruisland’. Bij deze bestemming 
geldt een verplichting tot archeologisch onderzoek bij een oppervlakte vanaf 100 m² en een diepte 
vanaf 50 cm-mv. Aangezien de voorgenomen bodemingreep deze ondergrenzen ruimschoots 
overschrijdt, is een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek dient conform de cyclus van 
de Archeologische Monumentenzorg (AMZ-cyclus) te worden uitgevoerd. 

Vanwege de overschrijding van de vrijstellingsgrens is door Hamaland Advies een KNA conform 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd waarbij een gespecificeerd 
archeologische verwachtingsmodel is opgesteld en een selectieadvies is geformuleerd. De resultaten 
en aanbevelingen uit deze rapportage dienen te worden getoetst en onderschreven door het bevoegd 
gezag, de gemeente Steenbergen (Dhr. P. Kop), en diens archeologisch adviseur (Drs. M. Vermunt). 

 

 

 

Afbeelding 1: Topografische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader (Bron: AHN). 
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1.2 Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten 
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een 
archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. 

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

 Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het 
plangebied? 

 Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en zo ja 
welke en waar (welke diepte) en in welke vorm? 

1.3 Werkwijze 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 3.3) en bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen 
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01); 

2. Beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2); 
3. Beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3); 
4. Beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 

aardwetenschappelijk kenmerken (KNA LSO4); 
5. Het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie (KNA 

LSO5). 

Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek relevant 
bronnenmateriaal geraadpleegd die gespecificeerd is opgenomen in de literatuurlijst. Door informatie 
uit verschillende invalshoeken samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen 
tussen de diverse brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch 
verwachtingsmodel op te stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn ontleend aan: 

 Archis3, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland; 

 Geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal; 

 DINO-loket, voor aanvullende geologische informatie; 

 Archeologische rapporten en publicaties; 

 Cultuurhistorische Atlas Provincie Noord-Brabant. 

1.4 Beleidskaders 

Rijksbeleid 

In 1992 werd in Valletta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten 
landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed', beter bekend 
onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is 
op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging 
van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele 
andere wetten en met de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van 
archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische 
opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het 
voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een 
weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor 
archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische 
waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer 
van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats. 
Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van 
gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is 
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door 
inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen. 
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Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen 
regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. In de 
regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan 
worden dat hij een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein 
voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel 
ontwikkeld, waarmee de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van 
een getrapt systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie 
een bureauonderzoek. 

Provinciaal Beleid 

Hoofddoelen van het provinciaal beleid Noord-Brabant:  

- Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed in situ (ter plekke) door 
gebiedsbescherming. 

- Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als behoud in 
situ onmogelijk blijkt. 

- Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in Brabant. 

De provincie heeft verder de rol van schatbewaarder met haar Provinciaal Depot Bodemvondsten 
Noord-Brabant. 

Gemeentelijk Beleid 

Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de 
verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. De gemeente Steenbergen 
treedt daarom op namens het bevoegd gezag. Als instrument om een goed onderbouwde 
belangenafweging te kunnen maken, wordt doorgaans gebruik gemaakt van een archeologische 
(verwachtings)waarden- en beleidsadvieskaart. Deze is bij de gemeente Steenbergen nog niet officieel 
vastgesteld, waardoor het archeologische beleid uit het bestemmingsplan ‘Kom Kruisland’ als leidend 
wordt gebruikt. 
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1.5 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Opdrachtgever Dhr. W. Bekke, BJZ.nu Bestemmingsplannen 

Projectnaam 
Plangebied Wethouder Swagemakersstraat te Kruisland, gemeente 

Steenbergen 

Uitvoerder, Beheer en Plaats 

documentatie 
Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Bevoegd gezag Gemeente Steenbergen 

Provincie, Gemeente, Plaats Noord-Brabant, Steenbergen, Kruisland 

Adres en Toponiem Wethouder Swagemakersstraat 1 tot 14 

Kaartblad 49E 

x, y coördinaten Centrum 86.948, 398.540  

 NO 86.968, 398.562  

 NW 86.914, 398.546  

 ZO 86.976, 398.536  

 ZW 86.924, 398.517  

Hoogte centrumcoördinaat 0,12m +NAP  

CMA/AMK Status en nr. n.v.t 

CIS code/Archis 
Onderzoekmeldingsnummer 

Bureauonderzoek: 3984548100 

Veldonderzoek: 3987472100 

Oppervlakte plangebied 1.650 m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied 1.650 m² 

Huidig grondgebruik Bebouwing, tuin en onbebouwd terrein 

Toekomstig grondgebruik Woonkavels 

Geomorfologie 

 
Wegens bebouwing niet gekarteerd, op basis van interpolatie 
waarschijnlijk: 
 
3L5 Dekzandrug met daarop mogelijk een oud bouwlanddek 
2M14 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden 
2M35 Vlakte van getij-afzettingen 
 

Bodemtype 

 
Mn35A Kalkrijke poldervaaggrond, lichte klei 
Hn21 Veldpodzol, leemarm en zwak lemig zand 
 

Grondwatertrap VI en Vb 

Geologie Formatie van Echteld op Formatie van Boxtel 

Periode Laat-Paleolithicum, Mesolithicum, Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 

2.1 Landschapsgenese 

Geologie  

Het plangebied ligt in de uitlopers van het Nederlands rivierengebied. Oorspronkelijk is het landschap 
in het plangebied gevormd door de zee, Rijn en Maas tijdens het Pleistoceen. Gedurende het Laat-
Weichselien is over dit reliëfrijke landschap door de wind fijn zand afgezet. Dit zand is ontstaan doordat 
het koude en droge klimaat sneeuw-, zand- en stofstormen tot gevolg had. Het uitgestoven zand is 
afgezet als een zanddek van uniforme samenstelling, deze wordt tot de Formatie van Boxtel gerekend. 
In het plangebied zijn hierdoor hoge zandgronden ontstaan.

1
  

Tijdens het Holoceen wordt de ondergrond voor een groot deel gevormd door rivierinvloeden. Vooral 
overstromingen van de Maas zijn bepalend geweest voor de bodemopbouw van het gebied. De Maas 
is tot aan het moment van bedijking, in ca. de 14

e
 en 15

e
 eeuw, regelmatig overstroomd, waardoor er 

een (kom)kleidek is afgezet binnen het plangebied. Dit kleidek wordt gerekend tot de Formatie van 
Echteld. Door de aanwezigheid van de ‘Brabantse Wal’, een holoceen duingebied en aardkundig 
monument

2
 ten westen van het plangebied, is de invloed van zee-doorbraken, zoals de Sint-

Elisabethsvloed in het begin van de 15
e
 eeuw, in het plangebied beperkt gebleven.

3
 

Geomorfologie 

Het plangebied is op de geomorfologische kaart
4
 niet getypeerd door aanwezigheid van bebouwing 

(zie Afbeelding 2). Met behulp van interpolatie kan echter worden vastgesteld dat het plangebied zich 
op de overgang van diverse landschapstypen bevindt. In het zuidoosten bevindt zich een dekzandrug, 
met daarop mogelijk een oud bouwlanddek (3L5). In het zuidwesten is sprake van een vlakte met ten 
dele verspoelde dekzanden (2M14). Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een natuurlijke 
laagte; een vlakte van getij-afzettingen (2M35). Verder naar het noordwesten is tevens een getij-
oeverwal aanwezig (3K34). De dekzandgronden spreiden zich verder uit naar het zuiden en behoren 
tot de hoge zandgronden van het Maas-Demer-Schelde gebied, daar waar de verspoelde 
dekzandgrondgronden en getij-afzettingen behoren tot het ontwateringsgebied van de Maas. 

Bodem 

De bodem in het plangebied is op de bodemkaart
5
 in twee subcategorieën onderverdeeld (zie 

Afbeelding 3). Ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich een veldpodzolgrond, bestaande uit 
leemarm en zwak lemig zand (Hn21). Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een kalkrijke 
poldervaaggrond, bestaande uit lichte klei (Mn35A). Een veldpodzol is typerend voor schrale 
dekzandgronden, waarin mineralen uit de bovenste bodemlagen langzaam ‘uitspoelen’ naar 
onderliggende lagen. Hierdoor ontstaat onder de bouwvoor of akkerlaag een grijzige ‘as’ laag, waarin 
de mineralen zijn uitgespoeld naar de onderliggende ‘inspoelingslaag’. Om op een veldpodzol te 
kunnen verbouwen is de aanwezigheid of toevoeging van humusrijke grond noodzakelijk, anders is 
een veldpodzol relatief snel uitgeput. Een poldervaaggrond wordt als standaard komgrond gezien 
waarin in ieder geval in de bovengrond geen veen aanwezig is. Deze bodem bestaat verder uit geheel 
gerijpte klei. Door slechte interne drainage is een poldervaaggrond minder geschikt voor akkerbouw. 

                                                           
1
 De Bakker & Schelling 1989; Leenders 1996, 52-63; Berendsen 1997, 2008. 

2
 Natura 2000 gebied 128. 

3
 Leenders 1996, 52-6.. 

4 Archis3, geomorfologische kaart 2008. 
5 Archis3, bodemkaart 2006. 



Project : BO en IVO Archeologie Weth. Swagemakersstraat Kruisland, gemeente Steenbergen 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/151128 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem. 06-51873933 11 van 34 

 

 

 
 
Afbeelding 2: Geomorfologische kaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3, 
geomorfologische kaart 2008). 

 

Afbeelding 3: Bodemkaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3, bodemkaart 2006). 

Grondwater 

De grondwatertrap is in de zuidoostelijke veldpodzol getypeerd als VI (Gemiddelde Hoogste 

Grondwaterstand (G.H.G.) van 40cm-mv – 80cm-mv en een Gemiddelde Laagste Grondwaterstand 
(G.L.G.) dieper dan 120cm-mv). De grondwatertrap is in de noordwestelijke poldervaaggrond 
getypeerd als Vb (G.H.G. tussen 25cm-mv en 40cm-mv, G.L.G. dieper dan 120cm-mv). 

Hoogte 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland
6
 heeft het maaiveld in het plangebied een hoogte van ca. 

0,12 m +NAP (zie Afbeelding 4). De hoogte in de omgeving van het plangebied varieert door de 
aanwezigheid van gebouwen en bomen. Het maaiveld is echter vlak, waarschijnlijk is deze 
geëgaliseerd tijdens de aanleg van de woonwijk rond het plangebied. 

                                                           
6
 http://ahn.maps.arcgis.com/ AHN2 ruw Blauw/Groen/Oranje dynamische opmaak 
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Hoogteprofiel Noordwest-Zuidoost (zwart) 

 
 
Afbeelding 4: Hoogtekaart met het plangebied binnen het rode kader, het hoogteprofiel is weergegeven met 
de zwarte lijn (Bron: AHN2). 

Milieu- en geotechnische gegevens 

Het project bevindt zich nog in de ontwerpfase. Derhalve zijn nog geen actuele milieutechnische- en 
geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever. 

Uit het Dinoloket zijn geen geotechnische gegevens over het plangebied bekend. Wel is op ca. 50 
meter ten oosten van het plangebied één geologische boring bekend (zie Afbeelding 5). Deze boring, 
B49E0150, is op 10-09-1972 tot op een diepte van 72m-mv gezet. In deze boring is de bovenste laag, 
tot een diepte van 4m-mv, als zandige klei geïnterpreteerd. Hieronder bevindt zich tot een diepte van 
8m-mv siltig zand van een fijne categorie. Van 8m-mv tot 12m-mv bestaat de bodem uit leem. Van 
12m-mv tot 72m-mv is de bodem als zand getypeerd. 

 

 

 
Afbeelding 5: Ondergrondse gegevens (Bron:dinoloket.nl). 
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2.2  Historische ontwikkeling van het plangebied  

Door invloeden van het water is het gebied rondom Kruisland pas laat in de Middeleeuwen 
gecultiveerd. Vanaf ca. 1250 ontstaan de eerste gehuchten in de regio.

7
 Kruisland zelf is gesticht in 

1487, destijds werd het Engelsdorp of Engelsberg genoemd. Het dorp heeft zich langzaam ontwikkeld 
tot een autonoom dorp met een sterk agrarisch karakter.

8
  

Plangebied 

Het plangebied is op historische kaarten als volgt aangegeven: 

- Op de Kadastrale kaart uit 1811-1832 ligt het plangebied in een perceel dat als bouwland is 
getypeerd, verder is er in de omgeving van het plangebied geen bebouwing aanwezig (zie 
Afbeelding 6). 

- Op de historisch topografische kaart uit 1864 heeft het plangebied een ongewijzigde functie als 
bouwland (zie Afbeelding 7). 

- Op de historische topografische kaart uit 1910 is de functie nog immer ongewijzigd (zie Afbeelding 

8). 
- In de huidige situatie is de omgeving rondom het plangebied bebouwd (zie Afbeelding 9). Deze 

bebouwing is gerealiseerd in de jaren ’50 van de vorige eeuw.
9
 

 
 

 
 
Afbeelding 6: De Kadastrale kaart, Gemeente Steenbergen, sectie K, blad 01, uit 1811-1832 met de globale 
situatie van het plangebied in het gestippelde rode kader (Bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).  

 
 
 

                                                           
7
 Leenders 1996, 151. 

8
 Bestemmingsplan Kom Kruisland 2013, 6. 

9
 Bestemmingsplan Kom Kruisland 2013, 8. 
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Afbeelding 7: Situatie van het plangebied op de historisch topografische kaart uit 1864 in het rode kader 
(Bron: hisgis.nl).  

 
 

Afbeelding 8: Situatie 1910 met het plangebied weergegeven in het rode kader (Bron: Bestemmingsplan 
Kom Kruisland 2013, 6) 

 

Afbeelding 9: Moderne topografische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader (Bron: 

AHN). 
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2.3  Bouwhistorische waarden 

Op grond van het uitgevoerde cartografisch onderzoek blijkt dat het plangebied, met uitzondering van 
hedendaagse bebouwing, nooit eerder bebouwd is geweest. Daarom zijn er geen relevante 
bovengrondse of ondergrondse bouwhistorische waarden te verwachten. 

2.4 Archeologische waarden 

Voor het inzien van bekende archeologische waarden in of rondom het plangebied wordt normaliter 
gebruik gemaakt van Archis. Helaas is door de overgang van Archis 2 naar Archis 3 de informatie 
slechts beperkt raadpleegbaar, waardoor voor dit bureauonderzoek ook geput is uit informatie uit 
DANS en de provinciale archeologische waardenkaart. 

Volgens de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant, opgenomen in de 
Verordening Ruimte 2014, bevindt het plangebied zich niet in een gebied dat als aardkundig of 
cultuurhistorisch waardevol is aangemerkt.

10
 

Uit Archis3 blijkt dat in het plangebied nog niet eerder archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Op ca. 100m ten zuidoosten van het plangebied is door ADC ArcheoProjecten in 2011 een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de natuurlijke bodem uit klei op zand bestaat. 
Het zand is aangetroffen op een diepte van ca. 2.2m-mv. Dit is niet conform de archeologische 
verwachting, waarin het plangebied zich op een dekzandkop zou bevinden op een diepte van ca. 80 
cm-mv. De subrecente verstoring is tijdens het onderzoek van het ADC tot ca. 80cm-mv vastgesteld.

11
 

Volgens de archeologisch adviseur van de gemeente Steenbergen is de dekzandrug waarop een deel 
van Kruisland is gelegen, waarschijnlijk kleiner dan deze op de geomorfologische kaart is getypeerd.

12
 

Dit komt overeen met het onderzoek van het ADC, waarin de verwachte dekzandkop niet is 
aangetroffen. 

2.5 Archeologisch verwachtingsmodel 

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en historische 
gegevens in en rondom het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald. De 
gemeente Steenbergen beschikt nog niet over een vastgestelde verwachtings- en beleidsadvieskaart, 
waardoor op voorhand nog geen globale archeologische verwachting aanwezig is.

13
 Volgens de 

provinciale waardenkaart van de provincie Noord-Brabant bevindt het plangebied zich niet in een 
terrein van bekende archeologische waarden. Op basis van het bureauonderzoek kan de 
archeologische verwachting nader worden gespecificeerd.   
 
Het plangebied ligt volgens de geomorfologische kaart op de overgang tussen een dekzandrug, een 
vlakte van ten dele verspoelde dekzanden en een vlakte van getijde-afzettingen. Op basis van het 
bodemkundig kaartmateriaal is in het grootste deel van het plangebied een poldervaaggrond aanwezig, 
met in het zuidoostelijke deel van het plangebied een veldpodzolgrond. De veldpodzol is een indicatie 
voor de aanwezigheid van dekzand, terwijl een poldervaaggrond typerend is voor komkleiafzettingen. 
Volgens de archeologisch adviseur van de gemeente Steenbergen is de dekzandrug onder Kruisland 
kleiner dan deze op de geomorfologische kaart staat aangegeven. Daarnaast blijkt uit een 
veldonderzoek uitgevoerd door ADC in 2011, op een terrein op ca. 100 meter ten zuidoosten van het 
plangebied, dat zich hier hooguit een flank van een dekzandrug bevindt, maar dat deze locatie zich niet 
bevindt op het hoge deel van een dekzandrug. De top van het pleistocene dekzand is op deze locatie 
pas op een diepte van 2,2m-mv aangetroffen, terwijl in het geval van een dekzandrug het dekzand 
stratigrafisch gezien hoger in de bodem aangetroffen zou moeten worden. Dit wordt bevestigd door de 
geologische boring uit het DINO-loket, waarin fijn zand pas wordt aangetroffen op een diepte van 4m-
mv, en de bodem hierboven als zandige klei is geïnterpreteerd. Op basis van de landschappelijke 
gegevens wordt daarom verondersteld dat de ondergrond in het plangebied bestaat uit een vlakte van 
ten dele verspoeld dekzanden en getijde-afzettingen. De aanwezigheid van een dekzandrug in het 
plangebied wordt onwaarschijnlijk geacht.  
                                                           
10

 www.ruimtelijkeplannen.nl  
11

 De Jonge & Beckers 2011, 13-14. 
12

 Schriftelijke mededeling van Dhr. P. Kop namens het bevoegd gezag, verstuurd op 2 maart 2015. 
13

 Voorheen werd de IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarden) voor een globale archeologische 
verwachting gebruikt, deze is echter al grotendeels achterhaald en is daarom niet betrouwbaar als instrument. 



Project : BO en IVO Archeologie Weth. Swagemakersstraat Kruisland, gemeente Steenbergen 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/151128 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem. 06-51873933 16 van 34 

 

 
Er zijn geen aanwijzingen voor archeologische vondsten in het plangebied. Dit wordt echter ook 
veroorzaakt door de relatief geringe planontwikkeling en bijbehorende archeologische onderzoeken in 
de omgeving van het plangebied. Op basis van het historisch kaartmateriaal kan verondersteld worden 
dat er geen relevante bebouwing met een datering vanaf het begin van de 19

e
 eeuw te verwachten is. 

 
De gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is opgenomen in tabel 2. Omdat 
het plangebied onder invloed is geweest van de Maas, worden archeologische vindplaatsen tot de 14

e 

eeuw, omstreeks het moment van bedijking, onwaarschijnlijk geacht. Het is niet uitgesloten dat zich in 
het plangebied archeologische vindplaatsen bevinden uit het Mesolithicum en Laat-Paleolithicum, 
waarin jagers en verzamelaars de relatief hoge delen binnen het landschap opzochten om daarin 
foeragerende activiteiten uit te oefenen. Dergelijke vindplaatsen zijn archeologisch herkenbaar door de 
aanwezigheid van vuursteen-concentraties, waaruit residentiële nederzettingen of kortstondig 
bewoonde gebieden, zoals jachtkampen, worden geïnterpreteerd. Hiervoor geldt voor het Mesolithicum 
en Laat-Paleolithicum een middelhoge verwachting. Op basis van het cartografisch materiaal kan 
geconcludeerd worden dat archeologische resten vanaf het begin van de 19

e
 eeuw samenhangen met 

agrarische activiteiten, zoals afvaldumps, sloten en verkavelingen. Waarschijnlijk lag in de periode 
voorafgaand aan de 19

e
 eeuw ook de nadruk op agrarische activiteiten in het plangebied. Dit in 

combinatie met de nabijheid van de stadskern van Kruisland, maakt dat de trefkans op archeologische 
vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd middelhoog geacht. 

Archeologische vindplaatsen uit het Mesolithicum en Laat-Paleolithicum worden verwacht in de top van 
het dekzand, Formatie van Boxtel, op een diepte van ca. 2,2m-mv. De diepte van het dekzand in het 
plangebied kan echter lokaal variëren door het verschil binnen het paleo-reliëf. Archeologische 
vindplaatsen uit het eind van de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd worden verwacht in de top van 
het kleidek, Formatie van Echteld, onder de bouwvoor en eventuele subrecente verstoringen, op een 
diepte van ca. 0,8m-mv.  

Tabel 2: Archeologische verwachting plangebied 

Periode Verwachting Verwachte vindplaatstypen Verwachte grondlaag (diepte) 

Late Middeleeuwen - 
Nieuwe Tijd 

Middelhoog Afvaldumps, sloten, 
verkavelingen, karrensporen, 
wegen 

In of direct onder de bouwvoor 
tot ca. 80 cm-mv. 

Paleolithicum-Mesolithicum Laag Nederzettingsterreinen, 
jachtkampen 

Top van het pleistocene 
dekzand op ca. 2,2m-mv. 

Bodemverstoring 

Het plangebied ligt in een gebied dat bouwrijp is gemaakt in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De 
diepte van deze verstoringen is onbekend en kan lokaal variëren. Eventueel aanwezige archeologische 
resten kunnen hierdoor zijn aangetast. 

De daadwerkelijke mate van verstoring, dan wel de intactheid van de bodem en de aan- of afwezigheid 
van archeologische vindplaatsen zal daarom getoetst moeten worden met behulp van een 
inventariserend veldonderzoek middels grondboringen. 

2.5 Conclusie Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek toont aan dat voor het plangebied een lage verwachting geldt op archeologische 
vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Daarnaast geldt een middelhoge verwachting 
op vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Archeologische resten worden verwacht 
vanaf het maaiveld tot in de top van het pleistocene zand op ca. 2,2m-mv. Potentiële archeologische 
niveaus uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd liggen in of net onder de bouwvoor tot een diepte van 
ca. 80cm-mv. 

Door het bouwrijp maken van de kavel in de vijftiger jaren kan de bodem verstoord zijn tot op 
onbekende diepte. Door de nieuwe ontwikkeling op het plangebied worden mogelijke archeologische 
niveaus verstoord. De diepte van de geplande ingrepen is op voorhand nog niet voorzien, maar zal 
naar verwachting een minimale diepte van 80 cm-mv bedragen.  
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Om de intactheid van de bodemopbouw en de archeologische verwachtingswaarde te toetsen, dienen 
in de verkennende fase van het inventariserende veldonderzoek minimaal 5 boringen (verkennend 
onderzoek) te worden gezet. De boringen zullen verspreid tot 25 cm in de ongeroerde grond worden 
doorgezet, op deze locatie is dat de Formatie van Boxtel (dekzand). Vanwege het ontbreken van een 
numeriek verschil in aantal boringen adviseren wij om meteen karterend te boren. Karterende boringen 
zijn zowel geschikt voor het bepalen van de mate van intactheid van de bodemopbouw als het bepalen 
van de aan- of afwezigheid van vindplaatsen. Bij karterende boringen zal de gehele boorkern worden 
versneden (bij klei) of gezeefd (bij zand) op een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm, voor 
controle op archeologische indicatoren. Archeologische indicatoren kunnen bestaan uit fragmenten 
aardewerk, houtskool, bewerkt vuursteen, verbrande leem, slakmateriaal, etc. Een en ander conform 
methode E2, van de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek, Tol 2012.  

Op grond van de onderzoeksresultaten van het karterend booronderzoek zal gemeente Steenbergen 
bepalen of vervolgonderzoek (proefsleuvonderzoek en/of archeologische begeleiding) noodzakelijk is 
of niet. 
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3  Conclusie en aanbeveling   

3.1 Conclusie 

Het bureauonderzoek toont aan dat voor het plangebied een lage verwachting geldt op archeologische 
vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Daarnaast geldt een middelhoge verwachting 
op vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Archeologische resten worden verwacht 
vanaf het maaiveld tot het pleistocene zand op ca. 2,2m-mv. Potentiële archeologische niveaus uit de 
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd liggen in of net onder de bouwvoor tot een diepte van ca. 80cm-mv. 
Door het bouwrijp maken van de kavel in de vijftiger jaren kan de bodem tot onbekende diepte zijn 
verstoord.  

Aanwezige archeologische vindplaatsen kunnen bestaan uit nederzettingsterreinen en jachtkampen, 
maar ook maar ook uit archeologische resten die zich in de nabijheid van nederzettingsterreinen 
bevinden, zoals akkerlagen, karrensporen, wegen, vuursteenstrooiingen etc. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat resten van graven en andere kleinschalige fenomenen als dumps en 
veldovens lastig op te sporen zijn met behulp van booronderzoek.  

3.2 Selectieadvies 

Om de bodemintactheid te toetsen en de aan- of afwezigheid van vindplaats vast te kunnen stellen, 
wordt archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een booronderzoek noodzakelijk geacht. Gezien 
de totale grootte van het plangebied wordt aanbevolen om in totaal 5 boringen in een driehoeksgrid te 
zetten. De boringen dienen tot in de natuurlijke bodem te worden doorgezet, op deze locatie is dat het 
dekzand behorende tot de Formatie van Boxtel. Dit dekzand zal zich in het plangebied naar 
verwachting op een diepte van 2,2m-mv bevinden.  

Hoewel niet noodzakelijk tijdens een verkennend booronderzoek, wordt aanbevolen om de boringen 
direct op karterende wijze te zetten. Dit gezien de relatief geringe extra inspanning en de verwachting 
dat de bodem intact zal zijn. Dit karterende booronderzoek dient uitgevoerd te worden conform de 
KNA-Leidraad Inventariserend Veldonderzoek.

14
 Voorafgaand aan het booronderzoek dient een Plan 

van Aanpak worden opgesteld waarin de voorwaarden worden beschreven waaraan het 
booronderzoek dient te voldoen. 

  

                                                           
14

 Tol et al. 2012. 
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4 Resultaten van het veldwerk  

4.1 Methode 

Het  verkennend booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de KNA versie 3.3, specificatie 
VS03 en het door gemeente Steenbergen geaccordeerde Plan van Aanpak (Van der Kuijl, 2016)

15
.  

In totaal zijn in het plangebied op 6 februari 2016  door E.E.A. van der Kuijl (senior KNA archeoloog) 
en mw.  J.F.M. Rohling (veldmedewerker) vijf (5) boringen geplaatst. Door de hoge grondwaterstand 
(30  tot 60 cm-mv) en vanwege de stugge klei zijn de boringen tot 1 m-mv doorgezet met een 
edelmanboor van 7 cm en daarna doorgezet tot een maximale diepte van 280 cm-mv met een 
steekguts met een boordiameter van 3 cm. De boringen zijn doorgezet tot een diepte van minimaal 
2,55 m-mv. Alle boringen zijn doorgezet tot in de top van het pleistocene zand. Het kalkgehalte van de 
bodems is bepaald met behulp van HCl.  

Ten tijde van het veldonderzoek bestond het plangebied uit voormalige boomkwekerij binnen een 
omheining. De boringen zijn met behulp van een driehoeksgrid (15/25) zo gelijkmatig mogelijk over het 
plangebied verdeeld. De exacte locaties zijn ten opzichte van de bestaande bebouwing ingemeten met 
meetlinten en een meetwiel (x- en y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van 
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2).  Het opgeboorde sediment is in het veld zintuiglijk 
beoordeeld en bodemkundig beschreven conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De 
Bakker en Schelling (1989). De afzonderlijke bodemlagen zijn gezeefd of een 3 mm zeef en 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten vuursteen, 
aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc.  

4.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 4.  De resultaten van de boringen (de 
boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 5. De hoofdlijn van de bodemopbouw (boring 3) kan als 
volgt worden weergegeven: 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 30 cm Grijsbruine zwak humeuze iets 
zandige klei met 
houtskoolspikkels en 
schelpgruis 

 Ap1; subrecente teeltlaag 

Tussen 30 cm en 60 cm Bruingrijze gevlekte matig 
zandige klei met schelpengruis 
en resten van takjes en 
boomwortels 

Ap2; subrecente teeltlaag 

Tussen 60 cm en 100 cm Grijsbruine zwak zandige 
gevlekte klei met iets fijn 
schelpgruis 

C; komklei 

Tussen 1000 cm en 150 cm Grijsbruine gevlekte zwak 
zandige klei met roestvlekken, 
naar onder meer schelpresten 

C; komklei 

Tussen 150 cm en 175 cm Grijsbruine gevlekte zwak 
zandige klei, zandlenzen, naar 
onder kleiig veen met 
schelpresten 

C; komklei met 
getijdenafzettingen 

Tussen 175 cm en 180 cm Bruinzwart veraard veen C; geoxideerd veen 

Tussen 180 cm en 250 cm Donkerbruin veen met veel 
houtresten 

C;  bosveen 

Tussen 250 cm en 253 cm Zwart sterk kleiig veen, moerig, 
smeerlaag 

C;  verspoeld dekzand 

                                                           
15

 Beoordeling door dhr. drs. M. Vermunt, archeologisch adviseur van gemeente Steenbergen. 



Project : BO en IVO Archeologie Weth. Swagemakersstraat Kruisland, gemeente Steenbergen 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/151128 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem. 06-51873933 20 van 34 

 

Tussen 253 cm en 270 cm Donkergrijs zwak siltig zand C; verspoeld dekzand 

 

Interpretatie  

In het plangebied is sprake van komafzettingen (klei) van de Formatie van Echteld. Het betreft een 
poldervaaggrond. In het onderliggende kleipakket is nauwelijks sprake van enige bodemvorming. De 
bovenste 60 cm van dit kleipakket is subrecent omgewerkt door het gebruik als tuingrond. In dit 
omgewerkte pakket komt baksteenpuin voor en is sprake van een lichte bijmenging van 
houtskoolspikkels. Het ongeroerde kleipakket is aangetroffen tot dieptes variërend van 165 cm-mv 
(boring 1) tot 180 cm-mv (boring 5). Het kleipakket is matig tot sterk kalkhoudend en bevat 
schelpresten. De laatste halve meter van dit kleipakket wordt gekenmerkt door aanwezigheid van 
blokvormige dunne zandlenzjes van enkele millimeters dik, afgewisseld door klei. Dit wijst op 
sedimentatie onder invloed van getijdenwerking. In de onderste 10 centimeter van het kleipakket wordt 
de klei iets venig. De top van het veenpakket bestaat uit een 5 tot 20 cm dikke zwarte laag veraard 
veen (Hollandveen). Dit wijst erop dat het veenpakket enige tijd aan de oppervlakte heeft gelegen, 
waardoor oxidatie heeft plaatsgevonden. Daaronder is sprake van een circa 50 cm dik pakket intact 
bosveen.  De scheiding tussen het pakket bosveen en het onderliggende verspoelde dekzandpakket 
wordt gevormd door een 3 cm dikke venige smeerlaag. De top van het verspoelde dekzand is 
aangetroffen op dieptes variërend van 240 cm-mv (boring 1) en 253 cm-mv (boring 3). De bovenste 10 
cm van het zandpakket is sterk siltig en bevat geen sporen van bodemvorming of van bewoning. 

Archeologie, Archeologische indicatoren 

Hoewel dat voor een verkennend bodemonderzoek niet noodzakelijk is, zijn de afzonderlijke zandige 
bodemlagen gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 3 mm. Het kleipakket en het 
veen zijn versneden. Dit heeft behalve schelpresten en baksteenpuin uit de bovenlaag geen 
archeologisch relevante indicatoren opgeleverd.  

Op grond van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek kunnen de onderzoeksvragen uit het Plan 
van Aanpak als volgt beantwoord worden: 

1) Wat is de bodemopbouw ter plaatse? 

De bodemopbouw bestaat uit een gemiddeld 175 cm dikke kleilaag, waarvan de bovenste 60 
cm omgewerkt is door het gebruik als tuingrond/boomkwekerij. Het perimariene kleipakket 
behoort lithostratigrafisch tot de Formatie van Echteld. Onderin het kleipakket is sprake van 
zandlenzen die onder invloed van getijdenwerking gevormd zijn. Het kleipakket gaat over in 
een 5 tot 20 cm dikke band zwart veraard veen. Daaronder bevindt zich een circa 50 cm dik 
pakket intact bosveen. Dit veenpakket behoort lithostratografisch tot de Formatie van 
Nieuwkoop (Hollandveen). De top van het verspoelde dekzand is aangetroffen op dieptes 
variërend van 240 cm (boring 1) tot 253 cm-mv (boring 3). Het verspoelde dekzand behoort 
lithostratigrafisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 

2) Is sprake van een intacte bodem en/of waar is deze verstoord? 
 
In alle boringen is de bodem geroerd tot op een diepte van 60 cm-mv. Daaronder is sprake 
van een intact bodemprofiel zonder sporen van menselijke ingrepen. 
 

3) In geval dat er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen uitspraken worden gedaan over 
de aard, omvang, kwaliteit en locatie (horizontaal en verticaal) ervan? 

 
Het doel van het verkennend onderzoek was het bepalen van de mate van intactheid van de 
bodemopbouw en het bepalen van de bodemsamenstelling. Hoewel in alle boringen een 
grotendeels intacte bodemopbouw is aangetroffen, zijn er geen sporen van menselijke 
bewoning aangetroffen zoals ontkalkte bodems of cultuurlagen. De bodemopbouw kent een 
grotendeels natuurlijk profielverloop. 
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4) In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
 
De verwachtte bodemverstoring door het gebruik van het perceel als boomkwekerij is 
aangetroffen, maar beperkt zich tot de bovenste 60 cm van het bodemprofiel. Daaronder is 
sprake van een natuurlijk profielverloop met perimariene afzettingen, getijdenafzettingen, 
veen en verspoeld dekzand. De in het bureauonderzoek veronderstelde aanwezige 
dekzandrug is niet aangetroffen.  
 

5) In welke mate bevestigen de resultaten de bevindingen van onderzoek in de omgeving ?  
 
De onderzoeksresultaten hebben uitsluitend betrekking op het onderzochte plangebied. Het 
bebouwde gebied rondom het plangebied is niet onderzocht, zodat hierover geen uitspraken 
kunnen worden gedaan. 
 
De resultaten van het veldonderzoek in het plangebied sluiten qua bodemopbouw goed aan 
bij de verwachting uit het bureauonderzoek. 
 
Ondanks de middelhoge archeologische verwachting voor de periode van de Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd zijn er geen aanwijzingen voor menselijke bewoning (een vindplaats) 
aangetroffen. De middelhoge verwachting op vindplaatsen uit deze periode wordt dus niet 
bevestigd met het onderzoek.  

 
6) Is op grond van de onderzoeksresultaten vervolgonderzoek noodzakelijk en zo ja, in welke 

vorm? 

Gezien de geringe mate van bodemverstoring, het natuurlijk profielverloop en het ontbreken 
van cultuurlagen en archeologische indicatoren, adviseren wij vooralsnog om geen 
vervolgonderzoek in het plangebied uit te laten voeren. De ondergrond in het plangebied is 
gevormd onder relatief natte omstandigheden die permanente bewoning vrijwel onmogelijk 
maakten. In de omgeving van het plangebied waren bovendien hogere en droger gelegen 
gronden beschikbaar, die eerder in aanmerking kwamen voor permanente bewoning. 
Daardoor is de kans dat met de voorgenomen bodemingrepen archeologische waarden 
verloren gaan, nihil. 

 

Afbeelding 10: Impressie van de onderzoekslocatie ten tijde van het onderzoek. Foto richting het 
noordwesten. 
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5  Eindconclusie en aanbeveling  

5.1  Conclusie 

Het bureauonderzoek toonde aan dat voor het plangebied een lage verwachting geldt op 
archeologische vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Daarnaast geldt een 
middelhoge verwachting op vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Archeologische 
resten worden verwacht vanaf het maaiveld tot het pleistocene zand op ca. 2,2m-mv. Potentiële 
archeologische niveaus uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd liggen in of net onder de bouwvoor 
tot een diepte van ca. 80cm-mv. Door het bouwrijp maken van de kavel in de vijftiger jaren kan de 
bodem tot onbekende diepte zijn verstoord.  

Op grond van het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied sprake is van perimariene 
afzettingen (kalkhoudende klei) van de Formatie van Echteld op (Holland)veen behorend tot de 
Formatie van Nieuwkoop. De basis van het profiel wordt gevormd door verspoeld dekzand behorend 
tot de Formatie van Boxtel. Behalve subrecente bodemingrepen in de bovenste 60 cm van het 
bodemprofiel, zijn er geen aanwijzingen voor menselijke bewoning aangetroffen in het plangebied. De 
bodem is gevormd onder relatief natte omstandigheden die niet erg geschikt waren voor permanente 
menselijke bewoning. 

5.2 Selectieadvies 

Op grond van de onderzoeksresultaten van het bureauonderzoek en het inventariserend 
veldonderzoek zien wij geen aanleiding om vervolgonderzoek te laten uitvoeren in het plangebied. 

5.3  Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat 
dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten en aanbevelingen uit dit rapport dienen te 
worden getoetst en onderschreven door het bevoegd gezag, de gemeente Steenbergen (dhr. P. Kop), 
en diens archeologisch adviseur (drs. M. Vermunt), waarna zij een besluit zullen nemen of 
vervolgonderzoek noodzakelijk is. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht 
(ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt 
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of 
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren 

bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort en de verantwoordelijk beleidsadviseur 
archeologie van de Gemeente Steenbergen. 
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Bijlage 1:  Plangebied (Google Maps) 
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Bijlage 2: ·Schetsplan 
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Bijlage 3: Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte 
afkortingen  
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Bijlage 4: Boorpuntenkaart   
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20151128 Weth. Swagemakersstraat ong. Kruisland, gem. Steenbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20151128
blad

1/3
locatie

Weth. Swagemakersstraat
opdrachtgever

BJZ.nu
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Weth. Swagemakersstraat ong.

postcode / plaats

Kruisland, gem. Steenbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 01 (270cm) datum: 09-02-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld braak

90 cm

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Grijs-bruin.
Iets baksteen- en betonpuin, iets
houtskoolpikkels, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz1h1

Klei, matig zandig. Bruin-grijs. iets puin,
houtskoolpikkels, schelpengruis, iets
roestvlekken, iets kalkhoudend, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak zandig. Grijs-lichtbruin. gevlekt
(zwarte vlekken), roestvlekken, iets
schelpengruis, kalkhoudend, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz1

Klei, zwak zandig. Grijs-lichtbruin. gevlekt
(zwarte vlekken), roestvlekken,  schelpresten,
kalkhoudend, laaggrens: geleidelijk.
Steekguts.

--Kz1

Klei, zwak zandig. Grijs-blauw. goed gerijpt,
iets fijne schelpresten, naar onder iets venig,
gevlekt (zwarte vlekken), roestvlekken, iets
schelpengruis, naar onder toe meer
schelpresten, iets kalkhoudend, laaggrens:
scherp. Steekguts.

--Kz1

Mineraalarm veen. Bruin-zwart. geoxideert met
houtresten, gevlekt (zwarte vlekken),
roestvlekken, iets schelpengruis, naar onder
toe meer schelpresten, laaggrens: geleidelijk.
Steekguts.

--Vm

Mineraalarm veen. Donkerbruin. veel
houtresten, laaggrens: scherp. Steekguts.

--Vm

Veen, sterk kleiig. Zwart. plantenresten,
moerig, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Steekguts.

--Vk3

Zand, zwak siltig. Donkergrijs.  Steekguts.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 02 (255cm) datum: 09-02-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld braak

80 cm

Klei, matig zandig, zwak humeus. Grijs-bruin.
gevlekt, iets puin, iets houtskoolpikkels, heel
iets schelpengruis, iets kalkhoudend,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk, .
Edelmanboor.

--Kz2h1

Klei, matig zandig. Bruin-grijs. gevlekt,
roestvlekken, iets houtskoolpikkels, iets
schelpengruis, iets kalkhoudend, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak zandig. Grijs-lichtbruin. sterk
gevlekt (zwarte vlekken), veel roestvlekken,
iets siltig, iets schelpengruis, iets kalkhoudend,
laagrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz1

Klei, zwak zandig. Grijs-lichtbruin. sterk
gevlekt (zwarte vlekken), veel roestvlekken,
iets siltig, naar onder schelpresten, iets
kalkhoudend, laagrens: geleidelijk. Steekguts.

--Kz1

Klei, zwak zandig. Grijs-blauw. zandige
laagjes, schelpresten, naar onder veniger,
kalkhoudend, laaggrens: scherp. Steekguts.

--Kz1

Mineraalarm veen. Bruin-zwart. geoxideerd,
laaggrens: geleidelijk. Steekguts.

--Vm

Mineraalarm veen. Donkerbruin. veel
houtresten, laaggrens: scherp. Steekguts.

--Vm

Veen, sterk kleiig. Zwart. zandig, iets
plantenresten, moerig, kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Steekguts.

--Vk3

Zand, zwak siltig. Donkergrijs.  Steekguts.

--Zs1
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Boring 03 (270cm) datum: 09-02-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld braak

35 cm

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. iets gevlekt, plantenwortels,
iets houtskoolpikkels, schelpengruis, iets
kalkhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz2h1

Klei, matig zandig. Bruin-grijs. iets gevlekt, iets
roestvlekken, schelpengruis, takjes, iets
kalkhoudend, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak zandig. Grijs-lichtbruin. gevlekt,
roestvlekken, heel iets schelpengruis,
kalkhoudend, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz1

Klei, zwak zandig. Grijs-lichtbruin. gevlekt,
roestvlekken, naar onder meer schelpresten,
kalkhoudend, laaggrens: geleidelijk.
Steekguts.

--Kz1

Klei, zwak zandig. Grijs-blauw. naar onder
veniger, schelpenresten, kalkhoudend
laaggrens: scherp. Steekguts.

--Kz1

Mineraalarm veen. Bruin-zwart. geoxideerd,
laaggrens: geleidelijk. Steekguts.

--Vm

Mineraalarm veen. Donkerbruin. houtresten,
laaggrens: scherp. Steekguts.

--Vm

Veen, sterk kleiig. Zwart. moerig, kalkloos,
laaggrens: geleidelijk. Steekguts.

--Vk3

Zand, zwak siltig. Donkergrijs.  Steekguts.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 04 (260cm) datum: 09-02-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld braak

60 cm

Klei, matig zandig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. iets puin, schelpengruis, iets
kalkhoudend, Ap-horizont, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz2h2

Klei, zwak zandig. Grijs-lichtbruin. iets gevlekt,
roestig, schelpengriúis, kalkhoudend,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz1

Klei, zwak zandig. Grijs-lichtbruin. iets gevlekt,
roestig, schelpengruis, naar onder meer
schelpresten, kalkhoudend, laaggrens:
geleidelijk. Steekguts.

--Kz1

Klei, matig zandig. Grijs-blauw. schelpresten,
op 168 cm een 2 mm veenbandje, naar onder
veniger, laaggrens: scherp. Steekguts.

--Kz2

Mineraalarm veen. Bruin-zwart. geoxideert,
laaggrens: geleidelijk. Steekguts.

--Vm

Mineraalarm veen. Donkerbruin. houtresten,
iets zaden, laaggrens: geleidelijk. Steekguts.

--Vm

Veen, sterk kleiig. Zwart. iets plantenresten,
moerig, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Steekguts.

--Vk3

Zand, zwak siltig. Donkergrijs. naar onder
steeds lichter van kleur. Steekguts.

--Zs1
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Boring 05 (280cm) datum: 09-02-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld braak
Zand, zwak siltig. Geel-bruin. ophoog zand,
veel schelpengruis, Ap1-horizont,
laaggens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Klei, sterk zandig. Grijs-bruin. sterk gevlekt,
roestvlekken, grove schepresten, iets
kalkhoudend. laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz3

Klei, sterk zandig. Grijs-bruin. sterk gevlekt,
roestvlekken, grove schepresten,
kalkhoudend, laaggrens: geleidelijk.
Steekguts.

--Kz3

Klei, zwak zandig. Grijs-blauw. zandlensjes,
schelpenresten, naar onder veniger,
kalkhoudend, laaggrens: scherp. Steekguts.

--Kz1

Mineraalarm veen. Bruin-zwart. geoxideerd,
laaggrens: geleidelijk. Steekguts.

--Vm

Mineraalarm veen. Donkerbruin.
plantenresten, laaggrens: geleidelijk.
Steekguts.

--Vm

Veen, sterk kleiig. Zwart. plantenresten,
moerig, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Steekguts.

--Vk3

Zand, zwak siltig. Donkergrijs.  Steekguts.

--Zs1
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De heer M. Meulblok 

Afdeling Ruimtelijke Ordening 

Postbus 6 

4650 AA  STEENBERGEN NB 
4650AA6 
 

Op 29 februari 2016 heeft u concept ontwerpbestemmingsplan Wethouder Swagemakerstraat  te Kruisland 

toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen, zoals bedoeld in artikel 

3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het concept ontwerpbestemmingsplan 

hebben wij de volgende op- en aanmerkingen. 

 

Toelichting 

In de waterparagraaf wordt aangegeven dat het hemelwater geloosd wordt op het gemengde stelsel. Wij 

verwachten dat relatief eenvoudig aangesloten kan worden op de hemelwaterafvoer in de Graaf 

Engelbrechtstraat. Daarom willen wij u verzoeken om de mogelijkheden na te gaan om het hemelwater te 

lozen hemelwaterafvoer.  

 

Beleid waterschap Brabantse Delta 

Wij verzoeken u in de waterparagraaf te verwijzen naar het beleid van waterschap Brabantse Delta en stellen 

daarom voor om de volgende tekst op te nemen in de paragraaf 6.1.4. 

 

Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente op basis van de 

volgende wettelijke kerntaken: het zuiveringsbeheer, watersysteembeheer, beheer van dijken en beheer van 

vaarwegen. 

Het watersysteembeheer -waaronder grondwater- heeft daarbij twee doelen: zowel de zorg voor gezond 

water als de zorg voor voldoende water van voldoende kwaliteit. 

Het beleid en de daarmee samenhangende doelen van het waterschap zijn opgenomen in het 

waterbeheerplan 2016-2021, wat tot stand is gekomen in samenspraak met de waterpartners. 

Zo zijn bijvoorbeeld relevante waterthema’s gekoppeld aan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in de 
regio. 

 

Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende 

thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en 
de Legger. 

 

De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de 

waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken plus bijbehorende 

beschermingszones liggen, aan welke afmetingen en vorm die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. 

Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen vallen 

Onderwerp: wateradvies concept ontwerpbestemmingsplan Wethouder Swagemakerstraat  te Kruisland 

 

Geachte heer, mevrouw,  
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de werkzaamheden onder een Algemene regel. Dan kan er onder voorwaarden sprake zijn van vrijstelling van 

de vergunningsplicht. De Keur en de Algemene regels zijn te raadplegen via de site van waterschap 

Brabantse Delta. 

 

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd 

wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. Vanwege dit principe 

wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van de 

voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. 

 

De technische eisen en uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de 

‘beleidsregel Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak en de hydrologische 
uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’. 
 

Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 

In de tabel in paragraaf 6.2 wordt verwezen naar de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden, deze 

beleidsregel bestaat niet meer en  wij verzoeken u om hier te verwijzen naar de algemene regel 15 van de 

algemene regels waterschap Brabantse Delta. 

 

Gebruik milieuvriendelijke bouwmaterialen 

Wij verzoeken u in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke 

bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht 

PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige 

invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie. 

 

Planregels 

Geen opmerkingen. 

 

Verbeelding 

Geen opmerkingen. 

 

Wateradvies 

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het concept 

ontwerpbestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd afdeling vergunningen  

 

 

ir. A.H.J. Bouten 
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B E S T E M M I N G S P L A N   B I N N E N H O F  

Wethouder Swagemakersstraat te Kruisland 

Nota reacties inloopavond 

 

 

In het kader van het planologisch proces ten behoeve van de herontwikkeling van een voormalige 

bedrijfslocatie van een kwekerij aan de Wethouder Swagemakersstraat in Kruisland naar de bouw van 9 

levensloopbestendige woningen, zijn omwonenden tijdens een inloopavond over de plannen 

geïnformeerd. De inloopavond heeft plaatsgevonden op 3 maart 2016 en omwonenden konden op 

informele wijze een reactie indienen. In totaal zijn zes reacties ontvangen.  

In het onderstaande worden de reacties van de inloopavond samengevat weergegeven, waarna door de 

gemeente een reactie wordt gegeven. Omdat de strekking van een aantal ontvangen reacties vrijwel 

identiek is, wordt door de gemeente één antwoord geformuleerd op de verschillende ontvangen reacties. 

 

1. Samenvatting reacties inloopavond 

 

Wethouder Swagemakersstraat 1, Kruisland  

Wordt mijn huis meer of minder waard in de verkoop? 

 

Molenstraat 112, Kruisland 

Bewoner verzoekt meer te bouwen voor de zon, de huizen worden verkeerd georiënteerd. Verder 

verzoekt bewoner om meer informatie. 

 

Langeweg 22, Kruisland 

Bewoner is van mening dat er teveel woningen op een klein oppervlak worden gebouwd.  

De smalle straat naar de woningen wordt onveilig gevonden. Bewoner vreest overlast voor 

omliggende woningen door aan- en afrijdende auto’s en mensen in de tuinen. En inkijk in de 

omliggende tuinen vanuit de dakkapellen en dakramen.  

De bewoner vindt de locatie een vreemde keuze in een dorp waar zoveel meer en betere ruimte 

aanwezig is om 9 woningen te bouwen. 

 

Graaf Engelbrechtstraat 45, Kruisland 

Er wordt geschreven dat er seniorenwoningen komen, maar blijkbaar is deze omschrijving niet hard. 

Bewoner kan zich indenken dat mocht de bouw ooit doorgaan, wat hij niet hoopt, en er is niet 

genoeg animo onder senioren, de woningen aan kleine gezinnen worden verkocht. Hoe ziet de 

gemeente dit en hoezeer worden de woningen verkocht aan senioren? 

Verder vraagt bewoner zich af wanneer en hoe omwonenden bezwaar kunnen aantekenen. 

Bewoner heeft een ambtenaar gesproken die aangaf dat het betreffende perceel er nu ook niet best 

bij ligt. Het verbaasde velen dat hij hierover een uitspraak deed terwijl hij hier niet woont en er direct 

geen enkele betrokkenheid bij heeft. 

 

Wethouder Swagemakersstraat 11, Kruisland 

Bewoner geeft aan dat het tijdens de inloopavond wel leek of er sprake was van een voldongen feit. 

Er wordt verzocht de huidige situatie, met mooie boompjes en volop groen, te behouden. Dit wordt 

ingeruild voor parkeerplaatsen met alle geluidsoverlast die daarbij hoort en vooral geen groen. 

Bewoners willen niet lastig worden gevallen door startende auto’s aan de andere kant van de 

erfafscheiding, met eventueel het nodige kabaal van vertrekkende mensen. 

Wat gebeurt er met de verschillende erfafscheidingen van de tuinen van de mensen die daar nu 

wonen. Wordt dit straks allemaal hetzelfde groen, hetzelfde hekwerk? 

Mocht e.e.a. toch in gang worden gezet, dan overweegt bewoner een claim in te dienen voor 

planschade. Hij wil het liefst dat alles blijft zoals het is. Volgens bewoner zijn de publicaties in de 

dag- en weekbladen wel heel erg voorbarig. 

 



 

 

Gezamenlijke reactie van diverse omwonenden 

Omwonenden geven aan dat het direct bij binnenkomst van de inloopavond erop leek, dat er sprake 

was van een voldongen feit. Ook in publicaties in diverse dag- en weekbladen wordt het plan 

gepresenteerd als een voldongen feit. 

Op de avond zijn diverse bezwaarschriften ingediend en ook is er per mail individueel contact 

gezocht met de gemeente. Hierop is door de gemeente in sommige gevallen niet of niet passend 

gereageerd. Aangedragen punten werden afgedaan als zouden deze geen probleem vormen, wat 

natuurlijk niet het geval is. De gemeente Steenbergen hult zich voorlopig in stilzwijgen, waarschijnlijk 

omdat er al tijd, geld en energie in is gestoken, ook door de huidige eigenaar. De informatieavond 

werd ervaren als een lobby om eventueel te realiseren woningen verkocht te krijgen. 

 

Na inventarisatie bij direct omwonenden uit de Langeweg, Eerste Boutweg, Graaf Engelbrechtstraat 

en Wethouder Swagemakersstraat zijn de volgende bezwaarpunten aangedragen: (1) wateroverlast, 

(2) de staat van het riool in de Wethouder Swagemakersstraat waarop straks de te realiseren 

woningen ook nog eens worden aangesloten, (3) waardedaling van omliggende woningen, (4) 

mensen die er nu wonen hebben hier een huis gekocht omdat er op achterliggende gronden geen 

bebouwing te verwachten was, (5) schending van privacy, (6) geluidsoverlast, (7) verkeersoverlast in 

de Wethouder Swagemakersstraat, (8) beperkte toegang voor hulpdiensten, (9) ontstaan hangplek 

jongeren, (10) in het plan staat dat het om seniorenwoningen gaat, maar iedereen kan er een huis 

kopen, (11) de houding van de ambtenaren op de avond van 3 maart en uiteraard de houding van 

de gemeente zelf. 

 

Omwonenden willen weten hoe en waar zij precies bezwaar kunnen maken waarbij de zekerheid 

wordt gegeven dat de bezwaren serieus worden meegenomen in de verdere gang van zaken. 

Omwonenden hebben het idee dat zij aan de zijlijn worden gehouden en machteloos moeten 

toezien wat er gebeurt. 

Omwonenden zitten niet te wachten op 9 woningen op een stuk agrarisch bestemde grond. Er zijn 

vast betere alternatieven te bedenken en de vraag is of hierover goed is nagedacht. 

 

 

2. Reactie van de gemeente  

 

Geschiktheid locatie 

In het verleden zijn voor deze locatie aan de Wethouder Swagemakersstraat verschillende 

initiatieven ten behoeve van woningbouw ingediend. De Structuurvisie 2012 van de gemeente 

Steenbergen staat een dergelijke ontwikkeling niet in de weg, omdat de locatie is gelegen binnen de 

bebouwde kom. Concrete afspraken over de woningbouwopgave zijn vastgelegd in de Woonvisie 

2015. Daarin is de Wethouder Swagemakersstraat opgenomen als zachte plancapaciteit. Uit de 

Woonvisie 2015 blijkt dat er in de kern Kruisland een behoefte bestaat aan levensloopbestendige 

woningen. Onderhavige kleinschalige ontwikkeling voorziet in die behoefte. 

 

Situering woningen op de locatie 

Het plan voorziet in de bouw van 9 levensloopbestendige woningen inclusief parkeervoorzieningen. 

Vanuit stedenbouwkundig en ruimtelijk  oogpunt is ervoor gekozen om de voorkant van de 

woningen te oriënteren op de Wethouder Swagemakersstraat. Op die manier wordt een ruimtelijk 

kwalitatieve invulling mogelijk gemaakt binnen de beschikbare ruimte. De ontwikkeling past qua 

programma op dit perceel.  

 

Type woningen 

Het plan voorziet in levensloopbestendige woningen. Kenmerk van deze woningen is dat het 

woonprogramma geheel op de begane grond worden gerealiseerd, dus woonkamer, slaapkamer, 

badkamer en keuken op de begane grond. Dit soort woningen is vooral aantrekkelijk voor senioren. 

Maar mocht een ander dan een senior in een dergelijke woning geïnteresseerd zijn, dan zal een 

verkoop aan die persoon niet worden tegengehouden.  

 

Openbare ruimte 

De verkaveling van het plan is zodanig, dat de woningen uitzicht hebben op het openbaar 

toegankelijk gebied dat wordt ingericht met parkeerplaatsen. Door deze inrichting van de openbare 



 

 

ruimte en het “toezicht” vanuit de woningen, achten wij de kans klein dat hier een hangplek voor 

jongeren ontstaat.  

 

Verkeer/overlast 

De toegangsweg vanaf de Wethouder Swagemakersstraat wordt over de gehele lengte verbreed tot 

minimaal 4,7 meter, waarmee wordt voldaan aan de gestelde verkeerskundige eisen. Om de 

verbreding mogelijk te maken wordt de garage van Wethouder Swagemakersstraat 3 gesloopt en 

dat woonperceel verkleind. De aansluiting op de Wethouder Swagemakersstraat wordt zodanig 

gewijzigd dat relatief eenvoudig de toegangsweg kan worden opgedraaid vanuit westelijke richting 

(Langeweg). De Wethouder Swagemakersstraat komt op korte afstand uit op de Langeweg. Beide 

wegen beschikken over voldoende capaciteit voor de toename aan verkeersbewegingen, waardoor 

geen onevenredige verkeersoverlast verwacht wordt door deze ontwikkeling.  

Voor voortuigen van de brandweer en andere hulpdiensten moet de toegangsweg minimaal 4,5 m 

breed zijn. Hieraan wordt voldaan. 

In het plan wordt rekening gehouden met 63 verkeersbewegingen per etmaal. Uiteraard is dit een 

verandering ten opzichte van de huidige situatie. Deze verkeersbewegingen zullen verspreid over, 

met name, de dagperiode plaatsvinden, waardoor niet verwacht wordt dat dit tot onevenredige 

overlast leidt voor de omwonenden. Ditzelfde geldt voor geluidoverlast die nieuwe bewoners zullen 

veroorzaken. 

 

Uitzicht en privacy 

Hoewel wij begrijpen dat omwonenden een effect van de bebouwing verwachten, geldt dat, zeker in 

reeds bebouwde gebieden, er geen recht bestaat op een blijvend uitzicht op, in dit geval, agrarische 

gronden. Overigens zijn de aanwezige bomen en het groen binnen de huidige agrarische 

bestemming geen zekerheid. Binnen die bestemming zijn namelijk ook andere gewassen mogelijk, 

waardoor het bestaande uitzicht kan veranderen.  

Daarnaast worden zorgen geuit over mogelijke schending van privacy en geluidsoverlast. Hoewel 

wij begrip hebben voor het bestaan van deze zorgen vormen deze naar onze mening geen 

aanleiding om het plan te heroverwegen.  

Bij de beoordeling van ontwikkelplannen wordt namelijk bekeken of de bebouwing tot directe en 

onevenredige overlast zorgt voor omwonenden. De nieuwe woningen hebben één bouwlaag met 

een kap. Tijdens de inloopavond zijn de concept bouwregels inzichtelijk gemaakt, waarbij voor de  

goot- en bouwhoogte werd uitgegaan van 4 m respectievelijk 8 m. Naar aanleiding van de reacties 

is het plan nog eens kritisch bekeken en zijn de maximale goot- en bouwhoogte verlaagd naar 3,5 m 

respectievelijk 7,5 m. Ook de hoogte van de lagere achterbouw (met platdak) is specifiek op de 

verbeelding aangeduid. 

In de woning worden alle ruimten op de begane grond gerealiseerd, zoals woon-, slaap-, en 

badkamer. Dit is een van de kenmerken van een levensloopbestendige woning. In de kopgevels 

worden op de verdieping geen ramen aangebracht. Dit wordt privaatrechtelijk vastgelegd. Door het 

type woning, de lage goothoogte en de blinde kopgevel (op de verdieping) zal het zicht vanuit de 

woningen op de tuinen van omwonenden gering zijn. Het aanbrengen van dakramen en 

dakkapellen is vergunningvrij en daardoor niet uit te sluiten. De verwachting is echter niet dat door 

eventuele toekomstige plaatsing daarvan de privacy in de tuinen van omwonenden onevenredig 

wordt aangetast. 

 

Erfafscheidingen 

De ontwikkelaar gaat bekijken wat de staat is van de bestaande erfafscheidingen in het plan en of 

die wel of niet behouden kunnen worden. Indien noodzakelijk wordt bekeken wat de mogelijkheden 

zijn om erfafscheidingen te vernieuwen. De betreffende omwonenden worden op dat moment 

benaderd door de ontwikkelaar zodat dit altijd in overleg en met wederzijdse goedkeuring 

plaatsvindt. 

 

Riolering  

Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente Steenbergen. 

De ontwikkeling aan de Wethouder Swagemakersstraat is voorgelegd aan het waterschap door 

middel van de watertoets. Doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige 

doelstellingen, zoals veiligheid, wateroverlast en riolering, op een evenwichtige manier in het plan 

worden afgewogen. Waterschap Brabantse Delta heeft het plan inmiddels positief beoordeeld. Bij 

het aansluiten van de 9 woningen op de bestaande riolering worden geen problemen voorzien. 



 

 

 

Vrees voor waardedaling woningen 

Wat de vrees voor waardedaling van omliggende woningen betreft, wordt opgemerkt dat de wet 

voorziet in een aparte regeling voor een tegemoetkoming in planschade, wanneer als gevolg van 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen financieel nadeel wordt geleden. Daarbij worden de maximale 

planologische gebruiks- en bouwmogelijkheden tussen de oude en nieuwe situatie vergeleken. Hier 

geldt een drempel van minimaal 2%, die op basis van de wet voor rekening van een benadeelde 

blijft. Een verzoek om planschade kan worden ingediend nadat het bestemmingsplan in werking is 

getreden. 

 

Proces 

De inloopavond is georganiseerd om omwonenden te informeren over de ontwikkelingen op deze 

locatie. De plannen zijn nu dermate concreet dat er ook daadwerkelijk informatie verstrekt kan 

worden. Omwonenden wordt juist nu de mogelijkheid geboden te reageren op de plannen. Tijdens 

de avond is medegedeeld dat omwonenden ruim twee weken de tijd hebben een reactie in te 

dienen. De reacties worden verzameld, samengevat en vervolgens door de gemeente beantwoord. 

Dat is ook de reden dat er niet meteen op iedere separate reactie een antwoord wordt gegeven. 

 

De planologische procedure ziet er als volgt uit. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken 

terinzage gelegd. Dit wordt gepubliceerd in de Steenbergse Bode en op www.gemeente-

steenbergen.nl. Diegenen die een reactie hebben ingediend naar aanleiding van de inloopavond 

worden hierover geïnformeerd. Tijdens de zes weken termijn kan een ieder zijn of haar zienswijzen 

indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijzen worden door de gemeente 

beantwoord en kunnen eventueel leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan. Vervolgens 

wordt het bestemmingsplan met de ingediende zienswijzen en de beantwoording voorgelegd aan 

de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan al dan niet vast. Na de vaststelling 

kunnen diegenen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen tegen het bestemmingsplan 

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

 

3. Gevolgen voor het ontwerp 

 

De ingediende reacties hebben geleid tot een aanpassing van de maximale goot- en bouwhoogte 

van de woningen tot 3,5 m respectievelijk 7,5 m. Ook de hoogte van de lagere achterbouw van de 

woningen is specifiek op de verbeelding aangeduid. 

De omwonenden worden geïnformeerd over het vervolg van de procedure. Daarnaast gaat de 

ontwikkelaar bekijken wat de staat is van de bestaande erfafscheidingen in het plan en of die wel of 

niet behouden kunnen worden. Indien noodzakelijk wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om 

erfafscheidingen te vernieuwen. De betreffende omwonenden worden op dat moment benaderd 

door de ontwikkelaar zodat dit altijd in overleg en met wederzijdse goedkeuring plaatsvindt. 
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Inleiding 

 

In het kader van het planologisch proces ten behoeve van de herontwikkeling van een voormalige 

bedrijfslocatie van een kwekerij aan de Wethouder Swagemakersstraat in Kruisland naar de bouw van 9 

levensloopbestendige woningen, is het ontwerpbestemmingsplan terinzage gelegd. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Binnenhof” heeft vanaf 2 juni 2016 zes weken ter inzage gelegen in het 

kader van de vaststellingsprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. Binnen deze termijn kon een 

ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken. Bij de gemeente zijn gedurende deze periode 11 

zienswijzen ingediend. 

 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen: 

Zienswijze 1: DAS Rechtsbijstand, namens bewoners Langeweg 24 te Kruisland 

Zienswijze 2: bewoner(s) Eerste Boutweg 12 te Kruisland 

Zienswijze 3: bewoner(s) Graaf Engelbrechtstraat 45 te Kruisland 

Zienswijze 4: bewoner(s) Wethouder Swagemakersstraat 9 te Kruisland 

Zienswijze 5: bewoner(s) Langeweg 28 te Kruisland 

Zienswijze 6: bewoner(s) Wethouder Swagemakersstraat 11 te Kruisland 

Zienswijze 7: bewoner(s) Eerste Boutweg 4 te Kruisland 

Zienswijze 8: bewoner(s) Langeweg 26 te Kruisland 

Zienswijze 9: bewoner(s) Eerste Boutweg 8 te Kruisland 

Zienswijze 10: bewoner(s) Eerste Boutweg 14 te Kruisland 

Zienswijze 11: bewoner(s) Langeweg 22 te Kruisland  

 

De zienswijzen zijn inhoudelijk identiek en worden in hoofdstuk 2 samengevat en beantwoord. Ook alle 

aspecten die wel in de zienswijzen zijn vermeld, maar niet in de samenvatting zijn weergegeven, zijn in de 

beoordeling en overwegingen betrokken. 

  



 

 

Zienswijzen 

 

Samenvatting 

Woonvisie 2015 

1. Aangegeven wordt dat uit de Woonvisie 2015 blijkt dat er tot 2020 een woningbehoefte is van 795 

woningen, waarbij in 2016 reeds is voorzien in 614 woningen (harde capaciteit). Wordt de zachte 

plancapaciteit meegenomen dan is volgens reclamanten sprake van een overschot van 260 

woningen. 

2. Aangegeven wordt dat volgens de Woonvisie 2015 in Kruisland behoefte is aan groen- en 

speelvoorzieningen en aan verzorgd- en beschermd wonen voor ouderen. Gelet hierop is het 

binnenterrein primair geschikt voor de noodzakelijke groen- en speelvoorzieningen in Kruisland. 

Voor zover verstening in het binnenterrein zal plaatsvinden en dus wéér een verdergaande 

ontgroening plaatsvindt, wordt afbreuk gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de 

kern. De voorgenomen woningbouw van 9 woningen past volgens reclamanten niet in de Woonvisie 

2015. 

 

Inbreidingslocatie 

3. Volgens reclamanten is er geen sprake van een inbreidingslocatie, omdat het een aan vier zijden 

ingesloten binnenterrein betreft. Reclamanten geven aan dat een inbreidingslocatie een open 

onbebouwd deel in stedelijk gebied is dat aan één of meerdere zijden, maximaal drie, aan 

bestaande bebouwing grenst en door verdere bebouwing van het open terrein, deze bestaande 

bebouwing laat dóórlopen en zo de open plekken in het stedelijke opvult. Ook het creëren van een 

gat tussen twee woningen ten behoeve van een weg, maakt nog niet dat er sprake is van een 

inbreidingslocatie. 

 

Stedenbouw en bouwmogelijkheden 

4. Het stedenbouwkundig ontwerp past niet in de omliggende bebouwingsstructuur en bouwmassa. 

Voor zover verstening van het binnenterrein wordt toegestaan, moet dit volgens reclamanten zo laag 

mogelijk zijn en passend binnen de bestaande bebouwingsdichtheid én ten behoeve van een 

zorgvoorziening voor ouderen. En niet de onderhavige maximale bebouwing ten behoeve van, 

feitelijk, 9 starterswoningen  

5. Met de gegeven bouwvoorschriften kan het binnenterrein over de volle breedte en een groot deel 

van de diepte worden volgebouwd. Er staat niet in de bouwregels dat zowel het hoofdgebouw als 

de bijgebouwen minimaal 3 meter uit de zijdelingse perceelsgrens moeten blijven.  

6. Buiten het bouwvlak kunnen andere bijbehorende bouwwerken worden gebouwd van 3,5 m hoog en 

maximaal 80 m
2

. Daarnaast kunnen vergunningvrije gebouwen worden gerealiseerd.  

7. Op de uitbouw van het hoofdgebouw kan een terras/balkon worden gerealiseerd, wat ongewenst is. 

8. Afbeeldingen 3.1 en 3.2 geven een misleidend beeld van de bouwmogelijkheden. 

9. De impact van de gegeven bouwmogelijkheden op alle omringende bestaande woonpercelen is 

aanzienlijk, zowel qua geluid, privacy, lichtinval, uitzicht en overlast. 

 

Starterswoningen 

10. Volgens reclamanten wordt de schijn gewekt dat de woningen bedoeld zijn als 

levensloopbestendige woningen voor ouderen. Maar de bouw- en gebruiksregels zijn hierop niet 

toegesneden waardoor volgens reclamanten gewoon sprake is van starterswoningen. 

11. Als het werkelijk de bedoeling zou zijn geweest om te bouwen voor ouderen met alle functies op de 

begane grond, dan zouden bovenverdiepingen overbodig zijn en hadden enkele zogenoemde 

bejaardenwoningen zonder kap geprojecteerd kunnen worden. 



 

 

12. Deze bebouwing zal niet buiten de planschadetoekenning kunnen blijven als zogenoemde 

voorziene maatschappelijke ontwikkeling. 

 

Beantwoording 

1. Reclamanten geven aan dat er een overschot is van 260 woningen. Dit aantal is opgenomen in de 

Woonvisie 2015. Daarin wordt uitgelegd dat, hoewel er sprake is van een overschot aan 

woningbouwlocaties voor de periode tot 2020, het gelet op de omvang van de overschrijding niet 

noodzakelijk is om nu al keuzes te maken. In de praktijk zal een deel van de geselecteerde locaties 

niet gerealiseerd worden of pas op de langere termijn. Voor de periode tot 2025 is er geen sprake 

van een overschot. De woningbehoeftenprognoses van de provincie, geactualiseerd in 2014, laten 

meer dan voldoende ruimte over om nieuwbouwwoningen te bouwen. In 2025 bedraagt de 

woningbehoefte volgens de provincie namelijk 10.940 woningen, een toename van 856 woningen 

(gemeten vanaf 1-1-2016). Momenteel beschikt de gemeente Steenbergen over een harde 

plancapaciteit van 508 woningen, hetgeen wil zeggen dat er nog meer dan voldoende ruimte over is 

voor het bouwen van 9 woningen in het plan Binnenhof in Kruisland. 

In de Woonvisie 2015 is de locatie Wethouder Swagemakersstraat in Kruisland genoemd als zacht 

plan. Deze locatie is daarmee aangewezen als potentiële bouwlocatie, die mogelijk kan worden 

ontwikkeld na beoordeling van de planologische aspecten. In bestemmingsplan “Binnenhof” vindt 

de beoordeling van de planologische aspecten plaats. Er wordt daarmee uitvoering gegeven aan 

het beleid zoals opgenomen in de Woonvisie 2015. 

Gezien het bovenstaande wordt naar onze mening voldaan aan de woningbehoeftenprognose van 

de provincie en de gemeentelijke Woonvisie 2015. 

2. In de Woonvisie wordt ingegaan op de resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek. In dit kader is 

als aandachtspunt meegegeven dat in Kruisland aandacht uit moet gaan naar de groen- en 

speelvoorzieningen, zowel waar het betreft onderhoud als aanbod. Dit aandachtpunt impliceert 

echter niet dat een ontwikkellocatie als onderhavige aan de Wethouder Swagemakersstraat alleen 

ten behoeve van groen- en/of speelvoorzieningen zou kunnen worden bestemd. Daarnaast is de 

locatie in dezelfde Woonvisie opgenomen als zachte plancapaciteit (zie ook punt 1), waarmee 

richting is gegeven voor de ontwikkeling van woningbouw. 

3. De betreffende locatie met een agrarische bestemming is gelegen in bestaand stedelijk gebied en 

wordt omsloten door woningen. Het ontwikkelen van een agrarische bestemming tot een 

woonbestemming past binnen de kaders van zorgvuldig ruimtegebruik. In de provinciale 

Verordening ruimte 2014 wordt hierover aangegeven dat voor het optimaal benutten van het 

bestaand stedelijk gebied het accent ligt op inbreiden en herstructureren. Onderhavige ontwikkeling 

past binnen dit provinciale beleid en wij zijn dan ook van mening dat sprake is van een 

inbreidingslocatie.  

4. Vanuit stedenbouwkundig en ruimtelijk  oogpunt is ervoor gekozen om de voorkant van de 

woningen te oriënteren op de Wethouder Swagemakersstraat, zodat de bebouwing vanuit die straat 

te zien is. Op die manier wordt een ruimtelijk kwalitatieve invulling mogelijk gemaakt binnen de 

beschikbare ruimte. De ontwikkeling past qua programma op dit perceel. Tevens heeft deze 

verkaveling het minste impact op de omliggende woonpercelen, die voornamelijk bebouwd zijn met 

vrijstaande of twee-onder-één-kap-woningen van 1,5 of 2 bouwlagen met een kap.  

De bebouwingsmassa van de ontwikkeling is beperkt gehouden door één bouwlaag met een kap 

toe te passen. Binnen deze massa kunnen de gewenste levensloopbestendige woningen worden 

gerealiseerd. Kenmerk van levensloopbestendige woningen is dat het woonprogramma geheel op 

de begane grond wordt gerealiseerd, dus woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op de 

begane grond. Dit woonprogramma is met voorliggend bestemmingsplan te realiseren.  

Door het hoofdgebouw gedeeltelijk  te voorzien van een kap, wordt aangesloten bij de bouwstijl van 

de omliggende bebouwing. 

 



 

 

Bij de nadere uitwerking van de bouwplannen is gebleken dat de goothoogte van het hoofdgebouw 

lager is dan de in het ontwerpbestemmingsplan maximaal toegestane 3,5 meter. De maximaal 

toegestane goothoogte in het bouwvlak kan worden verlaagd naar 3,3 meter. Dit wordt op de 

verbeelding van het bestemmingsplan aangepast. Dit geldt dus zowel voor het deel met kap als het 

deel zonder kap. 

5. Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Door de ligging van het 

bouwvlak bedraagt de afstand tot aangrenzende percelen tenminste 2 meter. Dit is bij 

aaneengebouwde woningen een gangbare en acceptabele afstand en vanuit stedenbouwkundig 

oogpunt aanvaardbaar. De toelichting wordt op dit punt aangepast.  

Het is niet de bedoeling van het bestemmingsplan dat de hoofdgebouwen aan de zijkant worden 

uitgebouwd. Daarom wordt de bestemming ‘Wonen’ aan beide zijden van het bouwvlak gewijzigd in 

de bestemming ‘Tuin’. Hierin mag op grond van de bestemmingsregels niet worden gebouwd. In de 

regels wordt vastgelegd dat ter plaatse van de bestemming ‘Tuin’ niet vergunningsvrij kan worden 

uitgebouwd. Om de bouw van erfafscheidingen mogelijk te maken wordt op de perceelsgrens een 

smalle strook ‘Wonen’ behouden. 

Wat betreft de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, gelegen buiten het bouwvlak, wordt 

aangesloten bij de regeling zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Kom Kruisland”.  

6. De goothoogte van bijbehorende bouwwerken, gelegen buiten het bouwvlak, blijkt af te wijken van 

de regels zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Kom Kruisland”. Omwille van de uniformiteit 

in bouwregels, wordt dit aangepast in voorliggend bestemmingsplan. Dit houdt onder andere in dat 

de maximale goothoogte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak wordt verlaagd naar 3 

meter. Ook de maximale bouwhoogte wordt verlaagd naar 3 meter. Wat betreft de oppervlakte aan 

bijbehorende bouwwerken wordt aangesloten bij de regeling zoals opgenomen in bestemmingsplan 

“Kom Kruisland”.  

De regels voor het bouwen van vergunningvrije bouwwerken zijn opgesteld door de rijksoverheid en 

zijn voor iedereen gelijk. 

7. Het is niet de bedoeling dat de aanbouwen gebruikt worden ten behoeve van balkon of dakterras. 

Daarom wordt in de regels hiervoor een verbodsbepaling opgenomen. 

8. De afbeeldingen waarnaar verwezen wordt geven een impressie van de invulling van het 

plangebied. In de toelichting wordt aangegeven dat de daadwerkelijke invulling op ondergeschikte 

punten kan afwijken. Wij zijn van mening dat de impressies een juist beeld geven van de 

toekomstige invulling van de locatie. 

9. Reclamanten geven aan dat de gegeven bouwmogelijkheden een aanzienlijke impact hebben op 

omliggende woonpercelen op het gebied van geluid, privacy, lichtinval, uitzicht en overlast.  

Bij de behandeling van ontwikkelplannen wordt beoordeeld of de bebouwing leidt tot directe en 

onevenredige overlast voor omwonenden. Met betrekking tot geluid is de ontwikkeling getoetst aan 

de Wet geluidhinder (Wgh). Alle wegen rondom het plangebied vallen binnen het 30 km/uur-gebied. 

Aangezien deze wegen geen zone in het kader van de Wgh hebben, is een akoestisch onderzoek 

niet noodzakelijk. De omliggende wegen kennen een lage verkeersintensiteit en zijn bedoeld voor 

bestemmingsverkeer. Op de nieuw aan te leggen weg binnen het plangebied geldt ook een 

maximum snelheid van 30 km/uur en deze is bedoeld voor bestemmingsverkeer (doodlopend). 

Wegen met een dergelijke maximumsnelheid hebben geen wettelijke geluidszone. Voor dit aspect 

wordt dan ook geen onevenredige overlast verwacht.  

Verder is in voorliggend plan rekening gehouden met 63 verkeersbewegingen per etmaal. Uiteraard 

is dit een verandering ten opzichte van de huidige situatie. Deze verkeersbewegingen zullen 

verspreid over, met name, de dagperiode plaatsvinden, waardoor niet verwacht wordt dat dit leidt 

tot onevenredige overlast voor de omwonenden. Ditzelfde geldt voor geluidoverlast die nieuwe 

bewoners zullen veroorzaken. 

De nieuwe woningen hebben één bouwlaag met een kap. Zoals aangegeven onder punt 4 wordt de 

maximale goothoogte van het hoofdgebouw verlaagd naar 3,3 m. In de woning worden alle ruimten 



 

 

(woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer) op de begane grond gerealiseerd. In de buitenste 

kopgevels worden op de verdieping geen gevelopeningen (ramen) toegestaan. Hiervoor wordt in de 

regels een bepaling opgenomen. Door het woningtype, de lage goothoogte en de blinde kopgevel 

(op de verdieping) zal het zicht vanuit de woningen op percelen van omwonenden gering zijn. 

Daarnaast wordt in de regels een verbodsbepaling opgenomen zodat bouwwerken niet gebruikt 

kunnen worden ten behoeve van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen 

buitenruimte. Met deze maatregelen is de verwachting dat de privacy van omwonenden niet 

onevenredig wordt aangetast. 

De woningen zijn zo zuidelijk mogelijk op het perceel geplaatst en georiënteerd op de Wethouder 

Swagemakersstraat. Gezien deze zuidelijke oriëntatie, gecombineerd met de maximale bouwhoogte 

van 7,5 m, zal de ontwikkeling geen onevenredig negatief effect hebben op de lichtinval van 

omliggende woningen. 

In het algemeen, maar zeker in stedelijk gebied, geldt dat er geen recht bestaat op een blijvend vrij 

uitzicht. Overigens is de reeds aanwezige beplanting binnen de huidige agrarische bestemming 

geen zekerheid. Binnen die bestemming zijn namelijk ook andere gewassen mogelijk, waardoor het 

bestaande uitzicht kan veranderen.  

Wij hebben begrip voor het bestaan van zorgen omtrent de impact van het plan op de bestaande 

omgeving. Gezien het voorgaande vormen deze echter geen aanleiding om het plan te 

heroverwegen. 

10. De ontwikkeling is gericht op het realiseren van levensloopbestendige woningen. Dit past binnen het 

gemeentelijke beleid. Voorliggend bestemmingsplan maakt het mogelijk woningen te bouwen 

waarin het woonprogramma geheel op de begane grond gerealiseerd wordt. Dit komt ook tot uiting 

bij de nadere uitwerking van de bouwplannen. Levensloopbestendige woningen zijn vooral 

aantrekkelijk voor senioren. Dit betekent echter niet dat een geïnteresseerde starter een dergelijke 

woning niet zou mogen kopen. 

11. Het plan maakt de bouw mogelijk van negen levensloopbestendige woningen. Een 

levensloopbestendige woning kan betrokken worden door mensen van verschillende leeftijden en 

niet alleen door, zoals reclamanten aangeven, “ouderen”. Omdat het totale woonprogramma op de 

begane grond gerealiseerd kan worden, maakt de woning het mogelijk om er zo lang mogelijk in te 

blijven wonen. De ruimte die onderhavige woningen bieden op de verdieping kan worden gebruikt 

als extra kamer of opslag. Door de woningen te voorzien van een kap, wordt aangesloten bij de 

bouwstijl van de omliggende bebouwing. 

12. De wet voorziet in een aparte regeling voor een tegemoetkoming in planschade, wanneer als gevolg 

van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen financieel nadeel wordt geleden. Daarbij worden de maximale 

planologische gebruiks- en bouwmogelijkheden tussen de oude en nieuwe situatie vergeleken. Hier 

geldt een drempel van minimaal 2%, die op basis van de wet voor rekening van een benadeelde 

blijft. Een verzoek om planschade kan worden ingediend nadat het bestemmingsplan in werking is 

getreden. 

 

Conclusie 

De zienswijzen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan. Zo wordt op de verbeelding in het 

bouwvlak de goothoogte aangepast naar 3,3 m en wordt de bestemming ‘Wonen’ aan beide zijden van 

het bouwvlak gewijzigd in ‘Tuin’. In de regels wordt een verbodbepaling opgenomen zodat bouwwerken 

niet gebruikt kunnen worden ten behoeve van dakterras of balkon. In de bouwregels van de bestemming 

‘Wonen’ wordt een bepaling gekoppeld aan een gevellijn op de verbeelding, waarmee wordt geregeld 

dat in de buitenste kopgevels op de eerste verdieping gevelopeningen niet zijn toegestaan. In de regels 

wordt de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken, gelegen buiten het bouwvlak, verlaagd 

naar 3 meter. Wat betreft de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken wordt aangesloten bij de 

regeling zoals opgenomen in bestemmingsplan “Kom Kruisland”. De verschillende aanpassingen 

worden tekstueel verwerkt in de toelichting. 
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